Onder.: Verslag Huishoudelijkevergadering
Huishoudelijkevergadering VERON afd Eindhoven 1997
24 februari 1997.
ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR LEDEN VAN DE AFDELING EINDHOVEN !!
--------------------------------------------------Opening 20.15 uur
--------------------------------------------------AGENDA VAN DE HUISHOUDELIJKE VERGADERING DIE WORDT GEHOUDEN OP
24 FEBRUARI 1997
1)Opening door de voorzitter van de huishoudelijke vergadering
1997
2)Overledenen in 1996 (Rob PA3GRZ)
3)Voorlezen notulen vorig jaar (Rob PA3GRZ)
4)Verslag voorzitter (Kees PE1BEY)
5)Verslag penningmeester (Martin PA3DSC)
6)Verslag kascontrolecommissie (Martin PA3DSC)
7)Verslag secretaris (Karel PA0KMS)
8)Verslagen van Commissies (Karel PA0KMS)
9)Bestuursverkiezing (Kees PE1BEY)
10)Pauze ong 15 min
11)Begroting komend jaar (Martin PA3DSC)
12)Speech voorzitter (Kees PE1BEY)
13)Afgevaardigden naar de VR (Kees PE1BEY)
14)Voorlezen voorstellen VR (van ons) (Karel PA0KMS)
15)Rondvraag (Kees PE1BEY)
---------------------------------------------Opening door de voorzitter:
De voorzitter Kees PE1BEY opent de huishoudelijke vergadering
en deelt tevens mede dat de vice-voorzitter
Jo PA3GYH niet aanwezig is in verband met verblijf in het
ziekenhuis.

---------------------------------------------Overleden zendamateurs 1996:
In Memoriam:
Op vrijdag 18 oktober overleed OM PIET COLSTERS, PD0PRG
Piet was voor de afd. Eindhoven een zeer bekende verschijning,
en we kunnen met gerust zeggen een bijzonder mens. Joviaal, hartelijk
meelevend en belang tellend met het wel en wee van anderen.
Hij was een trouwe inmelder van de zondagochtendronde van
pi4za.
Op 4 november overleed op 71 jarige leeftijd OM CEES STORK,
PA2DCS
Cees was bij vele amateurs niet zo bekend, hij was niet zo vaak
in de lucht
Toch zijn er velen die hem kenden, zeker de wat oudere OM's en
(X)YL's.
Cees was regelmatig op de onderling QSO avonden.Ook op de korte
golf was hij regelmatig actief.
Graag 1 minuut stilte voor onze overledenen
--------------------------------------------------Voorlezen notulen vorig jaar:
Door Rob Jansons zijn deze voorgelezen...
Geen vragen of opmerkingen hierover...
--------------------------------------------------Verslag voorzitter:
Het is een rustig jaar geweest met weinig uitschieters.
Naast de actieve commissies zijn er ook een aantal minder
actief, bij deze moet wat meer activiteit komen, met name de h.f.
commissie die
leidt op dit moment een slapend bestaan.
De storingen waar wij in het vorige verenigingsjaar veel last
van hadden is gelukkig in belangrijke mate vermindert.
Zijn er ideeën of suggesties meldt dit aan een van leden van
het bestuur wij hebben de middelen en de mogelijkheden om behulpzaam te
zijn met de uitvoering hiervan.
Rob Jansons PA3GRZ heeft eind vorig jaar gemeld dat hij zijn
functie als bestuurslid door drukke werkzaamheden wil beëindigen
En stelt zich niet meer herkiesbaar, de overige leden van het
bestuur zijn wel herkiesbaar.
--------------------------------------------------Verslag penningmeester:
Martin PA3DSC brengt verslag uit over 't afgelopen jaar.
Daaruit blijkt, dat door het geweldige resultaat van de
materiaal verkopen, het begrote negatieve resultaat is omgezet

in weer 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 1996 in orde bevonden zijn en adviseren de vergadering de
penningmeester te dechargeren.
Hetgeen geschiedt...
--------------------------------------------------Verslag secretaris:
Algemeen:
De Veron afdeling Eindhoven A13 telt op dit moment 557 leden,
waarvan 202 leden een A licentie hebben, en 206 leden hebben
een C licentie.
14 leden zijn in het bezit van een D of novice licentie .
51 leden hebben een luisternummer
Ongeveer 10 procent bezoekt regelmatig onze verenigingsavonden.
Wij zijn we nog steeds de grootste afdeling van de Veron, en
kunnen een redelijke invloed uitoefenen op binnen de vereniging te nemen
besluiten
en voorstellen.
Elke maandagavond zijn er in de Nieuwe Ketting activiteiten,
zie voor actuele informatie het convo in onze BBS PI8ZAA, of raadpleeg
Electron
of het mededelingen bord in de Nieuwe Ketting of kijk in de homepage op
internet
van PA0RCT.
Commissies:
Er zijn op dit moment 21 actieve commissies, waarvan de ATV
commissie de meest dynamische van de afdeling is, zie het verslag aan het
informatie bord.
De digitale commissie heeft in de loop van 1996 versterking
gekregen van Rijn Couperus PA0RCT.
Voor de verslagen van de commissies verwijs ik u naar het informatiebord
bij de ingang van deze zaal.
Arthur Sietsma PA2AJS heeft te kennen gegeven om persoonlijke
redenen niet meer als coordinator en aanspreekbare persoon op te willen
treden voor de ronde van
PI4ZA.
Wij danken Arthur voor zijn jarenlange trouwe inzet voor PI4ZA.
Tevens zijn wij op zoek naar een nieuwe coordinator.
Bestuur:
Het bestuur vergaderde elke eerste maandag van de nieuwe maand,
er zijn lopende bestuurszaken, initiatieven, indeen van leden, en
klachten
besproken en behandelt.
Op uitnodiging van het Veron hoofdbestuur, is het voltallige

bestuur van de afdeling Eindhoven naar een landelijke kennismakings dag
geweest.
Ook zijn wij zeer gastvrij ontvangen bij de afdeling Helmond
i.v.m. een vergadering van de zuidelijke afdelingen van de Veron.
Gehuldigde zendamateur:
Ton PA3APW is op 15 maart gehuldigd voor zijn 15 jaar trouwe
dienst als qsl manager zijn XYL was getuige van dit heuglijke feit.
Uit de handen van de voorzitter werd Ton een vlaai overhandigd.
Wij hopen Ton nog jaren gebruikt mogen te maken van jouw
diensten
Lezingen:
Het is de agenda commissie toch weer gelukt om in 1996 een de
agenda vol te krijgen met interessante lezingen, denk maar eens aan de
lezing van Han Jenniskens PA0JEN over straalmotoren, of herinnerd u
zich de lezing nog van Cees Olivier PE1AIO over spread spectrum
technieken, en
niet te vergeten de presentatie van Jacko PA0BOJ over ATV met 10 gHz.
Vele OM's hebben achter de schermen een bijgedragen geleverd
aan het tot stand komen van al deze activiteiten, onze hartelijke dank
hiervoor.
Excursie:
In september hebben we een excursie gemaakt naar Radio
Kootwijk.
Uit de reacties is deze excursie voor velen een onvergetelijke
dag is geworden, het is een belevenis als je de in bedrijf zijnde zenders
van redelijk vermogen van
dichtbij kunt bekijken
Ook de bijzondere bijdrage van de heer van As van PTT Telecom
hebben er toe bijgedragen aan het slagen van deze dag.
Karel PA0KMS
--------------------------------------------------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.
1)
VERSLAG PUBLIC RELATIONS- EN INFOCOMMISSIE
In het voorbije verslagjaar heeft de PR-commissie zich
beschikbaar gehouden voor advies en eventueel
assisentie in aangelegenheden waarin de afdeling of individuele
VERON-leden te maken zouden kunnen krijgen met

publiciteitsmedia. Blijkbaar is dit niet gebeurd, want geen
enkele maal is van de diensten van de commissie gebruik
gemaakt.
In voorbereiding zijn enkele publicaties over radio en radioamateurs, bedoeld voor een groot publiek van krantenlezers.
De Info-commissie heeft in de loop van het voorbije verslagjaar
enkele belangstellenden de weg gewezen binnen de afdeling. Of
zij allemaal lid van de VERON zijn geworden onttrekt zich aan
de waarnemingen van de commissie.
73 van PA3FVC ***Ruud***
2)
Jaarverslag 1996 PI1EHV, Packet radio knooppunt VERON afdeling
Eindhoven.
PI1EHV 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 experimenten gepland voor 1996 :
1 - installatie 23 cm duplex toegang 9600 bd
Harry, PA3AOU heeft hier reeds in 1995 veel werk aan besteed.
Het RF gedeelte en modem is klaar, de bitregenerator wordt momenteel aan
gewerkt. Gezocht wordt nog naar een geschikte antenne voor 23cm. Naar
verwachting zal dit systeem in de eerste maanden van 1997 in bedrijf
komen.
2 - uitbreiding 70cm toegang met 9600 bd
Hier wordt door Albert, PE1RIW aan gewerkt. Een siemens ATF-2
telefoon is omgebouwd voor dit doel en draait reeds proef. Na
uitbreiding met een 9600 bd modem kan deze transceiver de huidige MC80
mobilofoon
vervangen.
3 - verbetering betrouwbaarheid verbinding met de dx-cluster
PI8DXE
Met de ingebruikneming van 2 CADAMS 9600bd modems, het opnieuw
uitrichten van de antenne's en het afregelen van de linktransceivers
bleek
dit weer een betrouwbare verbinding geworden te zijn, waarmee vele
DX'ers van informatie worden voorzien.
4 - uitbreiding computer PI1EHV met extra SCC-kaart voor de
extra links en modems. Tevens vervanging van de SCC ic's door versie's
met

buffering.
Met de installatie van de 4e OptoPcScc kaart kunnen er nu 15
packet modems bediend worden. Dit voor de uitbreidingen van het aantal
23cm
verbindingen en de nieuwe toegang op 70cm en 23cm. Tevens zijn de meeste
8530's vervangen door de snellere 85230 IC's. Hiermee wordt de
toename in dataverkeer opgevangen door de 80386 PC (zonder cache).
5 - nieuwe 23cm verbinding naar Uden (PI1UDN)
De verbinding naar PI1UDN is nog niet gerealiseerd. Wel is de
antenne geplaatst en de kabel gelegd, zodat als het tegenstation klaar
is met de afregeling van de 23cm transceiver, de verbinding snel in
gebruik kan worden genomen. De spullen voor deze verbinding worden
aangeleverd door het tegenstation PI1UDN (Sysop is John, PA3CII)
6 - nieuwe 23cm verbinding naar Geldrop (PI1RTY)
Hier wordt door Andre, PB0AJN en Kees PB0AIA aan gewerkt.
de loop van 1997 zal dit afgebouwd worden.

In

Voor 1997 staat er behalve de voornoemde nog niet afgewerkte
akties nog meer experimententen op stapel: Een extra duplex toegang op
70cm,
een broadcast station op 70cm, diverse frekwentieverhuizingen op 2m en
op
70cm, een nauwkeurige referentieklok aan de node en nog meer...
Hier zullen we onze handen voorlopig weer vol mee hebben.
Extra handen kunnen we altijd gebruiken, voor bouwen, bedenken en beheren
van deze experimenten. Geinteresseerden kunnen zich bij de leden van de
commissie opgeven.
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 voor al deze experimenten.
Joop, PE1DNA
Jaarverslagje 1996 PI8ZAA, Packet Radio BBS VERON afd.
Eindhoven
PI8ZAA, de afdelings PR mailbox staat sinds geruime tijd
opgesteld in de gebouwen van Rota-Best op het industrie terrein te Best.
Het jaar 1996 heeft dit station tot tevredenheid van een ieder

zijn werk gedaan zonder echt grote problemen. Twee keer moesten de sysops
een
bezoekje brengen aan het systeem omdat zich problemen voordeden die niet
remote
verholpen konden worden. Verder is gesleuteld aan de HF hardware om
problemen met de 70cm TRX op te lossen.
Het grootste probleem was meestal de toegang tot het gebouw!
Inmiddels zijn de afspraken daaromtrend nog eens goed gemaakt en de
laatste
"test" is goed verlopen.
Het station verzorgt de mail-forwarding voor een aantal nabuur
BBSén naar het landelijk net en vandaar naar de rest van de wereld.
Met name dat laatste kost veel onderhouds tijd van de sysops!
De software is nog steeds de versie 5.15c van FBB. Upgrade naar
hogere versies is bewust achterwege gelaten omdat deze nieuwe versies
niet
geschikt zijn voor onbemand gebruik (Windows). Inmiddels is een moderne
versie van
FFB beschikbaar voor LINUX. We overwegen danook om in het komende
jaar daar mee te gaan experimenteren en mogelijk tot een switch te
besluiten...
FBB software leent zicht uitstekend voor het opzetten van eigen
specifieke services, bv. een database van de schematheek. Dit zijn echter
vaak tijdrovende programeerwerkzaamheden en de kennis en/of de tijd
daartoe
ontbreekt bij de sysops. Extra handen indeze kunnen zich bij een van de
sysops
melden.
Rest nog een woord van dank te richten aan de directie van
Rota-Best die zo welwillend het systeem in zijn gebouwen toelaat en aan
de
verschillende sysops die het dagelijks onderhoud aan het systeem
verrichten.
Namens de crew van PI8ZAA.
21feb97

Jack, PA0JJT

3)
PI4ZA

verslag

1996 1997

Het afgelopen boekjaar heeft de zondagochtendronde PI4ZA in het
algemeen keurig gewerkt. Dit niet in de laatste plaats dankzij de
onvermoeibare inzet van de rondeleiders Jack, Hans, Bertus, Kees, Klaas,
Jo.
Om persoonlijke redenen (waar kennen we die kreet toch van)
hebben zowel Paul PA0SON alsook Arthur PA2AJS zich voorlopig uit het
PI4ZA gebeuren moeten terugtrekken.

Dit zal geen grote gevolgen hebben:
De zondagochtendronde "loopt" in principe zo goed dat een 2e
reserve respectievelijk een vaste coördinator nauwelijks gemist zullen
worden.
Het bestuur zal verder zonder enig probleem het reilen en
zeilen van PI4ZA perfect naar eigen smaak kunnen modelleren.
met vriendelijke groet,
Arthur PA2AJS.
4)
VOSSEJACHT COMMISSIE
Er zijn een paar jachten geweest, voornamelijk voor de
Scouting.
Tijdens de jaarlijkse Jota was het hoogtepunt met meerdere
kleine jachten voor de beginners en een grote voor de leiding.
Er zijn enkele zenders en een dozijn ontvangertjes beschikbaar.
OPLEIDING TECHNIEK
Momenteel bereiden zich 5 kandidaten voor op de komende
voorjaars examens die op 9 april gehouden zullen worden.
Na deze datum beginnen we weer voorin het bekende blauwe boek.
Nieuwe deelnemers kunnen informatie krijgen, of zich al
aanmelden bij Peter, pa0paz. Elke maandagavond aanwezig vanaf ongeveer
kwart voor zeven.
Peter PA0PAZ.
5)
Aktiviteiten-terugblik PI6EHV door de ATV-commissie over 1996 :
70 cm RX :
De ontvanger is weer eens helemaal gecontroleerd
en een andere klaverblad is geplaatst na het
sneuvelen van de oude. Nu zit er ook recht onder de
antenne weer een voorversterker. De ingang word nog
redelijk gebruikt en het i.v.m. de
laagvermogensregeling willen we dit zeker ook zo
houden (liefst nog meer aktiviteit).
23 cm TX :
Na toenemende technische storingen is er een
compleet nieuwe zender en PLL geplaatst (deze hebben
nog wel aandacht nodig). De eindtrap is opnieuw ge
bouwd en afgeregeld. In combinatie met de binnen de
ATV-commissie ontwikkelde baseband geeft dit goede
resultaten.
23 cm RX :
Er is een goede ontvanger en TV met video ingang
gekomen om ter plekke van het relais ook mee te
kunnen kijken naar de uitgang.

13 cm TX :
De 13 cm uitgang is grotendeels klaar maar nog
niet operationeel (wacht nog op nieuwe logika).
13 cm RX :
Er is een ingang gekomen op 13 cm, voorlopig nog
met een loslopende ontvanger en een tijdelijke
antenne.
3 cm TX :Er is een tijdelijke 3 cm uitgang gekomen (richting
300 graden) met continu testbeeld, bij aktiviteiten
via een ingang word er overgeschakeld naar dat beeld.
De uiteindelijke zender en antenne voor deze uitgang
zijn haast klaar.
3 cm RX :Er is een ingang gekomen op 3 cm, voorlopig nog met
een loslopende ontvanger en een tijdelijke antenne.
Logika : Er zijn gedurende het hele jaar reparaties en
verbeteringen uitgevoerd aan de bestaande logika. Een
belangrijke wijziging is dat er nu tijdens gebruik
van een ingang dit signaal niet meer door de
callgever onderbroken wordt, in het ontvangen beeld
staat tegenwoordig "via PI6EHV". Nieuwe logika is in
aanbouw (bestuurbaar via DTMF) en gaat veel meer scha
kel- en besturings- mogelijkheden dan de huidige
logika bezitten.
Video :

Er is een nieuwe testbeeld (ZAK)generator in het
relais gekomen, en binnen de ATV-commissie is een
nieuwe baseband ontworpen met een hele goede
kwaliteit.

Audio :

De audio-kwaliteit is een stuk verbeterd, deze is nog
niet perfekt maar dat komt met de nieuwe logika.

Antennes :
Er is het een en ander aan de huidige antennes
veranderd en verbeterd, nieuwe antennes voor 23, 13
en 3 cm zijn in aanbouw.
Voor 1997 (en verder) zijn we weer een aantal zaken van plan :
-

Het maken van PLL's voor de ontvangers.
De PIP-module (Picture In Picture) inbouwen in het
relais, de module is al aanwezig en werkend.
Inbouwen van 2 meter sets voor gebruik tijdens
werkzaamheden aan het relais en voor besturings
doeleinden.
Experimenten met digitale TV.
Plaatsen van een PC met teletekstgenerator, zodat er
informatie pagina's meegezonden kunnen worden.
Relais overbouwen in een groter 19-inch rek.
Inbouwen nieuwe logika.
Plaatsen van de nieuwe antenne's.
Plaatsen van de nieuwe in en uitgangen (23, 13 en 3 cm).

-

Experimenten met het koppelen van ATV-relais.

6)
Verslag over 1996 van de commissie opleiding jeugd
De in september 1995 gestartte cursus op het Hertog Jan College
heeft redelijk succes gehad. Waren wij begonnen met een cursus
algemene elektronica, nadat het door Steef Koenen, PA0IB
geschreven boekje "Theorie voor hobbyisten" doorgewerkt was
zijn wij voortgegaan zonder boek voor de N-machtiging.
Het aantal cursisten is nogal aan wisselingen onderhevig
geweest. Door een sterkere druk van het schoolwerk of door een
verlegging van de belangstelling heeft een aantal cursisten
afgehaakt, zodat ik op een bepaald moment er nog maar twee over
had. Daar zijn weer twee nieuwe bij gekomen, waarvan één pas
vrij laat. Van deze 4 cursisten, die in november naar het
examen zijn gegaan, zijn er drie geslaagd, die de nieuwe
roepletters PD1AAB, AAC en AAD gekregen hebben. Zij staan alle
drie in de "jongste top tien" in Electron.
Intussen is met een nog weer wat uitgebreidere groep verder
gegaan voor het examen in april. Hiervoor is als leidraad het
blauwe VERON cursusboek genomen, waarvan wij per week 25
bladzijden doorwerken.
De vorig jaar aangekondigde opzet van een overzicht van de
behandelde onderwerpen is voortgezet. Daarin wordt een soort
structuur zichtbaar van vier vrijwel even grote blokken:
Het eerste blok behandelt elektronische onderdelen,
het tweede elektronische schakelingen.
Het derde blok is een voorbereiding op de N-machtiging en
het vierde blok een voorbereiding op de C-machtiging.
Hieruit kan worden opgemaakt dat algemene elektronica de grote
hoofdmoot is en de extra's voor N en voor C relatief klein
zijn. Het lijkt dan ook aantrekkelijk een cursus en een
mogelijk nieuw cursusboek op te splitsen in vier delen.
Dit echter gaat voorbij aan de pure doelstelling van het
opleiden van jeugd, een doelstelling waarin wij dit jaar
redelijk succesvol zijn geweest.
7)
Verslag over 1996 van de commissie Relaiszender PI3EHV
Het jaar 1996 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, 1 januari 1997
8)
Verslag over 1996 van het morsecursus station PI7CWE
Het afgelopen jaar zijn enige stappen genomen om te komen tot
een nieuw soort lessen in de cursus van PI7CWE. Het plan is om
elke woensdag de tekst voor examenkandidaten uit te zenden in
de vorm van een QSO, waarin alle leestekens, Q-codes, RSTrapporten en wal al niet, zijn opgenomen. Dit wordt speciaal
gedaan om de drempel naar het daadwerkelijk gebruik van morse
in de eerste QSO's van de nieuwe A-gemachtigden te verlagen.
Hiervoor is de medewerking van PA0DIN verkregen, die de QSO's
met behulp van een door PA0PAZ vervaardigd programma opstelt.
Tegelijkertijd is nieuwe opzet van de software gemaakt. Samen
met een kleine uitbreiding van de hardware is nu een groot
aantal nieuwe features mogelijk. Zo kan de seinsnelheid lopende
de les veranderen, de toonhoogte van de morsetoon kan
veranderen, de toon kan in amplitude en frequentie gemoduleerd
worden en er kan ruis en sleutelklik worden bijgemengd.
Speciaal in de QSO's is dit nodig om het levendig te maken.
Nog steeds zijn er af en toe problemen met het functioneren van
de cursus die geheel automatisch draait vanaf de TU Eindhoven.
Het probleem is heel moeilijk grijpbaar, omdat tijdens het
draaien, of beter nog het niet draaien, van de les er geen
toegang tot de apparatuur is. Vele voor de hand liggende
oorzaken zijn intussen geelimineerd. Wij hopen dat de nieuwe
opzet van de software hierin per ongeluk verbetering brengt.
Dit jaar zijn weer enige QSL-kaarten ontvangen van inmiddels
geslaagde cursisten. Alle kaarten zijn prompt beantwoord met de
speciaal ontworpen, geheel in morsecode gestelde kaart.
Klaas Robers, PAoKLS, 1 januari 1997
--------------------------------------------------Bestuursverkiezing:
Aftredend zijn Rob PA3GRZ.(bestuurslid)
Als nieuwe bestuurskandidaten hebben zich tot medio februari
al gemeld Jons Baken PE1PRG en Bert van Donk PE1PVG.
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....

Unaniem is door de leden besloten door middel van stemming, dat
de twee aangemelde kandidaten als bestuurleden in het bestuur
plaats nemen.
Waardoor het voltallige bestuur uit 6 leden bestaat, hetgeen
niet conform het regelement is artikel 8.
--------------------------------------------------Pauze ong 15 min
--------------------------------------------------In functie treden nieuwe bestuur:
-------------------------------------------------Begroting komend jaar Martin PA3DSC:
Martin dient de nieuwe begroting in, waar niet veel commentaar
op is.
De verschillende posten zijn door Martin uitvoerig teogelicht.
--------------------------------------------------SPEECH VOORZITTER VERON EHV, OPENING VERENIGINGSJAAR 1997
Laat ik beginnen om iedereen te bedanken voor zijn bijdrage aan
deze jaarvergadering. Jullie allen, die hier aanwezig zijn, zij
degenen die een afdeling als de onze draaiend houden.
Ook het afgelopen jaar zijn we collega amateurs kwijtgeraakt
door overlijden nl ...... en pas nog met carnaval Frank PE1CGP, al
was hij al een tijdlang niet meer actief en geen lid meer van de
VERON.
Het gebeurt wel eens dat mensen verhuizen; om wat voor reden
dan ook.
Op die manier raken we wel eens mensen kwijt in de afdeling.
Zo verging het ook Rob PA3GRZ, die daardoor zijn functie als
bestuurslid moest neerleggen.
In wil Rob PA3GRZ dan ook hartelijk bedanken voor zijn bijdrage
in het bestuur in het afgelopen jaar. Zijn opvolger ..........
wil ik van harte welkom heten in het bestuur voor het komende jaar.
Een speciaal woord van welkom aan nieuwe novicelicentie
houders.
Ik hoop dat zij met deze nieuwe novicelicentie een leuke opstap
hebben naar onze hobby, maar dat ze niet op de eerste trede van de
ladder blijven hangen en doorgaan naar een volledige machtiging.
Laten we eens terugkijken naar het afgelopen verenigingsjaar.
Uit de commissieverslagen blijkt, dat 1996 weer een rustig jaar
is geweest,De winterslaap van sommige commissies duurt voort; op het
moment schijnt niemand behoefte te hebben aan bv de HF commissie.
Als dit veranderd, laat het aub weten, dat we deze commissies weer leven
inblazen.
Doordat we het afgelopen jaar onze avonden weer met veel nieuwe

en intressante lezingen en activiteiten hebben kunnen vullen, is
er van de beloofde lezingavonden van onze commissies helaas nog niet
veel gekomen. We proberen dat in het komende jaar goed te maken.
Wat wel het vermelden waard is, dat er in de komende weken het
nodige gepland is over wat er in de afdeling zelf gemaakt is of
in ontwikkeling is. Ik noem bv maar de activiteiten, die
losgebarsten zijn rond de busmobilofoons van het radiomuseum.
Ik houd het kort vandaag; een punt wil ik nog even vermelden,
nl storingen op de amateur banden. Het afgelopen jaar was wat dat
betreft een stuk rustiger dan het jaar ervoor, al zijn we er nog niet
helemaal vanaf.
De grootste veroorzakers van storing hebben zich het afgelopen
jaar niet alleen bij de amateur gebruikers van de ether ongeliefd
gemaakt,maar ook bij de professionele gebruikers. Bij deze mensen is de
RDR wat actiever, en voornoemde personen zijn nu hopelijk wat
permanenter uit het radioverkeer gehaald.
Een andere storing op onze banden is van geheel andere aard, nl
het LPD gebeuren op de 70 cm band. Dit is van gebruik voor kleine
besturingen en bewaking verworden tot een nieuwe 27 Mc band. Portofoons,
die
iedereen mag gebruiken zijn op iedere straathoek te koop en er worden
zelfs in Electron advertenties voor geplaatst. Persoonlijk vind ik dat
een kwalijke zaak. Ik wil iedereen hierbij dan ook oproepen de 70
cm band en met name het LPD stukje niet te laten versloffen en er gebruik
van te maken.
We gaan als bestuur het komende jaar weer ons best doen.
Als er mensen zijn die graag in verenigingsverband iets nieuws
willen gaan doen, laat het ons dan weten. Zoals jullie van Martin
PA3DSC hebben gehoord, hebben we financieel een goede afdeling, dus we
kunnen
alle vorm van steun verlenen. Ik wil hierbij vooral de jongeren
onder ons oproepen iets te beginnen; ik zie ze eigenlijk veel te weinig
in de afdeling.
Dan rest mij niets anders, dan iedereen te bedanken en het
verenigingsjaar 1997 voor geopend te verklaren...
Kees Raaymakers PE1BEY
1997-02-16
--------------------------------------------------Kiezen kascontrolecommissie.
Blijft bestaat uit:
Steef PE1IBC, Els PA3DOT en Jan PD0HOT.
--------------------------------------------------Afgevaardigden naar de VR op zaterdag 26 april
-Ur PA0GRE
-Kees PE1BEY
-Martin PA3DSC
-Klaas PA0KLS

--------------------------------------------------Voorlezen voorstellen VR (van ons)
Voorstel 1 * Afd Eindhoven.
De Veron afdeling Eindhoven verzoekt de vergadering het HB
opdracht te geven tot het vernieuwen van het PR materiaal en
een brochure te doen laten verschijnen die is te gebruiken door
leken/belanghebbenden/betrokkenen.
Voorstel 2 * afd .Eindhoven.
De afdeling Eindhoven verzoekt de vergadering het HB een
commissie of werkgroep in het leven te roepen die ondersteuning
kan verlenen bij antenne perikelen van de individuele amateur.
--------------------------------------------------Rondvraag :
Toin PD0MHS merkt op dat het weer mogelijk is een excursie naar
de Brandweer van Eindhoven te organiseren, nu ook de politie van
Eindhoven
erbij gekomen is valt er weer heel wat nieuwe zaken te zien.
Steef PA0IB meldt dat PI8ZAA slecht bereikbaar is.
Dat vinden anderen ook, Mogelijk is er een andere lokatie
nodig, denk aan het Evaluon of de oude Veem gebouwen.
Jack PA0JJT merkt op dat de hoogte van de antenne van PI8ZAA
BBS in dit geval niet in het voordeel werkt.
Tevens komen er half dit jaar andere frequenties, waardoor de
onderlinge beinvloeding van naburige packet stations zal verdwijnen, zie
de publikatie
in Electron van afgelopen maand., PI8ZAA Lap144 - 144.850mHz,
Lap430 - 430.750 mHz en PI1EHV Lap430-430.9125 mHz.
Er komt ook een duplex Lap430 op PI1EHV (vermoedelijk 9600
baud) 430.5625 input en 439.9625 output.
Steef PA0IB verzoekt om voor dit jaar de voorstellen voor de VR
in te dienen en te behandelen binnen de afdeling in de maand november of
december.
Het bestuur heeft met instemming van de leden gekozen voor
maandag 15 december 1997.
LPD:
Er zijn ongelijke verhoudingen onstaan tussen de LPD gebruiker
en de gelicenseerde zendamateur.
Met name van die LPD gebruikers die in overtreding zijn door
gebruik te maken van buitenantennes en eindtrappen.
De RDR doet hier niets aan maar ontvangt wel 1,5 miljoen gulden
van de zendamateurs.
Alle leden zijn unaniem van mening dat tegen bovengenoemde
misbruik moet worden opgetreden.

Paul PA0PFW, meldt dat er ook wel eens een lezing kan worden
verzorgt door OM van buiten de afdeling en stelt voor om PA3DUU uit te
nodigen.
De secretaris neemt kontact op met deze OM.
Ernst PA0KTV verzoekt een kaart te zenden naar Arnoud PE1EYH
die al geruime tijd in de Weerde verblijft.
Wordt geregeld.
Wim PA2WJE, vraagt zich af wat het verschil is tussen een
zendamateur en een radio amateur ?
Beiden hebben te maken met radio, maar er zijn toch wel enige
verschillen, dit is nader toegelicht.
--------------------------------------------------Sluiting ongeveer 22.10 uur
73 Karel PA0KMS

