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Beste Amsterdamse radiozendamateurs.

Het afgelopen jaar werd hoofdzakelijk gedomineerd door het Corona
virus. Wij, als zendamateurs, hebben daar op onze zolderkamertjes
niet zoveel last van omdat het virus niet door de ether doorgegeven
kan worden. Dit wil niet zeggen dat wij helemaal geen last hebben
gehad van het virus. Sommigen onder ons zullen er zeker op de een
of andere manier mee te maken hebben gehad, of nog te maken
hebben. Ook wat de hobby betreft hebben wij dit jaar een aantal
dingen niet kunnen doen. De maandelijkse bijeenkomsten in het
Haarlemmermeerstation hebben wij vanaf maart dit jaar niet meer
kunnen houden. Er mochten niet meer dan 8 personen op de
bijeenkomst komen. Nu is het zo dat de bezoekersaantallen meestal
niet ver boven de 8 uit komen, maar het is wel heel vervelend als je
tegen bezoekers moet zeggen dat zij niet meer binnen mogen.
De velddagen konden dit jaar ook niet doorgaan omdat het een en
ander niet coronaproef te maken was. De nodige beurzen zijn
afgelast waardoor wij niet op zoek konden naar onderdelen of
spullen die wij voor onze hobby hard nodig hebben.
Hopelijk zal er in de loop van het volgend jaar verbetering optreden
als er voldoende gevaccineerd kan worden.
Maar wij kunnen altijd naar ons zolderkamertje gaan, dat kunnen wij
nu en straks ook.
Houdt de hobby levend!
Verder wens ik u een goede jaarwisseling en vooral een gezond
2021 voor u en de uwen.
Joep PA2JST
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Concept-agenda jaarvergadering donderdag 14 januari 2021
1.

Opening, mededelingen en vaststellen agenda om 20.00 uur.

2.

Ingekomen stukken.

3.

Notulen van 9 januari 2020 (zie elders in deze convocatie)

4.

Verslagen secretaris, penningmeester en kascontrolecommissie.

5.

Verkiezing afdelingsbestuur.
(rooster van aftreden zie elders in deze convocatie)

6.

Verkiezing kascontrolecommissie.

7.

Vaststellen van de begroting 2021.

8.

PAUZE met gratis consumptie (10 minuten)

9.

De bestuurs voornemens.

10. VR-voorstellen.
(schriftelijk indienen tot aan start punt 9 van de vergadering)
11. Rondvraag.
12. Vaststellen datum volgende Huishoudelijke Vergadering.
(donderdag 13 januari 2022)
13. Sluiting door de voorzitter.
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Notulen Huishoudelijke Vergadering 9 januari 2020 te Amsterdam
Aanwezig 9 leden, waarvan 3 bestuursleden.
-1- Opening, mededelingen en vaststellen agenda:
Joep Steeneken PA2JST (VZ) opent de HHV om 20:07 uur en heet iedereen
van harte welkom en wenst alle aanwezigen de beste wensen voor het
komende jaar.
De Vergadering gaat akkoord met de concept-agenda waardoor deze is
vastgesteld.
-2- Ingekomen stukken:
De secretaris heeft geen stukken ontvangen.
-3- Notulen Huishoudelijke Vergadering 10 januari 2019:
Er zijn vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen.
De vergadering gaat met de notulen akkoord.
-4- Verslagen secretaris, penningmeester en kascontrolecommissie:
Het ledenaantal stabiliseert zich.
De penningmeester, Tjerry, PA4T geeft een toelichting op zijn financieel
jaarverslag over 2019. Het saldo neemt wel iets af, echter we hebben
voldoende saldo voor het ondernemen van activiteiten.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Peter Eijlander, PA0PJE en Fred
Bender, PA0WFB heeft een controle gedaan over de financiële administratie.
De kascontrolecommissie vraagt de Vergadering het bestuur van de afdeling
Amsterdam te dechargeren. De Vergadering gaat hiermee akkoord.
-5- Verkiezing afdelingsbestuur:
Uit het rooster van aftreden blijkt dat voorzitter Joep, PA2JST aftredend is.
Joep stelt zich herkiesbaar. Er heeft zich niemand anders kandidaat voor het
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voorzitterschap gesteld. De Vergadering gaat akkoord met de herbenoeming
van Joep als voorzitter.
-6- Verkiezing kascontrolecommissie:
Fred Bender, PA0WFB en Cor Velthuis, PA3HCB bieden zich aan als
kascontrolecommissieleden. Peter Boorsma, PD1RP blijft reserve
kascontrolecommissielid. De Vergadering gaat hier mee akkoord.
-7- Vaststellen van de begroting 2019:
Tjerry Hoonakker, PA4T geeft een toelichting op de financiële begroting voor
2020. De Vergadering gaat akkoord met de begroting voor 2020 en deze
wordt ongewijzigd vastgesteld.
-8- Pauze met gratis consumptie.
-9- De bestuurs voornemens:
Organisatie van de Velddag 2020 op 5 en 6 september 2020. Ook wordt er
een discussie gevoerd over het gebruik van een mini-VNA maar dan op een
aparte dag. Voorstel is om in mei 2020 een antenne-meetdag te
organiseren. Joep gaat kijken of dat in zijn agenda past en komt hier op
terug.
-10- VR-voorstellen:
Er zijn geen VR-voorstellen ingediend.
-11- Rondvraag:
Hans Oldert, PA1AMS is in maart 2020 bij ICOM in Osaka. Heeft iemand
interesse in zijn belevingen? Jawel, hij vertelt zijn verhaal bij terugkomst.
-12- Vaststellen datum volgende Huishoudelijke vergadering:
De vergadering gaat akkoord met donderdag 14 januari 2021.
-13- Sluiting door de voorzitter: Om 20:55 uur.
_________
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Jaarverslag secretaris over 2020
Samenstelling bestuur:
Voorzitter:
Joep Steeneken,
Secretaris:
Peter Bentvelsen,
Penningmeester: Tjerry Hoonakker,

PA2JST pa2jst@veron.nl
PA3HEO A04@veron.nl
PA4T
pa4t@veron.nl

Het aantal afdelingsleden bedroeg in november 2019:
Het aantal afdelingsleden bedroeg in december 2020:
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84 leden
87 leden

Clubavonden van 2020:
Januari
Februari

: Huishoudelijke vergadering.
: Technische avond / Eyeball QSO.

Bezoekers verenigingsavonden 2020:
Januari
Februari
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Rooster van aftreden:

2019
PA2JST
PA3HEO
PA4T
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2020

2021

X
X
X

2022

Financieel verslag penningmeester.
Overzicht 2020
Debet

Credit

Saldo Betaalrekening
Saldo Spaarrekening
Ledenafdracht 2020

€ 97,21
€ 7.668,34
€ 877,10

HHV 2020
Bestuurs onkosten
Zaalhuur 2020
Kosten ING rekening

€ 10,00
€ 29,50
€ 125,00
€ 106,14

Saldo Betaalrekening
Saldo Spaarrekening

703,67
€ 7.668,34

€ 8.642,65

€ 8.642,65

Conceptbegroting 2021
Debet

Credit

Saldo Betaalrekening
Saldo Spaarrekening
Ledenafdracht 2021

703,67
€ 7.668,34
€ 890,00

Velddag 2021
Lezingen
Zaalhuur
Kosten ING rek.
PI4RCA

Saldo
€ 9.262,01
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€ 550,00
€ 60,00
€ 125,00
€ 120,00
€ 80,00

€ 8.327,01
€ 9.262,01

-

Onze eerste afdelingsbijeenkomst, onder voorbehoud, op
donderdag 14 januari 2021 is.

-

U ons ook op Twitter kunt vinden via http://twitter.com/regio04

-

Wij als afdeling nog steeds op zoek zijn naar mensen die een leuke
lezing kunnen/willen geven. Weet u misschien iemand ?

-

Voor onze afdelingswebsite wij zitten te springen om copy die wij
graag willen publiceren.
Heeft u een grappig artikel of iets over zelfbouw? Stuur het in.

-

Wanneer u iets ten behoeve van de afdeling te melden heeft,
bijvoorbeeld een wijziging van uw emailadres, u dit altijd kunt doen
via onze secretaris, bereikbaar via A04@veron.nl
Voor meer info, kijk ook eens op:
A04.veron.nl
http://regio04.wordpress.com/
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2021

Uw afdelingsbestuur wenst u fijne
feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.
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