
Verslag Jaarvergadering VERON afd Eindhoven 1995 

30 januari 1995. 

 

--------------------------------------------------- 

Opening 20.20 uur 

 

geen afmeldingen ontvangen... 

--------------------------------------------------- 

 

Overledenen in 1993: 

 11 april Piet Wakker, PA0PWA 

 16 april Hans de Quant, PA3ADV 

  5 juni  Ab Wijers, PA3DTL 

 21 juli  Piet Schuurman, PE1KNS 

 

--------------------------------------------------- 

Voorlezen notulen vorig jaar: 

Door een foutje van de secretaris waren deze niet a la minute 

beschikbaar; zij zullen in de Ketting worden opgehangen... 

 

--------------------------------------------------- 

Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 

 

Penningmeester: 

Kascontrolecommissie bestond na overname van het penningmeesterschap 

door Martin PA3DSC verder nog uit Tom PA3AVV en Koos PA3CVJ  

 

Verslag penningmeester: 

 

geen vragen over financieel verslag... 

 

De penningmeester wordt het gevoerde beleid gedecharcheerd. 

Bij de kascontrole commissie rouleert PA3AVV, bedankt Tom... 

Nieuwe leden worden Jo PE1NQY en Steef PE1IBC... 

 

Kascontrole in 95 dus door PA3CVJ, PE1NQY en PE1IBC.. 

--------------------------------------------------- 

Verslag voorzitter: 

 

JAARVERSLAG VOORZITTER VERON EHV, 30-1-1995 

 

- In de eerste plaats wil ik even aandacht vragen voor onze mede VERON-leden en radio-     

zend-amateurs die in 1994 zijn overleden: 

 

  11 april     Piet Wakker, PA0PWA 

  16 april     Hans de Quant, PA3ADV 



   5 juni      Ab Wijers, PA3DTL 

  21 juli      Piet Schuurman, PE1KNS 

    

  In het bijzonder wil ik even stilstaan bij het overlijden van Piet Wakker, PA0PWA, die      

zoveel voor de VERON in het algemeen, en voor de VERON, afd. Eindhoven in het          

bijzonder heeft betekend.  

 

Bijvoorbeeld als penningmeester van de VERON, afd EHV;  

  * die buitengewoon gewaardeerd werd als mede bestuurslid en zeer veel werk 

in stilte voor ons uitvoerde: dit bleek des te duidelijker toen een  

aantal zaken plotseling niet meer zo "vanzelf" werd geregeld,  

en het bestuur hals over kop een aantal zaken zelf moest gaan invullen, 

  * die een hoge opvatting had van zijn taak als penningmeester van VERON EHV: 

hij bleek uit persoonlijke middelen de kas van de vereniging op te voeren. 

 

Als docent van onze cursus opleidingen C-examens; 

  * die eindeloos veel geduld had bij het beantwoorden van vragen over  

de leerstof, 

  * die zeer veel eigen middelen te beschikking stelde als lesmateriaal 

en illustratie bij zijn verhaal, 

  * die door meer dan een man vervangen bleek te moeten worden om de 

continuiteit van de cursus te kunnen garanderen. 

 

Als toegewijd medewerker in vele commissies; 

  * uit de verslagen van de commissies; Vossejagen, Gesproken Electron 

en anderen blijken zijn vele bijdragen, zowel in tijd als materieel,  

  * Piet was altijd beschikbaar, nooit op de voorgrond, altijd ondersteunend 

en zo nodig  vrede stichtend. 

 

Als verenigingslid en mede hobbyist; 

  * was altijd bereid om elk hobby-initiatief te ondersteunen met tijd 

en middelen,    

  * niemand deed ooit vergeefs een beroep op hem, hij had altijd wel ergens 

het gevraagde onderdeel of de gewenste informatie; hij ging er desnoods 

voor op pad en kwam het nog bezorgen ook. 

 

  Deze kleine opsomming staat in geen verhouding tot alle dingen die Piet 

voor ons heeft gedaan, en die zaken waarvan we tot dan toe nog geen 

vermoeden hadden dat hij die voor ons regelde. Wij hebben in Piet een 

medemens verloren, waarvan er maar zeer weinigen bestaan.  

 

  Wij zullen Piet nog lang blijven missen.   

 

 

- Rondom het overlijden van Piet moesten vele zaken opnieuw worden 

georganiseerd. Hierbij moest een beroep worden gedaan op VERON leden, 



die veelal reeds uit andere hoofde actief waren voor de vereniging: 

 

  * Voor de overname en afhandeling van de financiele zaken van 

de afdeling A13 dank ik Johan, PA3CLH die direct bereid was om de 

lopende zaken waar te nemen en onze huidige penningmeester, Martin PA3DSC 

voor zijn bereidheid om onder deze moeilijke omstandigheden de financien 

van de vereniging over te nemen en de noodzakelijke informatie hiervoor 

boven water te krijgen. 

  

  * De kas controlle commissie bedank ik graag voor de officiele controle 

op de  overname van de financieen op dat moment. 

  

  * Ook Klaas, PA0KLS en Peter, PA0PAZ wil ik bij deze nogmaals bedanken 

voor het vele extra werk dat zij in de genoemde periode hebben verricht. 

In hen dank ik ook alle anderen die zich hebben ingezet om de opengevallen 

gaten weer snel op te vullen.  

 

- In 1994 werden we als bestuur geconfronteerd met het opdrogen van de bron 

van componenten en afgeschreven instrumenten van Philips, die ons voorheen 

bereikte via de materiaal kommissie. In overleg met deze groep werd daarom 

door het bestuur een "Veiling en Verkoop Avond" georganiseerd op elke eerste 

maandag van de maand, die tot doel had: 

  

  a) de weggevallen avond zinvol te vervangen, 

  b) te zorgen voor inkomsten voor de VERON, Ehv; voorheen betaalde de 

     materiaal kommissie de zaalhuur van deze avond uit de verkopen, 

  c) scheppen van kanaal voor onderlinge verkopen en uitwisseling van 

     onderdelen voor de hobby. 

  

  De resultaten van deze VVA waren redelijk succesvol, zie het verslag 

van de secretaris en de penningmeester.  

 

  Op dit moment lijkt het aanbod van materialen uit de bekende kanalen iets 

terug te lopen, hetgeen weer meer kansen biedt voor zolderopruimingen van 

wie dit tot nu toe nog niet heeft gedaan.  

 

- Omdat het in 1994 vijftig jaar geleden was dat het Zuiden van Nederland 

werd bevrijd, heeft het bestuur de actie "Corridor" opgestart, die er voor 

zorgde dat op 18 september negen stations actief waren in "Radio-net" verband, 

alle onder de call PA6LIB/n.  

  Hieraan werd door vele radio-zend amateurs meegewerkt, hetzij als 

organisatie medewerker (o.a. de speciale QSL-kaarten en de interne nieuws 

bulletins) als "stationmanager" of als team lid. 

  In totaal deden ca 50 zend-amateurs mee uit verschillende VERON afdelingen.   

   

Dit bijzondere evenement werd gemeld aan ons verenigings-blad en aan 



vele zuster organisaties in het buitenland. 

             

  Het resutaat was een bijzonder evenement op deze "bevrijdingsdag" en 

zeer goede contacten met de afdelingen Den Bosch en Nijmegen,  

die wij in het komende jaar verder hopen uit te breiden.  

 

- Als afdeling mochten we dit jaar de Vossejacht kampioen schappen 

organiseren, waarvan verslag is gemaakt door de Vossejacht commissie 

en in Electron. Uit dit verslag bleek de goede organisatie door o.a. 

Gert Doodeman, PA0NZH, en het plezier dat de deelnemers hieraan beleefd hebben. 

 

- Wegens de reeds jaren aanhoudende storingen op onze relais zender PI3EHV, 

heeft het bestuur in augustus een brief geschreven aan de HDTP-Ehv, 

met een overzicht van de klachten en acties tot op dat moment.  

  Wij hebben onze verontrusting uitgesproken over het uitblijven van  

adequate maatregelen en ons vermoeden dat alleen een duidelijk ingrijpen 

van de HDTP een mogelijke escalatie van van de overlast zou kunnen voorkomen.  

 

Mede naar aanleiding van deze brief heeft de HDTP direct contact gezocht 

met het bestuur van de VERON, afd. Eindhoven, werd een platform geformeerd 

voor deze affaire en is een speciaal team opgericht om de problemen 

op te lossen.  

     

In een tussen-rapportage op 31 Augustus werden deze contacten aan de 

leden gemeld. 

   

In de periode daarna heeft de HDTP een notoire stoorlokatie opgespoort 

en ontmanteld, en heeft een verdere actie van het VERON bestuur, 

in samenwerking met de politie van Valkenswaard gezorgd voor het 

beeindigen van de bevuiling van onze Packet-kanalen. 

Het resultaat is de duidelijk toegenomen rust op onze radio-kanalen, 

zie ook het verslag hierover van de commissie PI4ZA. Helaas is hierna 

toch af en toe weer enige onrust te horen geweest. 

 

Uit de gesprekken met de HDTP blijken storingen en ander onregelementair 

gedrag voornamelijk uit kringen van zend-amateurs afkomstig te zijn.  

  Ook uit onze eigen informatie blijkt de stoorbron vaak na peilingen, 

eigen gedrag, of mededeling van "vriendjes" een gefrustreerde 

radio-zend-amateur te zijn, die vroeg of laat bekend wordt onder 

zijn eigen naam en lokatie.  

  Het bestuur van de VERON, afd. Eindhoven neemt deze vorm van wangedrag 

hoog op. Een van de notoire stoorbronnen werd op voorstel van het 

afdelingsbestuur geroyeerd als VERON-lid; wij overwegen dezelfde maatregel 

bij toekomstige gevallen van aanhoudende overlast. 

 

- Als laatste wil ik bij deze alle commissieleden bedanken voor wat zij ook 



in 1994 weer voor onze leden hebben gedaan. Ik raad iedereen die dat nog 

niet gedaan heeft aan, om in de pauze de commissieverslagen door te lezen 

en te kijken of ook zijzelf iets kunnen bijdragen aan onze vereniging. 

 

Deze opmerking besluit het verslag van de voorzitter van de 

VERON afdeling Eindhoven,  

 

Bob J. van Donselaar, PA3FLU 

-------------------------- 

 

Verslag secretaris: 

 

Aantal leden per 1-1-94,       per 1-1-95 

 

Totaal aantal       589               580 

geen call            94                92               

A-call              186               193         

B-call                4                 4 

C-call              224               218 

D-call               19                17 

NL-nummer            62                56 

  

Er in 94 secretarieel weinig te melden.... 

Van PA0KQ het verzoek om prijzen ter beschikking te stellen voor de 

kerstpuzzel. 

 

Het convo staat voortaan, zoals twee jaar afgesproken, maandelijks in 

Electron. Het is een paar keer fout gegaan, toen de verzorger ervan, PE1AHQ, 

last gehad van blikseminslag, zodat zijn packet installatie ruim twee maanden 

buiten gebruik was. Verzending van 't convo gaat op speciaal verzoek van 

PE1AHQ via packet (scheelt intikken). Het convo in PI8ZAA werkt nog steeds 

goed; het updaten ervan gaat a la minute. Sinds kort is het gesplitst in 

een deel convo en een deel commissies. Met het commando CONVO kan dit 

in PI8ZAA heel makkelijk opgehaald worden. 

 

De meeneemconvo's hebben we gemist omdat we problemen hebben met het invullen 

van de avonden. Wat dan overblijft is een lijstje met data en de vaste 

avonden, die bekend mogen worden verondersteld. Als men zo'n (incomplete) 

lijst toch op prijs zou stellen, kan die er weer komen. 

De vorige versie is door het overlijden van Piet PWA, die ze telkens 

meebracht, verloren gegaan. 

 

Het overgaan van de materiaalclub voor een beperkte groep op de eerste 

maandagavond, naar een avond, die voor iedereen toegankelijk is, is een  

groot succes geworden, al moet daar wel bij vermeld worden, dat een groot 

deel van de aangeboden spullen van overleden mede-amateurs afkomstig is, 



wat weer niet leuk is. 

 

Kees Raaymakers PE1BEY secretaris.. 

--------------------------------------------------- 

Verslagen van Commissies: 

 

Deze werden dit jaar niet voorgelezen, maar hingen aan het prikbord.. 

 

HF commissie: 

 

geen verslag. 

 

Opleiding techniek: 

 

Verslag Opleidingen commissie. 

 

Enige weken na het overlijden van Piet, PA0PWA heb ik het theoretisch  

gedeelte overgenomen. Er zijn momenteel 6 vaste deelnemers voor  

het C examen. In onderling overleg is een rooster opgesteld.  

Er waren twee opties, het voorjaarsexamen en het najaarsexamen.  

Na enig rekenwerk moest voor het voorjaarsexamen wel een heel  

straf tempo worden aangehouden. Voor het najaarsexamen is het  

tempo daarentegen nogal laag. Daar staat dan tegenover dat er  

voldoende ruimte is om zo nu en dan eens van het rooster af te  

wijken om terug te vallen op 'oude' stof, of een praktisch experiment  

te doen. Half januari zijn we bij hoofdstuk 7, antennes aangeland.  

Vlak voor de zomervacantie hebben we het boek uit. Na de zomervacantie  

beginnen we aan de examentraining, aan de hand van vraagstukken  

van voorgaande jaren. In november slaagt iedereen en kunnen we  

weer met een nieuwe lichting aan de slag. 

 

  73  Peter  PA0PAZ 

 

 

Opleiding morse: 

 

geen verslag. 

 

PI7CWE morsecursus: 

 

                                        Klaas Robers PA0KLS, 

 

Verslag over 1994 van het morsecursus station PI7CWE 

 

Het morsecursus station PI7CWE heeft de afgelopen zomer diverse 

storingen gehad. Uiteindelijk bleek dit te liggen aan een niet 



goed gemonteerde knijp connector voor de 12 vlots voeding van de 

zender. Bij deze willen wij onze dank uitspreken voor de 

huisvesting op gebouw E-hoog van de TU Eindhoven en voor de hulp 

van de studenten van ESRAC bij het verhelpen van de storingen. 

 

Wij zijn evenzeer verheugd over de gastvrijheid in Electron. De 

ingestuurde uitzendschema's worden altijd prompt geplaatst, 

evenals de andere kleine artikeltjes. Waar zouden de amateurs 

anders hun informatie over de cursus vandaan moeten halen dan uit 

de omkaderde tabel iedere maand in Electron? 

 

Het maken van een zusterstation in Delft en Twente heeft dit jaar 

vrijwel stil gelegen door andere werkzaamheden. 

 

Dit jaar zijn weer enige QSL-kaarten ontvangen van inmiddels 

geslaagde cursisten als reactie op de oproepen in Electron. Alle 

kaarten zijn prompt beantwoord met de speciaal ontworpen, geheel 

in morsecode gestelde kaart.  

 

Verheugend is het op te merken dat bij de examenronde van  

december er vier leden uit onze afdeling geslaagd zijn voor hun 

morse examen. Zij vermeldden daarbij dat dit mede door de 

regelmatige uitzendingen van PI7CWE gelukt is. 

 

Wij hebben overigens het idee dat een tiental amateurs in de wijde omgeving de lessen 

regelmatig volgen. 

Over het algemeen zijn de amateurs niet zo mededeelzaam hierover 

omdat men regelmatige vragen van anderen vreest naar de 

resultaten. Dat tast de vrijblijvendheid natuurlijk enorm aan. 

 

 

 

                              Klaas Robers, PAoKLS, 1 januari 1995 

 

 

PI4ZA afdelingsronde: 

 

                      VERSLAG  PI4ZA  1994 

  

Begin 1994 was het verstoren van de zondagochtendronde niet gering. 

Gelukkig hebben de meeste amateurs zich niet laten kisten. 

Met truukjes als extra ontvangers, duplex verbindingen en dergelijke, hebben 

de rondeleiders met enkele handige inmelders de ronde in leven kunnen houden. 

  

In de loop van 1994 zijn de storingen tijdens de zondagochtend ronde 

een beetje verminderd, de oorzaak daarvan is niet helemaal duidelijk:  



 a) of de kinderen hebben een nieuw object gevonden om te storen, 

 b) of de HDTP akties beginnen succes te krijgen. 

Vermoedelijk een combinatie van beide: 

a) Bestuur afd. Eindhoven heeft wat druk uitgeoefend op de verantwoordelijke 

instelling - de HDTP dus - om ook eens iets zinvols te gaan doen. 

b) Soms is een herkenbaar stemmetje te horen via het relais van de politie. 

Helaas te kort, zodat de politie het niet als opzettelijke storing herkend. 

  

Nog steeds is PI4ZA op zoek naar iemand die een bescheiden rubriekje  

kan en wil verzorgen tijdens de zondagochtend ronde ( DX of zoiets ? ). 

1 toezegging is geweest, maar betreffende amateur liet zich wel kisten. 

  ( toch curieus: een korte golf enthousiast die zich door storing 

    in de luren laat leggen ! ) 

Iemand die dit wel aankan ?  Hartelijk welkom, via PA2AJS. 

  

Sinds midden 1994 functioneert Jo,PE1NQY uitstekend als reserve rondeleider. 

  

In de ronde volgend op een lezing, wordt een samenvatting van die lezing 

gegeven, door Ruud PA3FVC dan wel Klaas PA0KLS. 

  

Om eventuele misverstanden uit de weg te ruimen : 

Tijdens de ronde MAG de rondeleider geen aandacht besteden aan mededelingen 

betreffende in- en verkoop. Dit om commercie geen enkele kans te geven. 

Kritiek hierop werkt alleen via een voorstel tijdens een jaarvergadering. 

  

Vriendelijke groet namens de PI4ZA rondeleiders 

  

Jack PA0JJT, Hans PE1KBM, Bertus PE1KEH, Kees PE1BEYToine PD0MHS, 

Klaas PA0KLS, Jo PE1NQY, Paul PA0SON. 

  

van Arthur PA2AJS. 

 

 

QSL bureau: 

 

geen verslag: 

 

PI3EHV 2m relais: 

 

                                           Klaas Robers, PAoKLS, 

 

Verslag over 1994 van de commissie Relaiszender PI3EHV 

 

 

Het jaar 1994 is technisch gezien een zeer rustig jaar geweest 

voor PI3EHV. Het aantal minuten dat het station wegens onderhoud 



uit de lucht is geweest bedroeg nul. Het is zelfs zo dat wij in 

het afgelopen jaar geen aanleiding hebben gehad de apparatuur te 

bezoeken. Gezien het aantal jaren dat dit al zo is mag dit gezien 

worden als een groot compliment voor de bouwers. Veel 

professionele apparatuur kan hier een puntje aan zuigen. 

 

 

                                          Klaas Robers, PAoKLS, 

 

PI2EHV 70 cm relais: 

 

Jaarverslag 1994  70 cm relais PI2EHV 

 

In het begin van 1994 is het relais verplaatst van het QTH van PE1ABY (noord- 

Eindhoven) naar het dak van het gebouw E-hoog van de TU. Op het dak van  

E-hoog staan al diverse (amateur)antennes en we verwachtten daarom ook veel 

last van onderlinge storingen (op 70 cm is o.a. de LAP PI8EHV 430,9375 MHz  

aktief). Gelukkig was er geen sprake van onderlinge storingen en konden 

we PI2EHV daar laten staan. De rijkweidte is aanzienlijk toegenomen en het 

relais wordt steeds meer gebuikt.  

Er is een begin gemaakt met de bouw van nieuwe besturingslogika (toeters 

en bellen te besturen met CTCSS en DTMF) en het ombouwen van een Storno 

zend/ontvanger voor een compleet nieuw relais. 

 

Paul PA0SON 

 

 

PI6EHV ATV relais: 

 

Jaarverslag 1994 ATV-relais PI6EHV  

 

PI6EHV is een lange tijd niet QRV geweest. Er werd druk gewerkt om de 

mankementen op te lossen. De eindtrap was defekt, een nieuwe module is 

daarvoor geplaatst, de combinatie 70 cm antennes, voorversterker en ont- 

vanger was niet (meer) optimaal. Tijdelijk is een eenvoudige rondstraler 

gemonteerd en de ontvanger heeft een revisiebeurt gehad. 

Een nieuwe voeding is geinstalleerd. 

Op 19 december is in de Ketting een bijeenkomst van 'atv-relais' geinteres- 

seerden geweest. Maar liefst 17 personen waren aanwezig. Er zijn plannen 

gemaakt om het relais met diverse dingen uit te breiden. Gedacht wordt aan 

een in- en uitgang op 13 cm, een ingang op 23 cm, een uitgang op 10 GHz en 

complete nieuwe besturingslogika. 1995 wordt voor het ATV-relais een driftig 

knutseljaar. 

 

Paul PA0SON 

 



 

Technische hulp: 

 

geen verslag. 

 

Vossejacht: 

 

verslag Vossejacht Commissie 

Dit jaar heeft de Vossejacht commissie medewerking verleend 

aan het organiseren van 4 vossejachten, in Best, Tilburg, 

Oeienbosch en Waalre.  

Na het overlijden van Piet, PAoPWA, eerder in 1994, hebben 

wij de diverse materialen (antenne's en zenders) verzameld 

en waar nodig weer in orde gemaakt.  

In permanente bruileen van de Scouting Waalre hebben wij 

15 peilontvangers, waarvan er 14 weer bruikbaar zijn. 

Zenders en peildozen (inclusief bedienend personeel) zijn  

beschikbaar voor mensen die een vossejacht willen (laten)  

organiseren. Neem kntakt op met de Vossejacht commissie. 

Bedenk wel dat tijdens het JOTA weekend alles vaak al een 

jaar van te voren zit volgepland! Maar er zijn nog ongeveer 

50 andere weekenden waarop u uw scouts door het bos kunt  

laten hollen. 

 

   73   Peter  PA0PAZ 

 

Zelfbouw commissie: 

 

Jaarverslag van de Zelfbouw Activiteiten Kommissie (ZAK) 

 

Geacht bestuur Veron afdeling Eindhoven, 

 

Ook in 1994 is aan de doelstellingen van de ZAK voldaan. 

Deze doelstellingen zijn door de ZAK gedefinieerd als: 

-    stimuleren van   þÄ¿ 

-    assisteren bij   þÄÅÄ zelfbouw activiteiten 

-    ontwikkelen van  þÄÙ 

 

 

Aangezien alles op vrijwillige basis gebeurt, is de uiteinde- 

lijke omvang van de activiteiten afhankelijk van de interesse 

en bereidheid van (mede) radioamateurs. 

Aangezien ook de leden van de ZAK tot deze groep amateurs 

behoren, zijn de activiteiten in het afgelopen jaar wisselend geweest. 

 

Ondanks het feit dat er dit jaar geen externe zelfbouwprojec- 



ten zijn geweest, is toch aan een aantal mede amateurs raad en 

daad geboden bij het realiseren van hun idee‰n. 

 

Tevens is er de laatste maanden vrij veel aandacht geschonken 

aan het operationeel houden van het 23-cm ATV relais, welke 

nagenoeg alleen in de directe omgeving van Eindhoven te zien was. 

Dit is door extra inspanning van enkele ZAK leden voorlopig 

opgelost. 

 

Het feit dat er geen externe projecten opgestart zijn, is 

verder vrijwel geheel te wijten aan de verminderde activiteit 

onder de ZAK leden. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat ook 

andere activiteiten aandacht vragen en deze niet altijd gere- 

lateerd zijn aan onze gezamenlijke hobby. 

 

Ondanks de mindere activiteit nu, gaat de ZAK door met het 

nastreven van haar doelstellingen. 

De ZAK gaat er daarbij uit dat zij hierin ide‰el, en waar 

nodig materieel, gesteund worden, door het bestuur en leden 

van de VERON afdeling Eindhoven. 

De ZAK zal dan ook in 1995 met een ongewijzigde samenstelling 

haar activiteiten blijven uitvoeren. 

 

 

Dommelen, 29-december-1994 

namens de Zelfbouw Activiteiten Kommissie 

C.L.G. van Doremalen (Ron), PA3FAT 

 

 

Materiaal: 

 

Jaarverslag 1994 materialencommissie Veron afd. Eindhoven 

 

Het afgelopen jaar is wat betreft de halfgeleider-aktiviteiten niet 

anders gelopen dan voorgaande jaren. De zelfbouwaktiviteiten staan op 

een zeer laag peil, dus de belangstelling voor halfgeleiders is minimaal. 

De aanwas van nieuwe typen halfgeleiders is volledig tot staan gekomen. 

De voorraad halfgeleiders veroudert snel. 

 

Voor wat betreft de in- en verkoop van klein materiaal is het afgelopen jaar, 

naar onze mening redelijk verlopen. 

Onder de nieuwe afspraken waarmee de materialencommissie nu werkt is 

getracht iets commerci‰ler te zijn. In het verleden werd getracht quitte  

te spelen. Alleen de kosten moesten terugverdiend worden en 

het werkkapitaal moest op peil blijven. Nu is een zodanig prijsbeleid 

gevoerd dat er ook nog een surplus is ontstaan dat ten goede gaat komen 



aan de algemene middelen van de Veron afdeling Eindhoven. 

Het resultaat wordt verwerkt in de boeken van de penningmeester, 

die het resultaat tijdens de jaarvergadering bekend zal maken. 

 

Namens de materialencommissie 

met vriendelijke groeten, 

 

P. v.d. Boom NL9904 

 

 

Gesproken Electron: 

 

Jaarverslag Werkgroep Gesproken Electron Veron afd Eindhoven 

 

                                    Maarheeze, 14-12-94 

 

Geacht Bestuur, 

 

Wederom is het afgelopen jaar er een geweest van tegenslagen. 

Ons aller Piet Wakker heeft ons verlaten. Veel te vroeg is Piet heengegaan. 

Overal wordt hij nog gemist. Piet, bij deze nog zeer hartelijk bedankt 

voor wat je voor ons betekend hebt. 

De werkzaamheden, die Piet deed zijn ondertussen door Jo Keyzers PE1NQY 

overgenomen, met dien verstande dat Jo niet iedere maand komt, maar om 

de twee maanden. 

Benjamin en Patricia zijn aardig op weg, geassisteerd door Maarten. 

 

Ruud Groen heeft te kennen gegeven te willen stoppen. Hij vindt het 

welletjes en er mag wel eens iemand anders dit werk doen. Ruud, ook jij 

nog hartelijk dank voor je inzet. 

Arthur heeft met ingang van september alle taken voor GE neergelegd. 

Al dit werk is door mij, PD0HOT, overgenomen. Voortaan komt de zwartdruk  

niet meer per auto, maar per post bij de lezers. 

 

Het lijkt wel of er geen einde aan de wijzigingen komt, maar na 12,5 jaar 

GE ingelezen te hebben en de organisatie eromheen, wil ik er ook mee 

gaan stoppen. Door diverse omstandigheden ben ik er nog steeds niet toe  

gekomen. Eerst ontvalt ons Nel, dan Piet, dan geeft Arthur te kennen er 

mee te stoppen, Ruud had al een jaar geleden gezegd er mee te willen stoppen, 

dus bleef er voor mij niets anders over, dan maar weer te blijven. 

Maar nu is de kogel door de kerk en stel ik mijn functie ter beschikking. 

Niet van de ene op de andere dag, maar rond juni of juli zal het toch 

zijn beslag moeten krijgen. Tweemaandelijks blijf ik eventueel wel inlezen. 

 

Het rooster heeft goed gefunctioneerd, denk ik; mede door medewerking van  

de lezers. Er zijn twee vaste lezers bijgekomen, Rob Smets PE1NEV en 



Jo Keyzers PE1NQY. 

 

 

Namens de werkgroep Gesproken Electron, 

 

Jan Waalen PD0HOT. 

 

 

Evenementen: 

 

geen verslag. 

 

Digitale transmissie: 

 

Jaarverslag 1994 PI8EHV, Packet radio knooppunt VERON afdeling Eindhoven. 

 

PI8EHV is een belangrijk knooppunt van het Europese packet radio netwerk. 

Ook is het een lokaal access punt waarmee amateurs en diensten toegang 

krijgen tot dit internationale netwerk. 

 

Er stonden de volgende uitbreidingen gepland voor 1994 : 

 

- Snellere links naar onze duitse partner DB0II en naar PI8NYM in Nymegen 

- Installatie nieuwe link naar Belgie : ON7UN 

- Installatie extra 19" kast voor inbouw van uitbreidingen 

- Eigen 23cm verbindingen voor de mailbox PI8ZAA en de cluster PI8DXE 

- Extra computer voor complexe TCP/IP protocol experimenten 

- Een 23cm gebruikers toegang met 9600 baud. 

- Verbetering financieele situatie van PI8EHV (was begin 1994 nog grotendeels 

  prive-eigendom) 

 

Van deze plannen zijn de meeste gerealiseerd of in de afbouwfase. Een kort 

overzicht : 

 

De nieuwe verbinding met ON7UN in Turnhout loopt met 9600bd tot volle  

tevredenheid. Hij is gemaakt met een door Johan PA3CLH gemaakte 23cm 

transceiver. Via deze verbinding zijn alle belgische packetstations te 

bereiken. 

 

Het opkrikken van de link naar PI8NYM heeft tot gevolg gehad dat er een 

probleem in de 23cm transceiver van PI8NYM geconstateerd werd. Hopelijk 

is het probleem snel opgelost zodat ook Nymegen weer bereikbaar wordt. 

 

Dankzij PA0SON is de extra 23cm link naar het DX waarschuwings- en database 

systeem PI8DXE is in bedrijf genomen en werkte enkele maanden tot 

tevredenheid. Helaas lieten de transceivers het door het thermische geweld van 



de zomer van 1994 afweten. Er is een andere opzet gekozen voor de modems en 

waarschijnlijk werkt tegen de tijd dat u dit leest alles weer normaal.  De 

soortgelijke link naar de mailbox PI8ZAA is nog in opbouw en zal, mede door 

de opgedane ervaringen, snel in bedrijf komen. 

 

Er is een extra 19" kast geplaatst onder het dak van E-hoog waarin behalve de 

70 cm phone-repeater PI2EHV ook al enkele linktransceivers en de extra 

computer een plaats hebben gevonden. Deze kast is met bemiddeling van Sjoerd 

PA0SHY door de TU ter beschikking gesteld. 

 

De extra computer voor software experimenten is geinstalleerd en blijkt al 

weer te langzaam te zijn. PE1OGT is uit afvalmateriaal een snellere PC aan het 

samenstellen. 

 

De 23cm gebruikerstoegang is in de testfase. Harry, PA3AOU en Wilfred, PE1NDO 

hebben hier veel werk aan verzet. Momenteel draait hij proef bij 

ondergetekende. 

 

De betrouwbaarheid van de centrale computer van PI8EHV is ook belangrijk 

toegenomen doordat er door diverse software-experimenten een subtiele fout  

ontdekt is in het 'caching' geheugen van deze computer. Het  

waakhondschakelingetje wat de pc herstart bij een vastloper is de laatste  

2 maanden niet meer in aktie hoeven te komen. 

 

- financieen 

De financieele situatie is sterk verbeterd : door het betalen van een grote 

openstaande declaratie is het grootste deel van PI8EHV eigendom van de 

afdeling geworden. Er blijven nog enkele zorgenkindjes, zo is er nog niets 

verzekerd tegen diefstal of blikseminslag. 

 

- cijfers 

De totale hoeveelheid dataverkeer die PI8EHV heeft verzet is het afgelopen 

jaar met 30% gestegen. Er worden ongeveer 16000 pakketten per uur op alle 

poorten verzonden en ontvangen, wat neerkomt op ongeveer 2 megabyte aan 

informatie per uur. 

 

- 1995 

Omdat er nog diverse uitbreidingen uit de voorgenoemde lijst niet afgemaakt 

zijn, wordt in 1995 de energie hierop geconcentreerd en zijn er geen nieuwe 

uitbreidingen gepland. 

 

De Digitale Transmissie Commissie van de VERON afdeling Eindhoven dankt alle 

amateurs die dit systeem gebruiken, onderhouden en verder uitbreiden. 

 

Bijzonder veel dank zijn we verschuldigd aan de Technische Universiteit 

Eindhoven voor het onderdak vo 



or al deze experimenten. 

 

Joop, PE1DNA 

 

 

Jaarverlag 1994 digitale transmissie commissie : PI8ZAA. 

 

PI8ZAA is de packet mailbox van de VERON afdeling Eindhoven. Het gebruik ervan 

staat open voor iedere zendamateur die met deze mode aktief kan en mag zijn. 

 

Enkele veelgebruikte toepassingen van PI8ZAA zijn : 

- het maken van eme en meteurscatter skeds, 

- het versturen van artikelen voor b.v. VHF bulletin, 

- het up-to-date houden van kepler-sets (om de baan van amateursatellieten 

   mee te kunnen berekenen), 

- het uitwisselen van informatie omtrend modificaties en uitbreidingen van 

   zelfbouw en fabrieksapparatuur, 

- het verspreiden van complete bouwontwerpen (tekst en tekeningen) 

- het landelijk verspreiden van (rtty) bulletins van PI4AA en vele andere 

   clubstations. 

- en vele andere... 

 

In 1994 is het aantal gebruikers met 15% gestegen. Er maken ongeveer 140 

leden van de afdeling Eindhoven regelmatig gebruik van de packet mailbox. 

In totaal zijn er 210 regelmatige gebruikers van het systeem. 

Dagelijks worden er zo'n 300 berichten ontvangen. 

 

De geplande aktiviteiten voor 1994 waren: 

 

- uitbreidingen naar 4800 en mogelijk ook 9600 baud gebruikers toegangen 

- verhuizing naar de nieuwe locatie in Best 

- en een eigen 23cm koppeling met het packet netwerk knooppunt PI8EHV 

 

Deze plannen zijn onder andere door tijdsgebrek nog niet allemaal uitgevoerd. 

 

De eerste aktiviteit hebben we 

 af kunnen ronden : zowel de 144.650 als 

op 430.625 MHz gebruikerstoegang zijn nu met zowel 1200 als 4800 bd  

toegankelijk. Het packetverkeer gaat nu voor ongeveer 30% met 4800 baud. 

 

De verhuizing naar het nieuw QTH op het industrieterrein in het zuiden van 

Best is helaas slechts gedeeltelijk gelukt. De locatie is voorbereid en er 

antennes gemaakt: voor 70 cm een horizontaal gepolariseerde rondstraler 

en voor 23cm 2 stuks dubbelquad. Voor 2 meter wordt de welbekende PE1BEY 

klaverblad gebruikt.  PA0KMS, PA0JVG en PE1BEY hebben deze antennes vervolgens 

geplaatst. 



 

De bouw van de linktransceivers voor de 23cm koppeling aan het netwerk is nog 

in gang. Zendamateurs zijn blijkbaar geen communicatieprofessionals, en door 

misverstanden is de bouw vertraagd. Hopelijk kunnen we de komende weken dit 

afbouwen, waarna alles klaar is voor de verhuizing naar Best. 

 

De 130MB harddisk van PI8ZAA is in augustus overgelopen. Het systeem wat 

uit de langskomende stroom data complete programma's en andere informatie 

uitfilterde en opsloeg hebben we daarom helaas uit moeten schakelen. 

De reeds verzamelde data en programmatuur heeft een goede plaats gevonden 

bij het bbs van Kees, PB0AIA. Daar is het zowel telefonisch als via de 

radio weer op te vragen. 

 

Aangezien de huidige planning voor 1994 nog niet is afgerond, zijn geen nieuwe 

plannen voor experimenten in 1995 gemaakt. 

 

Namens de Digitale Transmissie Commisie, 

 

Joop, PE1DNA 

 

                   ANTENNE COMMISSIE PI8ZAA 

 

 

                                             december 1994 

                                                        

 

Na een wat trage aanloop, we wisten niet wat nu exact de 

bedoeling was, is er op 10 februari een antennemast geplaatst 

op een van de gebouwen van Brabant Pers te Best. 

De co”rdinatie en de voorbereidingen vraagt altijd meer tijd, 

dan het uitvoeren van het project hi.. en in het bijzonder het 

bij elkaar scharrelen van de benodigde materialen. 

Deze antennemast bevat drie antennes, een klaverbladantenne 

voor twee meter (gemaakt door Kees PE1BEY) een slotantenne 

voor 70 centimeter (gemaakt door PA0BOJ en PA0KMS) en een 

rasterantenne voor drie‰ntwintig centimeter (gemaakt door 

Johan PA3CLH) 

De weergoden waren op die dag gunstig gestemd, het was ten- 

slotte februari, er scheen een mager zonnetje. 

Het antenne team bestond uit Jan PA0JVG, Kees PE1BEY en Karel 

PA0KMS. 

De werkzaamheden verliepen vlot, behalve de muur was harder 

dan we hadden ingeschat (kalkzandsteen) na wat experimenten 

hebben dan ook een hamermachine moeten huren. 

Ook het bevestigen van de "N" connectoren aan de H100 coax 

verliep voorspoedig, het is nogal een lastig karwei vooral het 



op de juiste wijze solderen van de middenpen aan de coax, je 

zit tenslotte niet in de shack. 

De technische dienst van Brabant Pers is ons nog behulpzaam 

geweest met het zoeken naar het juiste gereedschap voor het 

boren van de gaten. 

Er zijn de nodige veiligheids maatregelen genomen o.a. de 

antennemast is verbonden met het aanwezige bliksemafleidings- 

systeem. 

De zeventig centimeter antenne (slotantenne) is geplaatst op 

de top van de mast, wij hebben hoge verwachtingen van deze 

antenne, gezien de tijdsdruk hebben wij geen veldtest kunnen 

uitvoeren, maar wij zeer benieuwd naar de resultaten, hij moet 

meer versterken dan een klaverbladje hi .. 

Om weersinvloeden zoveel mogelijk te beperken is de antenne in 

een p.v.c afvoerbuis geschoven. 

Omstreeks 16.00 uur stond er een keurige antenne mast voorzien 

van de de call van het relais, zichtbaar op de beschermmantel 

van de zeventig centimeter antenne.  

 

Wij zijn zeer benieuwd hoe een en ander nu verder gaat, wan- 

neer wordt het relais naar deze lokatie verplaatst, de antenne 

staat inmiddels 10 maanden. 

 

Karel pa0kms @ pi8zaa 

 

Opleiding Jeugd: 

 

                                           Klaas Robers PA0KLS, 

januari 1995 

 

 

Verslag over 1994 van de commissie opleiding jeugd 

 

Vorig verslagjaar november was er een nieuwe cursus gestart die op 

donderdag-avond in het Hertog Jan College te Valkenswaard gegeven 

werd. Er was een persoonlijk probleem omdat twee jongens de cursus 

wilden volgen, hetgeen interfereerde met de bezoeken aan een 

andere club op school. Daarom is vanaf 1 januari de cursus op 

dinsdag avond gehouden. Dit leek eerst een probleem te zijn omdat 

de school op dinsdagavond niet open was. Dankzij de fantastische 

medewerking van ‚‚n der leraren is hieraan een mouw gepast. Hulde! 

 

Voor het examen in November hebben zich zes jongens opgegeven. 

Daarvan zijn geslaagd: Jons Baken, PE1PRG, Alex Bartelomeus, 

PE1PRN en Martijn Weenink, PE1PRL. Gefeliciteerd. 

 



Wat ons opviel was dat ‚‚n van de niet geslaagde jongens ook voor 

het D-examen opging en dat met een vergelijkbaar resultaat niet 

haalde. Dit doet vermoeden dat het D-examen intussen niet meer 

gemakkelijker is dan het C-examen. Dit vermoeden wordt nog eens 

bevestigd door het resultaat van een andere jonge zendamateur, die 

ditzelfde C-examen, alsmede het D-examen behaalde met nŠt een 

voldoende. Hopelijk is dit toeval. 

 

Met de niet geslaagde kandidaten is intussen een verdiepings 

cursus gestart, waaraan ook enkele nieuwe jongeren deelnemen. 

 

                                 Klaas Robers, PAoKLS, 1 januari 1995 

 

 

Contacten HDTP: 

 

geen verslag. 

 

Pers & Publiciteit: 

 

JAARVERSLAG INFO-COMMISSIE 

 

De Info-commissie, die tot taak heeft nieuwkomers in de afdeling en 

belangstellenden te ontvangen en van alle gewenste informatie te voorzien, 

heeft haar taak zonder problemen kunnen vervullen. 

Hierbij zijn inmiddels enige tientallen exemplaren uitgereikt van de 

speciale introductiebrochure, die aan het begin van het boekjaar is verschenen, 

zulks op verzoek van de afdeling in haar jaarvergadering 1993. 

Door allerlei recente gebeurtenissen en ontwikkelingen dient zich zo  

langzamerhand de noodzaak aan om de brochure in een nieuwe druk 

te actualiseren. 

 

PA3FVC 

 

 

Viering 18 september: 

 

Opgeheven wegens beeindiging taak. 

 

 

--------------------------------------------------- 

Bestuursverkiezing: 

 

Aftredend zijn PE1BEY en PA3DSC; beide herkiesbaar. 

Daar Martin vorig jaar als vervanger van Piet Wakker 

ingevallen is, moet hij nu formeel gekozen worden. 



 

Door het ontbreken van tegenkandidaten is een stemming niet 

noodzakelijk en worden PE1BEY en PA3DSC beiden opnieuw gekozen 

 

--------------------------------------------------- 

Pauze ong 15 min 

 

--------------------------------------------------- 

 

In functie treden nieuwe bestuur 

 

-------------------------------------------------- 

 

Begroting komend jaar Martin PA3DSC, 

 

De begroting wordt door Martin mondeling toegelicht.. 

 

De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. 

-------------------------------------------------- 

 

SPEECH VOORZITTER VERON EHV, OPENING VERENIGINGSJAAR 1995 

 

- Ik wilde graag beginnen om iedereen te bedanken voor zijn bijdrage aan deze                  

jaarvergadering. 

 

  * Onze penningmeester Martin, PA3DSC bedank ik graag voor het verslag 

over 1994 en de begroting over 1995.  

  * De kas controle commissie wordt bedankt voor de officiele controle 

op het afsluiten van het financiele jaar 1994.       

  * Onze secretaris Kees, PE1BEY dank ik bij deze voor het overzicht van 

het afgelopen jaar en het vele werk dat hij in de afgelopen periode 

voor ons heeft verricht.  

    In hem dank ik verder alle mede bestuursleden, die veel tijd hebben 

ingezet om onze vereniging ook in het afgelopen jaar weer draaiende te houden. 

 

- Bij het begin van het nieuwe verenigingsjaar, lijkt het zinvol om eerst  

eens te kijken naar onze basis, d.w.z. de continuering van de bestaande 

activiteiten. 

  Uit de commissieverslagen blijkt dan, dat 1994 een rustig jaar is geweest, 

misschien wel te rustig. Sommige commisies lijken een minder actief leven 

te leiden, andere hebben wel plannen, maar hebben moeite met de uitvoering. 

Het lijkt duidelijk dat nieuwe toeloop dringend gewenst is; zeker als de 

oorspronkelijke bestaansreden voor zo'n commissie nog steeds van toepassing is: 

 

  * De HF-Commissie werd opgericht voor hulp en ondersteuning bij HF zaken. 

Hoewel een groot deel van de VERON leden de A-machtiging heeft, lijken er 



toch maar weinig HF activiteiten te gebeuren in verenigings verband. 

Mensen met ideeen op dit gebied worden verzocht zich op te geven 

bij de HF commissie PA3GHY of bij het bestuur. 

 

  * Vanuit de commissie voor de afdelingsronde wordt regelmatig gevraagd 

om actieve ondersteuning. Aanmeldingen via de coordinator, PA2AJS. 

 

  * De technische hulp commissie heeft geen verslag ingestuurd; wordt er  

niet meer om hulp gevraagd of kent men de weg niet naar deze commissie? 

De leden zijn PA0KTV, PA0JJT en Gerard Somers. 

 

  * De zelfbouw commissie heeft geen zelfbouw projecten opgestart of 

begeleid in 1994.        

Blijkens het commissie verslag komt dat o.a. door andere activiteiten van de  

commissieleden. Op dit moment is weer een nieuw project opgestart voor het                  

vervaardigen van een patroon generator. Het is duidelijk dat verdere 

nieuwe ideeen en mensen om deze uit te voeren welkom zijn. 

Aanmelden bij PA2WJE of PE1KWQ. 

   

  * Vanuit de evenementen commissie werd geen verslag ontvangen. 

Dit vond misschien zijn oorzaak in het grote evenement met PA6LIB, 

waaraan ook door enkele van deze commissieleden werd deelgenomen. 

In 1995 zijn er wellicht aardige evenementen te bedenken in het kader 

van "50-jaar VERON", waarbij misschien ook gebruik gemaakt kan worden 

van de PI50ZA call. Mensen met ideeen kunnen zich aanmelden bij               

PE1NEV en PA3GMB. 

 

 

  * Ook de digitale transmissie commissie blijkt hulp te kunnen gebruiken. 

Bedenk dat deze commissie de grondslagen verzorgt voor alle packet-structuren. 

Hier kunnen mensen met intresses in VHF- en UHF-transmissie technieken 

hun hart ophalen, als ook in de schakel- en computer infra-structuren 

en natuurlijk ook de systeem software en informatie beheersing. 

Ook hier weer een groep die niet veel aan de weg timmert,         

maar voor zeer vele mede-amateurs onmisbare arbeid verricht. 

Voor verdere informatie kan men  zich aanmelden bij PA0JJT, PE1DNA, 

PE1DTN, PA0WCH, PA3CLH, PA0KMS en PA2AJS.  

 

  * De commissie Gesproken Electron houdt zich bezig met de organisatie 

en productie van geluidsbanden met de gesproken inhoud van ons blad Electron 

ten behoeve van onze gehandicapte mede VERON-leden.  

 

    Deze nobele, en belangrijke taak wordt zeer gewaardeerd vanuit de 

centrale VERON en de ontvangers van de banden, maar blijft buiten deze 

kring vaak onderbelicht. 

    Dat laatste is wellicht de reden, dat de commissie in zijn laatste 



jaarverslag de noodbel heeft geluid en dat zij op dit moment dringend 

behoefte heeft aan nieuwe leden. Iedereen die graag een klein deel van 

zijn tijd ter beschikking stelt, zodat een grote groep visueel gehandicapten 

ook van onze hobby kunnen genieten, wordt verzocht zich op te geven bij PD0HOT. 

 

  Iedere oprechte zend-amateur, die op dit moment nog als eenling zijn 

hobby bedrijft wordt er verder bij deze op gewezen, dat het werken aan 

de hobby in commissie-verband veel extra plezier in de hobby brengt. 

Van elkaar kan vaak veel geleerd worden en bovendien leidt het samen 

aan iets bouwen vaak sneller en tot betere resultaten.  

 

- Een volgend punt betreft de informatie voorziening van en voor de leden 

van afd. Eindhoven.  

  Regelmatig bereiken ons opmerkingen en vragen over dit onderwerp, 

waaruit blijkt dat men de "interne" berichtgeving zeer belangrijk vindt.  

   

  In het verleden beschikte de VERON afd. Eindhoven over een eigen 

verenigingsblad, genaamd "de Connector", die blijkens de reacties van 

de amateurs uit die tijd, een gewilde aanvulling op "Electron" betekende.  

 

  Behalve regionaal nieuws, bevatte deze publicatie ook interressante 

technische artikelen, aanbod en gevraagd, ook van hulp en informatie en 

de noodzakelijke informatie over de samenstelling en organisatie binnen 

de afdeling. Dit blad verscheen een aantal malen per jaar; 

een deel van de verspreidingskosten werd opgebracht door advertenties van          

sponsors.  

   

  Ook op dit moment beschikken verscheidene VERON afdelingen nog steeds 

over zo'n intern verenigingsblad; vanaf een simpel A4-formaat tot aan een 

meer uitgebreide publicatie, compleet met redactie commissie, 

harde omslag en foto werk. 

 

  De organisatie van zo'n blad, en de vulling met copy is altijd weer een zaak 

van enkele enthousiaste medewerkers. In het verleden kon de afdeling 

deze medewerkers vinden binnen eigen gelederen; het lijkt ons dat ook nu 

weer zo'n uitgave mogelijk moet zijn.  

  Er moeten toch voldoende leden zijn met ervaring in het verzorgen van 

zo'n interne publikatie, denk aan voormalig "schoolkrant" redacteuren, 

sportverenigings publicisten en mensen die op dit moment professioneel 

uitgeverswerk of grafische vormgevingen verzorgen. 

   

  Het bestuur is bereid e.e.a. in eerste fase te begeleiden, totdat de 

redactie commissie dit zelf verder kan verzorgen. Wij denken minimaal 

4 - 6 medewerkers nodig te hebben voor een eerste opzet. 

Aanmelden bij het bestuur, in het bijzonder bij PA3FVC. 

 



- Tot slot heeft het bestuur nog een verheugende mededeling. 

  Uit de nalatenschap van PA0PWA werden aan de afdeling twee tranceivers ter 

beschikking gesteld voor verenigings-doeleinden; een voor HF- en een voor VHF 

frequenties. Het bestuur beraad zich over een zinvolle toepassing voor 

deze "Piet Wakker" tranceivers. Voorlopig wordt gedacht aan een 

tijdelijk ter beschikking stelling aan pas geslaagde zend-amateurs. 

De voorwaarden hiervoor zullen nog nader worden uitgewerkt. 

 

Deze verheugende mededeling besluit de opening van het 

nieuwe verenigingsjaar. 

 

 

Bob J. van Donselaar, PA3FLU 

voorzitter VERON, afd. Eindhoven.  

 

Agendapunt: Convo schriftelijk ??? Eigen blaadje ??? 

            Wie ??? 

PA3AVV:     vraag naar redactieleden voor convo in convo?! 

 

Behandeling:Maarten PA3GMB; vraag waar blijven ophaalconvo's 

            Jo PE1NQY; bestuur verantwoordelijk voor inhoud convo 

            Johan PA3CLH; zegt afdeling verplicht tot convocatie  

            Ur PA0GRE; prettig meeneemblaadje ivm thuis planning 

            Jan PA0HH; ook belangrijk de namen en adressen van commissieleden 

            Jan PD0HOT; minstens eenmalig convo met namen en adressen 

            telefoonnummer met beantwoorder voor namen en adressen en meest 

            actuele informatie... 

            Arthur PA2AJS; als bestuur iets te melden heeft komt 't vooraan 

            in PI4ZA ronde 

            Tom PA3AVV; afdeling verplicht tot minimaal eenmalige convocatie 

            ter uitnodiging voor de jaarvergadering. 

            Vermelding in Komt U Ook in Electron is formeel voldoende.. 

            Paul PA0SON; telefoonlijn met beantwoorder als extra 

 

 

Stemming over een schriftelijk convo: 

Voor:       38 stemmen 

Tegen:      15 stemmen 

 

Voorstel tot scriftelijk verspreiden is aangenomen. 

 

Stemming over 2 keer per jaar 23 stemmen 

              1 keer per jaar 25 stemmen 

 

Of 't convo er komt als infoblaadje of als tijdschrift is ter beoordeling aan 

een redactiecommitee. 



 

Voorstel voor telefoonverspreiding wordt behandeld; Arthur stelt telefoonnummer 

ter beschikking...Telefoonbeantwoorder met actuele berichten komt bij Arthur 

PA2AJS te staan... 

 

Agendapunt: Aanvulling Commissie Gesproken Electron 

            Vervanging Jan PD0HOT 

 

Er melden zich tijdens en na de vergadering al 4 mensen bij Jan PD0HOT 

 

Agendapunt: Oprichting excursiecommissie wordt gevraagd door 

            Herman PA3FYW 

            Goedgekeurd, Herman Robers PA3FYW, Stefan Roijers Pa3GBV 

            en Ton Verbon PA3GLZ melden zich daarvoor aan. 

 

 

-------------------------------------------------- 

Afgevaardigden naar de VR 

 

Afgevaardigd worden Kees PE1BEY, Ur PA0GRE. Klaas PA0KLS, Rein PA0RCT 

reserve PA3CLH, Herman PA3FYW, Stefan PA3GBV 

 

Voorlezen voorstellen VR (van ons) 

Afdeling had dit jaar geen voorstellen... 

 

--------------------------------------------------- 

 

Rondvraag : 

PA0KLS    : wanneer komen er lezingen ? 

            Bob leest voor wat er al gepland is. 

Aanvulling: 27 maart Meetavond 

 

PA0GRE    : Verslagen commissie mist verslag CW commissie 

            Bij deze: van de 5 zijn er 4 geslaagd 

            Memoreert PA0KGV als vervanger ( pluim) 

 

PA3GLZ    : vindt zondagochtenronde te vroeg HI HI 

            overweldigende meerderheid tegen verzetten naar 's middags 

 

PA3GMB    : callboeken besteld; zijn wat misverstanden over bestelling 

            restant geld gaat naar afdeling. 

            Eindhoven staat nog steeds te boek als verkoopbureau 

            steunpunt. 

            Piet PWA fungeerde als steunpunt. 

            Contract ligt formeel bij de penningmeester. opzeggen ?? 

            a.s. PACC contest ?? HF commissie !!! 



 

Nico Maatje : kan iedereen hier op 1ste maandagavond verkopen? 

            alleen op VVA... alleen veronleden?? uitzoeken en  

            eventueel veranderen... 

            Wordt besproken in het bestuur !! 

            PA0KLS; evalueren over lidmaatschap in bestuur. 

            Mag een ondernemer dit wel buiten winkeltijden ??? 

 

PA2AJS    : Info bij PI4ZA vrijblijvend of verplicht ?? 

            verplichting is twijfelachtig  

            Johan PA3CLH: intentie bestuur om zo veel mogelijk aanwezig 

            te zijn. 

            Stemming niet nodig; Arthur brengt voorstel volgend jaar  

            nogmaals naar voren. 

 

22.45 uur vergadering gesloten 

 

                     73 de Kees PE1BEY 


