Notulen van de Regio bijeenkomst op 10-11-2014, gehouden bij Veron Afdeling Zaanstreek A46

Aanwezig: Alle 9 uitgenodigde afdelingen zijn aanwezig.
A01 – Alkmaar, A02 – Amstelveen, A04 – Amsterdam , A20 – Kennemerland, A23 – Den Helder,
A45 – West-Friesland, A46 – Zaanstreek, A56 – Waterland en A57 – Schagen
De voorzitter van A46 Edwin Verburg , PE5EDW, heet alle aanwezigen van harte welkom, in het
bijzonder HB lid Guido van den Berg, PA0GMM
Er volgen enkele huishoudelijke mededelingen, waarna Guido overneemt als voorzitter van de
vergadering.
Agenda:
A:
Vaststelling agenda + introductie afdeling vertegenwoordigers
B:

Mededelingen van Het HB:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Korte terugblik op de recent gehouden IARU R1 conferentie
Terugblik op de Dag van de radio Amateur 2014
Contributie 2015
Indruk nieuwe website VERON
Feedback betreffende de inhoud van de PR pakketten
Vacatures VERON
Resultaten Regio Bijeenkomst 2013 “VERON 2030”
Terugkoppeling VR 2014 voorstellen
VR 2015
De agenda wordt aangevuld met het punt Repeaters op verzoek van A01

Opening
De voorzitter Guido van den Berg, PA0GMM, opent de vergadering en vraagt ieder zich even
kort voor te stellen. Er wordt naar gestreefd de vergadering rond 22.30 te be-eindigen
1. Terugblik op de jongst gehouden IARU conferentie
Op 27-09-2014 werd in Farna de IARU conferentie gehouden. Aanwezig voor de VERON
waren: PB0AOK, PA0SHY voor HF, PA5KM voor VHF, PA3CWS voor de finaniciële kant en ,
PA3AGF was delegatievoorzitter.
ER werd een nieuwe bestursvoorzitter gekozen na de reglementair aflopende termijn van PB2T.
De nieuwe voorzitter is G3BJ, vicevoorzitter: 9K2RR
PA2LS werd benoemd als voorzitter van de jeugdwerkgroep.
Verloop en verslagen van de IARU conferentie zijn na te lezen op de website van de IARU.
Voor de komende WRC’18 zal een belangrijk punt worden opgevoerd .n.l. de harmonisatie van
de 160 m band. Gewenst wordt deze wereldwijd te stellen van 1800 KHZ tot 2000 KHZ.
Harmonisatie van de 6 m band moet leiden tot een vaststelling van 50 MHZ tot 52 MHZ.
De voorstellen worden de komende tijd bij de bevoegde nationale instanties ingediend.
De volgende IARU conferentie is september 2017 in de buurt van Muenchen
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2. Terugblik DVDRA 2014
Er heerst een positief gevoel over DVDRA 2014 zowel qua aantallen bezoekers - ± 2400 – als
de sfeer.
Dit jaar zijn geen diefstallen door zakkenrollers geconstateerd.
3. Contributie 2015
De contributie voor 2015 wordt niet verhoogd.
4. Nieuwe website VERON
De website is nog niet up-to-date. Er wordt nog hard aan gewerkt. B.v. de verwijzing naar de
internationale contestkalender wordt gemist. Er zijn problemen met het bestaande format goed
af te beelden op de smartphone. Scrollen door de subvensters gaat niet, waardoor niet alle
informatie gelezen kan worden. Vragen leven er nog hoe de websites van de eigen afdelingen
binnen het nu gekozen format passen.
Er wordt aangeraden de commentaren rechtstreeks naar het VERON ICT team te sturen.
5. Feedback betreffende de inhoud van de PR pakketten
Over het algemeen is men zeer tevreden over de inhoud van de PR pakketten. Het ziet er kleurig
en fris uit. Voorzitter deelt een overzicht uit van het beschikbare PR materiaal.
Aanvulling wordt gewenst van pennen.
6. Communicatie HB naar de afdelingen.
Algemene tevredenheid over het snelle reageren.
7.Vacatures VERON.
Het aantal vacatures groeit . Het HB is noodgedwongen met 2 leden ingekrompen. Er worden
verder kandidaten gezocht voor vacatures bij de VHF commissie en het Trafficbureau.
Voorzitter verzoekt dringend binnen de eigen afdeling te kijken of er mogelijke kandidaten zijn.
Wellicht is het goed de vacaturelijst op de website van wat meer informatie te voorzien.
Mogelijke belangstellenden krijgen dan een betere indruk wat de werkzaamheden inhouden en
hoeveel tijd het kost.
7a. Tussendoortje van de afdelingen
Er volgt verder een ‘tussendoortje’ van het wel en wee van de verschillende aanwezige
afdelingen. Vaak handelt het om sterke terugloop van het bezoekers aantal van de maandelijkse
bijeenkomsten.
In de afdelingen wordt door de leden heel verschillend gereageerd op verandering van activiteit
om meer mensen geinteresserd te krijgen. Wat in de ene afdelingen goed loopt , werkt in een
andere in het geheel niet. Enkele leden van de afd. Schagen organiseren b.v. bij mensen thuis
een koffieavond. Die lopen als een trein.
Over het algemeen worden lezingen beter bezocht dan een ‘ praat’ bijeenkomst.
Het voorstel wordt gedaan de afdelingen ingeval van lezingen de afdelingssecretarissen op de
hoogte stellen van de lezing en door wie die wordt gehouden. We krijgen dan een pool van
sprekers waar we samen uit kunnen putten.
Bijna alle afdelingen versturen hun convo of afdelingsblad per email naar de leden. Helemaal
feillos gaat het niet daar er leden zijn die hun email adres niet bekend willen maken of niet
geïnteresseerd zij n in info van de afdeling.
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7b. Voordracht Amateur van het jaar
De voorzitter deelt mee dat elke afdeling of –lid een voordracht kan insturen naar het
hoofdbestuur voor de verkiezing van de Radioamateur van het jaar.
De voorwaarden zijn hetzelfde als voor de Gouden Speld, maar moeten wel in een breder
verband worden gezien.
7c. Resultaten RB 2013 “ VERON 2030”
Er worden nu stappen gezet voor de ontwikkeling van een beleidsplan tot 2025. De
opmerkingen van de RB 2013 kunnen daaraan worden toegevoegd.
8. Terugkoppeling VR 2014 voorstellen
Er zijn 2 voorstellen aangenomen, te weten beleidsplan ontwikkleing tot 2015 en meer
faciliteiten voor N-gelicenseerden op de 40m band. Dit voorstel is reeds ingediend tijdens het
laatste AO bij AT.
9. VR 2015
De afdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor de redigeren van de voorstellen. Ze moeten
duidelijk zijn en niet vatbaar voor diverse interpretaties.
Advies wordt gegeven een voorstel van te voren voor te leggen aan het HB. Het is niet gewenst
voorstellen in te brengen die enkele jaren eerder ook al werden ingediend. Ook is het van belang
dat geen voorstellen ingediend worden die vanwege statuten b.v. niet kunnen.
De afdeling die een voorstel indient , moet aanwezig zijn op de VR.
10 . A04 – Amsterdam had een agendapunt toegevoegd m.b.t. het repeaterbeleid van de VERON.
In het kort kwam deze discussie er op neer dat de afdelingen in het verlengde van het beleid van
de VERON geen partij zijn in de aanvraag en beheer van onbemande repeaters. Het aanvragen,
beheren en opereren is een zaak van de individuele radio zendamateur en zal geschieden volgens
het repeaterbeleid van het AT.
11. Rondvraag
Er blijken wat onduidelijkheden bij enkele afdelingen omtrent de ballotage.
Voorzitter deelt mee dat als een nieuw lid wordt gepubliceerd in Electron dat er dan door de
afdeling of een lid binnen een maand een bezwaarprocedure kan worden gestart tegen diens of
haar lidmaatschap.
12. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering na alle aanwezigen te hebben bedankt voor hun constructieve
inbreng.
De Nieuwe regio bijeenkomst wordt gehouden in de afdeling Schagen A57.
De datum wordt bepaald door het HB.
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