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Notulen Regio Bijeenkomst VERON
Datum:!
!
Plaats:!
!
Betreft:!
!
Aanwezig:! !
Niet aanwezig:!
!
!
!
!
!
!

11 november 2013
Ko Hartog. Heiloo
Regio-bijeenkomst Veron-2013
zie Presentielijst
A20 Kennemerland (met af-bericht)
A50 Waterland (met af-bericht)
A02 Amstelveen (met af-bericht)

De voorzitter van de uitnodigende VERON-afdeling A01 Alkmaar, Fred van Welij PD0NQD,
heet de afgevaardigden uit het HB en de leden welkom op de lokatie waar A01
maandelijks haar bijeenkomsten houdt.
Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vorige vergadering (2012)
3. Mededelingen van de voorzitter.
4. Waar staat de VERON in 2030?
5. Ingebrachte agendapunten.
6. Rondvraag
7. Volgende locatie Regio-bijeenkomst.
8. Sluiting.
1. Opening.
De voorzitter, Guido van den Berg PA0GMM (HB) opent de vergadering, stelt zijn
secondant Koert Wilmink PA1KW (HB) voor. Tevens stelt hij voor dat iedereen zich even
bekent maakt en hij zal er naar streven om rond 22.30 uur de bijeenkomst te sluiten.
2. Notulen vorige vergadering (d.d. 29 oktober 2012)
a. De algemene opmerking is dat de ingebrachte punten en het eventuele antwoord hierop
van uit HB wel erg lang op zich laten wachten, enkele punten zijn al zo’n kleine 2 jaar
onderweg. Met name b.v. het onderwerp bankrekeningen en de kosten hiervan,
mogelijk een centrale rekening om de kosten te dekken, maar wat is er uitgezocht en
heeft dit resultaat opgebracht. A57 liep problemen op o.a. met de ING, machtigingen
werden zomaar ingetrokken en dat bracht de nodige overlast met zich mee.
b. Verder werden de notulen goed gekeurd, met een compliment aan de notulist Harm
PD3HAR.
3. Mededelingen.
a. In september is er een bijeenkomst geweest tussen het HB en de commissies. Doel, om
de onderlinge contacten te versterken, in totaal waren daar 40 officials aanwezig
b. De Regio-bijeenkomsten tussen de afdelingen en het HB is inmiddels een traditie van
al 45 jaar en word ook als zeer zinvol ervaren.
c. De Verenigingsraad (VR) zal in 2014 op zaterdag 12 april worden gehouden, op 7
december 2013 de aankondiging voor het indienen van voorstellen, de sluitingsdatum is
1 februari 2014 en op 1 maart gaan de voorstellen naar de afdelingen. Op 15 maart sluit
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de datum voor de kandidaatstelling en wordt op 22 maart bekend gemaakt.
Amendementen tot 11 april een dag voor de VR.
d. De voorzitter vraagt als men een voordracht heeft voor de Amateur van het jaar, deze
aan te melden bij de Algemeen Secretaris, geschikte kandidaten zijn degene die zich
b.v uitzonderlijk hebben ingezet voor de Veron. Neem als voorbeeld de gouden speld.
e. I.A.R.U. bijeenkomst zal plaatsvinden van 21 t/m 27 september in Bulgarije. Het
Agentschap Telecom is hier ook bij uitgenodigd, zij hebben dit in beraad genomen, de
kosten hiervan worden door het AT echter zelf gedragen, zij kunnen echter een
positieve bijdrage hieraan leveren. Eventuele voorstellen inleveren tot eind van dit jaar
(2013)
f. Vacatures, er staan er een aantal open, o.a. een Hoofdredacteur voor de Electron,
voorzitter voor de PR-commissie en de Beroepscommissie. Enkele vacatures zijn
inmiddels aangemeld bij de afdelingen maar helaas geen respons. Koert PA1KW stopt
als ICT medewerker. Maar het blijft moeilijk om kandidaten te werven, dit is echter een
algemeen beeld bij verenigingen en niet alleen bij de Veron. Onbekendheid van de
inhoud van de taak is meestal ook een belemmering om zich aan te melden. De afd.
A46 stelt voor om de inhoud van de functie nog duidelijker kenbaar te maken, zodat
men een beeld krijgt en hoeveel tijd het gemiddeld kost. De vergrijzing slaat dan ook toe
en daarom is jong talent ook wenselijk.
g. Station P4AA vraagt om een nieuwe crew wie willen deze taak continueren, graag
binnen de afdeling kijken of er liefhebbers zijn. Het station staat nu nog in Eindhoven,
maar helaas het gebouw staat op de nominatie te worden gesloopt, maar het mag ook
elders staan. A01 vraagt, is het bekend hoeveel er naar wordt geluisterd, de voorzitter
heef geen idee.
h. Aan de status van de PA0/Calls is nog niets gewijzigd. Wordt vervolgd.
i. De contributie zal in 2014 gering worden verhoogd, voor gewone leden met €1,00 en
wordt dan €47,00 per jaar.
j. De verzendkosten van de Electron naar het buitenland gaan drastisch omhoog €4,80
en leden in het buitenland betalen €75,00. contributie. De leden merken op dat in het
algemeen de portokosten stevig stijgen.
4. Waar staat de VERON in 2030?
Het HB had een brief gestuurd aan de afdelingsbesturen en een aantal vragen voorgelegd
samengevat in één vraag: “Waar staat de VERON in 2030”?. (Brainstormen)
a. Het is moeilijk om in de toekomst te kijken, maar gezien het dalende ledental, zou je
zeggen dat het er somber uitziet. De aanwas van jonge leden stokt, er zijn momenteel
16 leden lid van de VERON onder de 18 jaar. De interesse voor technische vakken is
laag terwijl de vraag naar techneuten groot is, er heerst ook zoiets als “daar krijg je vuile
handen van”. Veelal gaat de interesse van de hobby over van vader op zoon.
Momenteel bestaan er al een aantal verenigingen o.a de VERON, VRZA enz en
waarschijnlijk is het noodzakelijk om in de toekomst de krachten te bundelen, achter de
schermen wordt daar ook al aan gewerkt. Wat verwachten we van de vereniging? Er
werd opgemerkt dat er leden zijn die komen op de avonden, halen hun QSL op en
vertrekken weer, onderwerpen die op de avonden aan de orde komen zijn altijd niet
voor ieder lid interessant. Maar leden die geïnteresseerd zijn in een specifiek deel van
de hobby weten elkaar wel te vinden. Dat ziet men bijvoorbeeld bij de HCC die werken
met werkgroepen en een commissie adviseert. Forums op het internet dragen ook al bij
aan specifieke interesses, onderlinge platformen bieden ook die ruimte. De leden
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moeten zelf ook aangeven wat ze eigenlijk willen en het HB zou hier in kunnen
faciliteren
b. Onder de leden zal een deel zijn die zich goed voelt in het analoge tijdperk, maar de
jongere spreekt het digitale meer aan, daarom is het focussen op andere elementen in
de hobby wel een must en daar zal je als VERON op in moeten spelen. Kom daar mee
naar buiten en natuurlijk moeten de mensen ook de middelen hebben en zeg maar de
vijftigplussers zijn uit de kinderen en krijgen dan ruimte en financiële middelen om een
hobby te beoefenen een categorie om niet te vergeten en op deze manier het leden tal
op peil te houden.
2. Doelstelling
a. De doelstelling is en moet een experimenteel karakter houden, de voorzitter leest de
doelstellingen voor uit de Statuten van de VERON en het blijkt dat deze nog gewoon
actueel zijn, kort gezegd, belangen behartigen, alleen red je het niet, denk aan antenne
beleid, frequentie verdeling, zowel op Europees als Internationaal niveau. Edwin
PE5EDW A46 geeft als voorbeeld aan, hoe internationaal vossenjachten zijn geregeld.
De communicatie binnen de hobby hebben zich al flink uitgebreid, het verschuift naar
het digitale en ook de leden passen zich aan aan de nieuwe technieken, SDR, PSK,
HAM Radio de Luxe enz. en daar zal op in moeten worden gespeeld.
3. Communicatie met de leden.
a. In het algemeen geeft men de voorkeur aan een “papieren” blad, Electron,
afdelingsbladen enz, experimenten met digitale uitgaven zijn niet altijd een succes en
kan zelfs tot leden verlies lijden, ondanks dat het kosten besparend is, maar sommige
leden vinden hun e-mailadres een privé zaak, maar de ervaring leert ook dat als je er
goed mee omgaat het wel lukt, het moet prettig blijven lezen in Pdf formaat b.v. Maar te
denken valt ook aan de e-reader. Voor de snelle communicatie de sociaal media.
b. Je kunt elke specifieke groep via diverse media benaderen, een voorbeeld is
zendamateur.com, maar behartiging van nationale zaken liggen bij de VERON en
kunnen beter centraal worden gestuurd.
c. Het idee wordt geopperd om een poll te houden onder de leden wat zij er van vinden,
maar deze moet niet meer bestaan dan uit 5 kernvragen.
4. Organisatie en middelen.
a. Een gecompliceerd onderwerp en commissies en werkgroepen moeten wel worden
bemenst, maar de vraag wordt gesteld wat is het nut hiervan voor de leden, de
voorzitter antwoord: Je kunt als lid of afdeling gebruik maken van hun specifieke kennis
en dat is een kwestie van vragen. Natuurlijk zijn er commissies die bijna niet in actie
komen zoals de al eerder genoemde beroepscommissie. Ondanks de commissies en
werkgroepen is de structuur nog redelijk goed en er veranderen ook dingen, zoals de
internet werkgroep die overgaat in een ICT werkgroep, die een breder draagvlak heeft.
b. De wereld verandert, daarom moet je vernieuwingen ook niet uit de weg gaan, er zal
altijd een balans moeten worden gezocht, commissies zetten de lijnen uit en dat
gebeurt niet in een werkgroep. Maar als lid kun je er wel gebruik van maken, haal je info
daarop en een bestuur heeft dan ook een facilitaire taak in deze.
c. Conclusie in de periode van nu tot 2030 zal er zeker het nodige veranderen, maar dat
hoeft geen belemmering te zijn om sprankelend vereniging te blijven en een groot
gedeelte hiervan, hebben uiteindelijk de leden zelf in de hand.
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5. Ingebrachte agendapunten.
a. Geen
6. Rondvraag:
a. De vraag van de voorzitter is: Heeft het HB aan de verwachtingen van de Regio Bijeenkomst voldaan. Ja, maar de afdelingen denken dat het misschien nuttig kan zijn
niet één keer per jaar een bijeenkomst te organiseren maar twee.
b. A45 Westfriesland. Onze QSL-manager is opgestapt, is reeds vervangen, het DQB wijst
officieel aan, maar wordt aangemeld bij de VERON/VRZA.
c. Verder geen opmerkingen meer.
7. Volgende locatie Regio-bijeenkomst.
a. Bij de afdeling Zaanstreek A46.
8. Sluiting.
a. De voorzitter sluit rond 22.30 uur de bijeenkomst en bedankt de afdeling A01 voor de
aangeboden faciliteiten.

Alkmaar, 11 november 2013.
Meeuwes Schulting (pd5mes), verslag.
Presentielijst volgende blad.
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Presentielijst Regio bijeenkomst dd. 11 november 2013

Afdeling!

!

Call! !

!

Naam

Voorzitter!
lid HB!!

!
!

PA0GMM!
PA1KW !

!

GMM vd Berg, namens het HB
K. Wilmink, namens het HB

01 Alkmaar! !
!
!
!
!
!
!

PD0NQD!
PA3EQC!
PD5MES !

!
!
!

Fred van Welij
Ruud Vogel
Meeuwes Schulting (verslag)

02 Amstelveen!

------! !

!

Geen afgevaardigde

04 Amsterdam!
!
!
!

PA2JST!
PA4T! !

!
!

Joep Steeneker
Tjerry Hoonakker

20 Kennemerland! -------! !

!

Geen afgevaardigd

23 Den Helder!
!
!
!

!
!

Bert Visser!
Henk Telkamp

45 West-Friesland! PE1DVW !
!
!
!
PA0LWJ!

!
!

Johan Bakker
Bert Westerink

46 Zaanstreek!
!
!
!

PA3HCA!
PE5EDW !

!
!

Kees Koopmans
Edwin Verburg

56 Waterland!

------! !

!

Geen afgevaardigde

57 Schagen! !
!
!
!
!

PA3AQU!
PA3DS !

!
!

Aris A. Homan
Gerrit Dekker

PB0AJF !
PE2AEX!
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