Jaarvergadering VERON afd Eindhoven 1996
29 januari 1996.
ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR LEDEN VAN DE AFDELING EINDHOVEN !!
--------------------------------------------------Opening 20.20 uur
--------------------------------------------------Overledenen in 1995:
Gijs van der Rest PA0GRX op 81 jarige leeftijd op 21 maart.
--------------------------------------------------Voorlezen notulen vorig jaar:
Gebeurd...
Geen vragen of opmerkingen hierover...
--------------------------------------------------Verslag voorzitter:
Bob PA3FLU memoreert wat er gebeurd is het afgelopen jaar en
legt in 't kort uit waarom hij aftreedt als voorzitter.
Een en ander is te wijten aan verhuizing naar Belgie en daardoor
langere reistijd en meer activiteiten op 't QRL.
Bedankt Bob voor de afgelopen tijd...
--------------------------------------------------Verslag penningmeester:
Martin PA3DSC brengt verslag uit over 't afgelopen jaar.
Daaruit blijkt, dat door het geweldige resultaat van de veilingen verkoop avonden, het begrote negatieve resultaat is omgezet
in een stevig positief resultaat.
Resumerend kunnen we constateren, dat de afdeling en financieel
uitstekend voor staat.
--------------------------------------------------Verslag kascontrolecommissie
De kascontrole commissie verklaart, dat de boeken over het boekjaar 1995
in
orde bevonden zijn en adviseren de vergadering de penningmeester te
dechargeren.
Hetgeeen geschiedt...
--------------------------------------------------Verslag secretaris:
Aantal leden per 19-1-96
geen call

563
75

A-call
B-call
C-call
D-call
NL-nummer

202
4
213
16
53

Er in 95 secretarieel weinig te melden....
Van PE1ADA het verzoek om prijzen ter beschikking te stellen voor de
kerstpuzzel. 5 pakketten onderdelen worden door de afdeling verzorgd en
naar de winnaars gestuurd.
Overleden amateurs:
Op 21 maart 1995 overleed op 82 jarige leeftijd
OM Gijs van der Rest PA0GRX ex PK1GR
Het convo staat voortaan, zoals vorig jaar afgesproken, maandelijks in
Electron. Het is fout gegaan in januari door de schuld van ondergetekende
en augustus, toen de verzorger ervan, PE1AHQ, met vakantie was.
Als er meer lezingen van te voren vaststaan, kan de secretaris dit
eerder aan PE1AHQ bekend maken en is de kans op vergeten omdat er nog
niks bekend is, een stuk kleiner.
Hierdoor is ook in het januarinummer van dit jaar niks verschenen
en is er geen formele schriftelijke uitnodiging geweest voor deze
jaarvergadering. Mijn welgemeende excuses...
Er is geen verdere vraag geweest naar een schriftelijk convo op een
opmerking van Jan PA0HH na enkele weken geleden in de zondagochtendronde.
De info telefoon heeft in het begin een redelijke belangstelling gehad,
maar is later in de vergetelheid geraakt. Op dit moment is het telefoon
nummer weer in gebruik door de firma, waar we het van geleend hadden.
Met dank aan deze firma via Jack PA0JJT. Is er nog behoefte aan.???
Het convo in PI8ZAA te zetten is een goede greep geweest;
op deze manier is het op een eenvoudige manier heel actueel te houden.
Echter de laatste weken is er door piraterij een tijd geen info van de
afdeling in PI8ZAA te vinden geweest. Door verschillende mensen van een
password te voorzien, is hier hopelijk een einde aan gekomen.
Januari 96

PE1BEY.

--------------------------------------------------Verslagen van Commissies:
Commissieverslagen hangen aan 't prikbord, zodat iedereen ze kan lezen.
Laat binnengekomen en gewijzigde verslagen worden nog opgehangen en
blijven een maand hangen zodat iedereen de gelegenheid heeft deze
te lezen.
--------------------------------------------------Bestuursverkiezing:
Voor de voorzittersfunctie was maar een kandidaat, nl

Kees Raaymakers PE1BEY
54 personen stemmen voor PE1BEY als nieuwe voorzitter.
Kees PE1BEY is daarmee gekozen als nieuwe voorzitter van de
afdeling Eindhoven
Stemmentelcommissie voor de rest van het bestuur zijn
Arthur PA2AJS, Els PA3DOT en Hans PE0VKW
Aftredend zijn PA3FLU, PA3FVC EN PA0NZH.
Deze zijn allen niet herkiesbaar....
Als nieuwe bestuurskandidaten hebben zich tot medio december
al gemeld Rob Janson PA3GRZ, Karel Slegers PA0KMS,
Jo Keyzers PA3GYH en Toin Hultermans PD0MHS.
De voorzitter wordt in functie gekozen; de andere functies
worden in onderling overleg verdeeld.
Eventuele kandidaten konden zich nog tot de aanvang van de vergadering
aanmelden bij de secretaris....
--------------------------------------------------Pauze ong 15 min
--------------------------------------------------In functie treden nieuwe bestuur:
Na telling van de stemmen blijkt dat het nieuwe bestuur
verder gaat bestaan uit:
Karel Slegers PA0KMS,
Jo Keyzers PA3GYH en
Rob Janson PA3GRZ..
Twan nogmaals bedankt voor het kandidaat stellen...
--------------------------------------------------Begroting komend jaar Martin PA3DSC:
Martin dient de nieuwe begroting in, waar niet veel commentaar op is.
Er is enige discussie over de begroting van Fl 2000,- voor het
ATV relais. Enige uitleg van enthousiaste leden verschaft duidelijkheid
over dit punt van de begroting.
--------------------------------------------------Speech voorzitter
Het is een goede gewoonte om iedereen te bedanken voor zijn bijdrage aan
deze
jaarvergadering.
In het bijzonder wil ik de aftredende bestuursleden Ruud PA3FVC, Gert
PA0NZH
en vooral onze aftredende voorzitter Bob PA3FLU van harte bedanken voor
hun inspanningen van de afgelopen jaren.
Hopelijk kunnen we de komende tijd nog eens terugvallen op hun kennis,
kennissen en expertise om het komende verenigingsjaar tot een goed

einde te brengen.
Bij het begin van het nieuwe verenigingsjaar, is het zinvol om
terug te kijken naar het afgelopen jaar en met name wat er loopt
binnen de afdeling.
Uit de commissieverslagen blijkt dan, dat 1995 een rustig jaar is
geweest,
naar mijn mening te rustig. Sommige commisies lijken een winterslaap te
houden,
die al enkele jaren duurt; andere commissies, die b.v bij de vorige
jaarvergadering
zijn opgericht, hebben niets ondernomen, geen verslag ingeleverd en de
leden zijn
zelfs niet op afdelingsbijeenkomsten geweest.
Het is dan ook mijn idee, om samen met mijn medebestuursleden het komende
jaar eens de bezem door onze commissies te halen en het geheel
wat op te frissen.
We zullen een commissie vergadering organiseren, waar alle commissieleden
voor uitgenodigd zullen worden, waarbij de commissies text en uitleg
kunnen geven over hun activiteiten.
Tevens zullen de commissies gehouden worden aan hun belofte, een avond
te vullen met een lezing over hun commissie.
Laat het ook duidelijk zijn, dat het bestuur weliswaar verantwoordelijk
is voor de activiteiten, die ontplooit worden, maar deze echter niet
zelf geheel gaat organiseren.
Daardoor is de oprichting van een commissie, die (samen met het bestuur)
de invulling van de avonden gaat regelen, een van de eerste activiteiten.
Als er nog steeds behoefte is aan een convo in schriftelijke vorm,
zal er voor invulling van de avonden gezorgt moeten worden, omdat er
anders
niets in komt staan.
Als er geen invulling op de langere termijn komt, komt er geen
schriftelijke
convo. Het geld wat er mee gemoeid is nl Fl 600,- per keer, kunnen we
beter
gebruiken voor andere dingen als een convo, waar niets nieuws instaat.
De vaste invulling van de eerste en derde maandag van de maand mag bij
iedereen, die een beetje actief is bekend verondersteld worden.
Een aantal commissies even nader bekeken...
De HF-Commissie werd opgericht voor hulp en ondersteuning bij HF zaken.
Hoewel een groot deel van de VERON leden de A-machtiging heeft,
heeft de HF-commissie de afgelopen twee jaar geen activiteiten ontplooid.
Als er geen behoefte is aan afdelingsactiviteiten op HF kan deze
commissie
mischien beter opgeheven worden.
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.
Hierop is geen respons gekomen het afgelopen jaar.....
terwijl de afdelingsronde een van de meest gestresste groepen geweest
is en nog is.
Een woord van steun en dank aan deze commissie is dan ook zeer op zijn
plaats.
Als iemand denkt een zinvolle bijdrage te kunnen leveren,
aanmeldingen via de coordinator, PA2AJS.
* Ook de digitale transmissie commissie blijkt hulp te kunnen gebruiken.
Ook hier weer een groep die niet veel aan de weg timmert,
maar voor zeer vele mede-amateurs onmisbare arbeid verricht.
Vooral veroorzaakt door de problemen met piraterij is de laatste tijd
zeer veel werk achter de schermen verricht door deze groep.
Waarschijnlijk is dat de reden, dat er geen tijd is geweest,
voor een verslag over het afgelopen jaar HI..
Voor verdere informatie kan men zich aanmelden bij PA0JJT, PE1DNA,
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.
Binnen deze groep is het nodige aan de gang, zie daarvoor het verslag wat
Jo PA3GYH namens deze groep ingedient heeft.
Op dit moment heeft deze groep dringend behoefte 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 PA3GMB.
Een item wat ons de laatste tijd weer erg bezig houdt, is het storen
van uitzendingen van PI4ZA en individuele amateurs en het
berichtenverkeer
op packet-radio.
Ik wil er bij iedereen op aandringen zich in te houden wat reacties
hierop
betreft en sancties over te laten aan de betreffend instanties, nl de
HDTP.
Ook deze mensen kunnen pas optreden als zij bewijzen hebben tegen deze
figuren, en bewijs vergaren,die in een eventuele rechtszaak stand houden,
is een moeilijke en langdurige zaak.
Heb geduld en laat u niet wegjagen, sterker nog, laat iedereen zich
minimaal als luisteraar bij de zondagochtendronde inmelden om te laten
merken, dat we ons niet laten wegjagen.
Toch zal het nieuwe bestuur op zeer korte termijn een brief naar de
HDTP sturen, waarin wordt aangedrongen op een permanente oplossing voor
dit probleem en waarin duidelijk zal worden gemaakt wat er wat dit
betreft in de afdeling leeft.
Verder wil ik iedereen die gestoord wordt oproepen een persoonlijke,
schriftelijke klacht neer te leggen bij de HDTP afdeling Eindhoven.

Ik wil mijn praatje beeindigen met een oproep aan iedereen,
zijn hobby wat meer als groep en wat minder als individu te beleven
en zich wat meer in te zetten voor de hele afdeling Eindhoven zodat
we het komende jaar een beetje die matheid, die de afgelopen jaren
geheerst heeft van ons af kunnen zetten.
Ik verklaar hierbij het verenigingsjaar 1996 voor geopend...
Kees Raaymakers PE1BEY
--------------------------------------------------Kiezen nieuwe kascontrolecommissie.
Doordat Jo Keyzers PA3GYH in het bestuur is gekomen, zij er twee
vacatures voor deze commissie.
Steef PE1IBC blijft;
Els PA3DOT en Jan PD0HOT melden zich als nieuwe commissieleden.
--------------------------------------------------Verder agendapunten voor de vergadering:
Al aangemeld:
*
Aanpassing regelement Te koop aangeboden op
de zondagochtendronde.
De rondeleider houdt zich aan de officiele HTDP regels.
Vragen om materiaal mogen gesteld en herhaald worden.
Te koop aanbieden is voor de aanbieder en mag niet herhaalt
worden door de rondeleider.
8 mensen voor herhaling van te koop aangeboden materiaal.
Als het gratis aangeboden wordt mag het herhaalt worden.
Afgesproken wordt, dat het beleid van de afdeling, zoals het nu is,
nl geen commercie in de zondagochtendronde gehandhaaft blijft.
*

Instellen van een commissie om Cor PA0VYL te
helpen met het afbouwen van zijn radiomuseum

Cor, PA0VYL, die aanwezig was, was blij verrast met dit agendapunt.
Echter op het moment van behandeling, zijn er nog geen leden.
die zich voor een commissie beschikbaar stellen.
Dit agendapunt wordt op de zondag ochtendronde herhaalt
Verder geen punten
--------------------------------------------------Afgevaardigden naar de VR op zaterdag 20 april
-UR PA0GRE
-Kees PE1BEY
-Marten PA3GMB
-Rein PA0RCT
--------------------------------------------------Voorlezen voorstellen VR (van ons)
1. - Invoering van Novice Licence Suplement

2. - Een brief naar bedrijven en consumenten over overlast van het
gebruik
van de ISMband
3. - Antenne plaatsing problematiek
4. - Brief naar Nederlandse gemeente over wat is zendamateurisme
--------------------------------------------------Rondvraag :
Wim PA0WGV dringt er op aan dat de zaal goed gebruikt moet worden
i.v.m de zaalhuur
Hans PA0VKW merkt op dat op afstand bedienbare apparatuur heeft last
van zendamatuers.
ISM problemen !!!
Maar hoofdtelefoons werken ook in de ISMband
Brief laten uitgaan voor verkeert gebruik van ISMband voor koptelefoons
zie ons VR voorstel
Twan PD0MHS Sponsoring voor het convo?
we denken er over na
Alleen moeten we wel wat hebben om erin te zetten.
Jack PA0JJT De VERON Infofoon, is er nog interesse voor?
Stemming
voor.16.
tegen.1..
onthoudingen ..veel meer!!!
Als er (technisch) weer mogelijkheden zijn, wordt het weer opgestart.
Wim PA2WJE
Waar is het verslag van de ZAK?
Zou aan het bord moeten hangen..
Kees zorgt dat het verslag als nog gepubliceerd wordt.

--------------------------------------------------Sluiting ongeveer 22.55 uur
73 de Kees PE1BEY

