
 

ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR LEDEN VAN DE AFDELING EINDHOVEN !! 

 

 

 

Opening 20.15 uur 

 

 

AGENDA VAN DE HUISHOUDELIJKE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 FEBRUARI 1998 

 

 

1)Opening door de voorzitter van de huishoudelijke vergadering 1998  

(Kees PE1BEY) 

 

2) Verslag voorzitter (Kees PE1BEY) 

 

3) Voorlezen notulen vorig jaar 1997 (Jons PE1PRG) 

 

4) Verslag penningmeester (Martin PA3DSC) 

 

5) Vervangen lid kascommisie (Kees PE1BEY) 

 

6) Verslag kascontrolecommissie (Martin PA3DSC) 

 

7) Verslag secretaris (Karel PA0KMS) 

 

8) Verslagen van Commissies (Karel PA0KMS) 

 

9) Aftreden bestuur (Kees PE1BEY) 

 

10)Bestuursverkiezing (Kees PE1BEY) 

 

11)Pauze ong 15 min 

 

12)Begroting komend jaar (Martin PA3DSC) 

 

13)Speech voorzitter (Kees PE1BEY) 

 

14)Afgevaardigden naar de VR (Kees PE1BEY) 

 

15)Voorlezen voorstellen VR (Bert PE1PVG) 

 

16)Rondvraag (Kees PE1BEY) 

 

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

----- 

 

1 en 2 OPENING EN VERSLAG VAN ONZE VOORZITTER: 

                     

Iedereen van harte welkom op deze jaarlijkse huishoudelijke vergadering 

van  

de VERON afdeling Eindhoven. 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. Er is in het afgelopen jaar het nodige gebeurd  

binnen deze afdeling. Een van de belangrijkste dingen is wel het 

wegvallen van  

de materiaalvoorziening via de Eindhovense Modelbouwvereniging, die hun 

mate- 

riaal via de Mirec betrok. Onze beide materiaalcommissarissen zitten 

zonder  

nieuwe bronnen en is er voorlopig geen zicht op iets nieuws. Wat Chris 

Visman  

nu nog mondjesmaat verkoopt is nu al uit eigen bezit. De voorraad van 

Peter  

vd Boom is ook vrijwel uitgeput en een nieuwe bron is nog niet 

aangeboord.  

Alleen Dirk PA3AVP heeft nog materiaal van de afdeling ter verkoop. Om 

Peter  

van de resterende voorraad af te helpen (en zijn garagebox leeg te 

krijgen)  

staat de afdeling dit jaar weer op de Bossche vlooienmarkt. Daarna is het  

afgelopen met de Materiaal commissie. De materiaal commissie wordt met 

een  

gewijzigde samenstellingen taakomschrijving verder gevoerd als Veiling- 

commissie. 

 

Een andere wijziging betreft onze QSLmanager. 

Tom PA3APW heeft te kennen gegeven na 17 jaar functie als QSL manager 

voor de  

afdeling Eindhoven neer te willen leggen. Samen met het bestuur is als  

vervanging voor Tom Arno PE1PCU gevraagd en deze heeft toegestemd om de  

komende jaren de QSL manager van de afdeling Eindhoven te zijn. Arno is 

geen  

lid van onze afdeling, maar van Helmond, en is op speciaal verzoek van 

het  

bestuur als nieuwe QSL manager bij deze huishoudelijke vergadering 

aanwezig. 

Arno, bij deze van harte welkom in deze nieuwe functie. Tom laten we  

natuurlijk niet zo maar gaan; ik kom daar voor de pauze op terug. 

 

Voor wat betreft de resterende commissies verwijs ik naar de verslagen, 

die  

aan het bord hangen, voor zover ze bij de secretaris ingeleverd zijn. 

Deze  

blijven nog enige weken aan het bord hangen, zodat een ieder ze kan 

lezen. 

 

Het afgelopen jaar zijn er ook een aantal activiteiten geweest, die iets  

verder gingen als onze wekelijkse bijeenkomst.Ik noem hierbij o.a. de  

Heathkitparty, die mensen tot uit Groningen naar de Ketting gelokt heeft.  

Ook tijdens de z.g. Bennekeldag hier in de Ketting hebben een aantal 

mensen  

uit deze buurt kennis kunnen maken met wat dat volk van de maandagavond 

hier 

doet. 

 



Ook werd een excursie georganiseerd naar de KG zenders van Radio 

Nederland 

Wereldomroep in de Flevopolder. Wat daar te zien is deed menig amateur 

het  

water in de mond lopen.... 

Ook op de Veron Pinksterkamp was de afdeling weer nadrukkelijk aanwezig, 

al  

waren de reacties die we hierop kregen van gemengde aard. 

Op het Veron Pinksterkamp werd voor de eerste keer de Piet Wakker 

wisselbeker  

voor de 80 meterjacht uitgereikt. Deze prijs is door de afdeling in het 

leven  

geroepen om de nagedachtenis aan Piet in het hele land levend te houden. 

 

Een initiatief van een van onze leden heeft heel wat (radio-actief)stof 

doen  

opwaaien binnen de afdeling en binnen de radio-amateur gemeenschap in  

West-Europa. 

Ik doel hierbij op de T813 actie van het Radio museum van De Stichting 

WS19  

en met name Cor Moerman PA0VYL. Daarbij werden het afgelopen jaar ruim 

4000  

T813 mobilofoons verkocht aan radio-amateurs in Nederland, Belgie en 

Duitsland. 

Cor is afgelopen oktober tijdens de Dag van de Amateur voor zijn 

activiteiten  

voor zijn museum dan ook terecht benoemd tot Amateur van het Jaar 1997.  

Proficiat Cor... 

 

Ik wil hierbij mijn inleidende praatje be‰indigen en verder gaan met de  

vergadering... 

 

Kees Raaijmakers, PE1BEY 

  

3 NOTULEN 1997: 

 

Jons PE1PRG heeft een uitstekende samenvatting gemaakt en voorgelezen van 

de  

notulen van 1997 deze notulen zijn door de vergadering goedgekeurd. 

 

4 VERSLAG PENNINGMEESTER: 

 

Martin PA3DSC brengt verslag uit over 't afgelopen jaar. Daaruit blijkt, 

dat  

door het goede resultaat van de materiaal verkopen, het begrote negatieve  

resultaat is omgezet in weer een positief resultaat. 

Resumerend kunnen we constateren, dat de afdeling en financieel goed voor  

staat. 

 

5 VERVANGEN LID KASCONTROLECOMMISSIE: 

 

Steef PE1IBC heeft de langste tijd als lid van de kascontrolecommissie 

gefunctioneerd, met instemming van de leden wordt deze taak nu over 

genomen 



door Bob PA3FLU. 

Wij danken Steef voor zijn inzet. 

De kascontrolecommissie bestaat nu uit: 

Els PA3DOT 

Jan PD0HOT 

Bob PA3FLU 

 

6 VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE: 

 

De kascontrole commissie verklaart, dat de boeken over het boekjaar 1997  

in orde bevonden zijn en adviseren de vergadering de penningmeester te  

dechargeren. Hetgeen geschiedt... 

            

7 VERSLAG SECRETARIS: 

 

Algemeen: 

De Veron afdeling Eindhoven A13 telt op dit moment 540 leden,waarvan: 

230 leden een A licentie hebben. 

236 leden hebben een C licentie. 

21 leden zijn in het bezit van een of novice licentie . 

52 leden hebben een luisternummer. 

3 leden hebben een Belgische machtiging. 

Ten opzichte van het vorige jaar is het leden aantal terug gelopen met 17  

leden. Ongeveer 10 procent bezoekt regelmatig onze verenigingsavonden. Op 

een 

paar uitzonderingen na is het een vaste crew die onze verenigings avonden  

bezoeken. 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. In de loop van 1997 is het actuele gedeelte van het convo ook 

te  

zien tijdens het welkomsscherm van PI8ZAA, dit wordt wekelijks 

bijgewerkt. Ook  

andere mededelingen kunnen en worden in het welkomsscherm van onze 

afdelings  

BBS geplaatst. 

 

Commissies: 

Er zijn op dit moment nog steeds 21 actieve commissies, deze worden 

bemand door 59 leden. De ATV commissie is nog de meest dynamische van de  

afdeling. 

Alhoewel er geen excursie commissie meer bestaat, hebben we toch een 

excursie 

gemaakt naar het zendercentrum van de Wereldomroep in de Flevopolder. 

Onder het motto "Power macht Spasz" wat denkt u van 3 zenders met een 

output 

van 500KW aan de antenne met een gain van 20 DB !. 

Wij danken de crew van het zendercentrum van de Wereldomroep voor de  

gastvrijheid, de energie en de tijd die men aan ons besteedde. 

Onze QSL manager Ton PA3APW heeft te kennen gegeven zijn functie over te  

willen dragen aan Arno PE1PCU. 



Met ingang van 1998 is Arno PE1PCU de QSL manager, wij danken Ton voor de  

17 jaar! inzet als Qsl manager en ik denk dat hij op z'n minst een stevig  

applaus verdient.... 

Tevens begroeten wij onze nieuwe QSL manager en wensen hem veel succes. 

In de loop van 1997 is de samenstelling van de PI4ZA crew enigszins 

gewijzigd, de aanspreekbare amateur is Bertus PE1KEH geworden, en als  

versterking van de crew hebben we Ad PE1FTV mogen begroeten. 

Bij de materialen commissie zijn enige mutaties ontstaan, Chris Visman 

heeft 

om gezondheids redenen zijn functie neergelegd, tevens is de bron van de 

materialen ook gestopt met haar activiteiten. 

Hetgeen inhoudt dat er geen nieuwe voorraad aan torren en IC meer 

bijkomen. 

Voor de verslagen van de verschillende commissies verwijs ik u naar het  

informatiebord bij de ingang van deze zaal. 

                          

Bestuur: 

Het bestuur vergaderde elke eerste maandag van de nieuwe maand, er zijn  

lopende bestuurszaken, initiatieven, indee‰n van leden, en klachten 

besproken  

en behandelt. Een bijzonder initiatief kwam van onze penningmeester, deze  

organiseerde de "Heathkit party" in de maand september van dit jaar. 

De "Heathkit party" heeft grote bekendheid gekregen buiten onze afdeling, 

getuige het aantal bezoekers van die dag, en de wat late interesse van 

Radio AA. (voorheen PA0AA) 

Op de "Bennekeldag" was de VERON weer aanwezig met "Groene spullen" 

Ook dit jaar zijn wij weer zeer gastvrij ontvangen bij de afdeling 

Helmond  

i.v.m. een vergadering van de zuidelijke afdelingen van de Veron. 

Er zijn van verschillende amateurs verzoeken binnen gekomen, om 

hulpmiddelen 

aan te schaffen waar onder meetapparatuur. Gezien de ervaring met de twee  

transceivers die de afdeling beheert, heeft het bestuur besloten op deze 

verzoeken niet nader in te gaan. Het draagvlak/behoefte is te gering om 

dit  

soort investeringen te doen. 

Met ingang van 9 februari 1998 zal de maandelijkse vergadering van het 

bestuur 

niet na afloop van de Veiling plaatst vinden, maar voor de Veiling van 

19.00 uur tot 20.00 uur. 

 

Gehuldigde zendamateurs: 

Op initiatief van een van onze leden hebben een aantal zendamateurs die 

al 50 jaar of meer in het bezit zijn van een machtiging een avondvullende  

verhalen programma gehouden over de belevenisssen van toen en nu. Ur 

PA0GRE  

en Jan PA0HH hebben als blijk van waardering uit de handen van de 

voorzitter  

een vlaai ontvangen. 

Zij vertegenwoordigden ook die zendamateurs die inmiddels naar een andere 

afdeling zijn gegaan of niet meer in Nederland wonen. Wij hopen dat ze 

nog  

jaren in ons midden kunnen zijn. 

 



Lezingen: 

We hebben het afgelopen jaar moeilijk gehad met het invullen van de 

avonden. 

Met veel inzet en initiatief van de leden zijn we er weer in geslaagd 

de nodige interessante onderwerpen te kunnen vertalen in een voordracht 

of  

lezing. Denk maar eens aan de lezingen/presentaties van de T813 

mobilofoon,  

ook hebben we een aantal sprekers van buiten de afdeling kunnen bewegen 

om 

bij ons een lezing te verzorgen. Allen die hieraan hebben meegewerkt onze  

hartelijke dank. Op dit moment hebben wij nog geen volle agenda, indien u 

een  

lezing/presentatie of iets anders wil vertel het ons. 

 

Overleden zendamateur: 

Aarnoud Van Oosten was pas 66 jaar, nog maar net aan zijn pensioen 

"begonnen". 

Noud was een knutselaar in hart en nieren. Alles moest bij hem bekeken en  

gemeten worden. Als het niet meer werkte dan moest het gerepareerd 

worden. 

De nieuwe techniek gaf toch al vlug problemen met de ogen en met de vaste  

hand. Was iets niet te repareren dan was er van weggooien nog geen 

sprake. 

Bijna alles werd bewaard. Het kon later altijd nog van pas komen. 

Zo werd Arnaud, zoals zo vele zendamateurs van knutselaar ook nog 

verzamelaar 

van allerlei apparatuur, onderdelen en andere elektronica spullen. 

Zijn gezondheid maakte het knutselen steeds moeilijker. Zijn arm wilde 

niet  

goed meer. Als zendamateur was hij altijd bereid om waar dan ook te 

helpen. 

Bijna altijd was hij via de ether te bereiken op de diverse 

amateurbanden. 

Uitluisteren was een van zijn geliefde activiteiten. Ook op de korte golf  

wereldwijd. Ook met de computer was Noud zeer actief. Alle programma's 

moesten  

worden getest en bekeken. Uitgebreide hulp heeft hij verleend aan de 

packet  

werkgroep in Eindhoven bij de realisatie van de DTNC de Dutch Terminal 

Node  

Controler, een computersysteem voor communicatie via zenders tussen 

computers 

onderling, voor het doorgeven van berichten via een wereldwijd netwerk. 

 

Graag 1 minuut stilte 

 

Karel Slegers, PA0KMS 

 

8 VERSLAGEN VAN DE 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. 

 

VERSLAG PUBLIC RELATIONS- EN INFOCOMMISSIE: 

           

In het voorbije verslagjaar heeft de PR-commissie zich beschikbaar 

gehouden  

voor advies en eventueel assistentie in aangelegenheden waarin de 

afdeling of  

individuele VERON-leden te maken zouden kunnen krijgen met 

publiciteitsmedia.  

Blijkbaar is dit niet het geval geweest, want geen enkele maal is van de  

diensten van de commissie gebruik gemaakt. 

 

De Info-commissie heeft in de loop van het voorbije verslagjaar enkele  

belangstellenden de weg gewezen binnen de afdeling. Onder hen was zelfs 

de  

aalmoezenier van een Duits troepencontingent te Budel. Of alle belang- 

stellenden inderdaad lid van de VERON zijn geworden onttrekt zich aan de  

waarnemingen van de commissie. 

 

Ruud Groen, PA3FVC 

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

------              

 

VERSLAG OVER 1997 VAN DE COMMISSIE OPLEIDING JEUGD: 

           

De in september 1995 gestarte cursus op het Hertog Jan College te 

Valkenswaard 

heeft bij het examen in november 1996 drie nieuwe N-machtiginghouders 

opgeleverd, respectievelijk PD1AAB, PD1AAC en PD1AAD. Zij stonden alle 

drie  

in de "jongste top tien" in Electron. 

 

Op het voorjaarsexamen van 1997 is een vierde cursist uit deze klas 

geslaagd, 

hij kreeg de call PD1ADH. Bovendien zijn Simon en Thomas bij deze 

gelegenheid 

geslaagd voor C, waardoor PD1AAC is omgedoopt in PE1RRO en PD1AAD in 

PA3HCZ. 

Thomas had namelijk zijn morse examen al gehaald voordat hij zich in de  

techniek ging verdiepen. 

 

Er zijn begin dit kalenderjaar wat strubbelingen geweest in de 

samenwerking  

met de schoolleiding van het Hertog Jan College. Op een gegeven moment 

leek  

het erop dat men de hobby-clubs liever kwijt dan rijk was. 

Door te wijzen op de reeds lang geleden gestarte cursus en de sociale  

onmogelijkheid hier halverwege mee op te houden, heb ik de boel "in de 

lucht" 

kunnen houden. 

 

In oktober 1997 ben ik begonnen met een nieuwe cursus. Tot mijn verbazing  



en vreugde is de belangstelling van de school voor het doen en laten van 

de  

hobbyclubs wat afgenomen, waardoor de voortgang in wat rustiger vaarwater  

terecht is gekomen. 

 

Het aantal cursisten in deze cursus is verheugend, tien in getal. Daarbij 

komt 

dat het verloop duidelijk minder is dan in vorige jaren. Voor een deel is 

dat 

wellicht te verklaren dat het merendeel van de cursisten "twee aan twee" 

komt, 

waarbij het samen komen en samen weer gaan voor een deel van de motivatie  

zorgt. 

 

Veel plezier heb ik nu van de indeling van de stof zoals die in de vorige  

cursus is gemaakt. Het door Steef Koenen, PA0IB, geschreven boekje 

"Theorie  

voor Hobbyisten" voldoet ook nu weer in een duidelijke behoefte. 

 

Al met al zijn wij best tevreden over de resultaten van het afgelopen 

jaar. 

 

Klaas Robers, PA0KLS, 1 januari 1998 

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

------ 

 

VERSLAG OVER 1997 VAN DE COMMISSIE RELAISZENDER PI3EHV. 

 

Het jaar 1997 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. Het komt nogal 

eens  

voor dat de doorgifte van de modulatie stokt omdat de zwaai van het 

ontvangen 

signaal te klein is. Metingen hieraan tonen aan dat een zwaai van minder 

dan  

500 Hz door de apparatuur als te klein wordt gezien. Waar wij vroeger  

voortdurend moesten constateren dat amateurs een te grote zwaai hadden,  

blijkt nu juist het omgekeerde het geval te zijn. Wij raden amateurs aan 

hun  

zwaai zo in te stellen dat de geluidssterkte op de ingang overeen komt 

met de  

geluidssterkte (zwaai) op de uitgang van de repeater. Met de hulp van een 

andere amateur is dat gemakkelijk te doen. Of weet de huidige amateur 

niet  

meer waar de regelaar van de zwaai zit? In het afgelopen jaar is er een 

vraag  



ontstaan om het signaal van PI3EHV uit te rusten met een lage toon als  

herkenning. Inmiddels is hierover een bericht ontvangen van de landelijke  

relaiszender commissie. Wij zouden eens moeten bezien in hoeverre wij 

daaraan  

tegemoet kunnen komen.  

 

Klaas Robers, PA0KLS, 1 januari 1998 

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

------ 

 

VERSLAG WERKGROEP GESPROKEN ELECTRON 1997. 

 

Op de eerste plaats willen wij Jo Keyzers bedanken voor zijn inzet voor 

gesproken Electron. Jo is uitgevallen om medische redenen. Er is de 

afspraak  

gemaakt dat indien hij zich beter cq. geroepen voelt om de zaak weer op 

te  

nemen hij dit ten alle tijden kan doen. Joost Jansen heeft de taken van 

Jo  

overgenomen. 

 

Omdat enkele mensen te weten Maarten Cattenstart en Joost Jansen in 

ploegendienst werken is het niet altijd mogelijk om gesproken Electron 

elke 

vierde dinsdag van de maand in te lezen, dit wordt dan verschoven naar 

een 

week later. Vanuit de lezers hebben we daar geen klachten over ontvangen 

en 

menen daarom ook dat dit gewoon doorgezet kan worden zodat zowel het werk 

als 

gesproken Electron daar niet onder lijdt. 

 

Dit jaar hebben we twee nieuwe lezers bij gekregen Joost Sormanie en 

Thomas 

Couperus (zoon van Nicolette) en Ernst Leefsma is weer in de groep terug 

gekomen zodat we nu op een totaal zitten van zeven inlezers. 

 

Alle contacten richting CGL en FABION studio's (TU) zijn prima verlopen, 

geen problemen gehad. Joost Jansen heeft als dank voor het gebruik van de 

studio een bloemetje geregeld voor de TU. Dit is gelopen via de 

penningmeester 

van de VERON afdeling Eindhoven. Onkosten 50 gulden inclusief bezorging. 

Op het einde van het jaar hebben we als dank voor de trouwe inzet van 

onze 

inlezers iedereen getrakteerd op een presentje, dit is gebeurt in overleg 

met 

Martin PA3DSC penningmeester van de Veron afdeling Eindhoven. 

 

Als u zich geroepen voelt om mee te doen met het inlezen van gesproken 

Electron laat dit dan weten via Joost Jansen PE1RNK,via packet 

PE1RNK@PI8ZAA  

of via 040-2546878. 

 

Namens werkgroep gesproken Electron: 



 

Joost Jansen, PE1RNK 

Maarten Cattenstart, PA3GMB 

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

------ 

 

VERSLAG OVER 1997 VAN HET MORSECURSUS STATION PI7CWE 

                                   

Het afgelopen jaar is er geen voortgang geboekt in de realisatie van een  

nieuwsoort lessen. In een recent contact met PA0DIN, die teksten daarvoor 

zou  

cre‰ren, is duidelijk geworden dat hij zich er weer eens toe zal zetten. 

 

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 leser geen toegang tot de apparatuur is. Nogal eens blijkt de 

lescyclus  

van halfacht niet te lopen en dezelfde lescyclus om half elf wel. Vele 

voor de  

handliggende oorzaken zijn intussen ge‰limineerd. Wij hopen dat een 

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, PA0KLS, 1 januari 1998 

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

------ 

 

JAARVERSLAG MATERIAAL COMMISSIE VERON AFD. EINDHOVEN 1997. 

 

Evenals andere jaren bleef ook in 1997 het niveau van het aantal te 

bestellen 

halfgeleiders erg laag. Toch hebben zich wel vermeldenswaardige zaken  

voorgedaan in 1997. 

 

1 Vanwege leeftijd en gezondheid heeft Chris Visman te kennen gegeven te 

  stoppen met de uitgifte van transistoren. De resterende voorraad zal 

als 

  "mix" aan de man gebracht worden. 

 

2 Ook de IC voorraad krijgt geen aanvulling met nieuwe recente 

componenten. 

  Daarom zal deze ook als "mix" aan de man worden gebracht om de voorraad 

op 

  een peil te brengen die op de vraag is afgestemd. Bestellingen uit het 

  bestaande aanbod blijven nog mogelijk tot dat blijkt dat de 

belangstelling 

  geheel afwezig is. 

 



3 De firma MIREC, waar de inkoop van klein materiaal van de VERON via 

  de EMV uitbestond heeft met ingang van september de verenigings 

faciliteiten 

  gestopt. Het is te hopen dat de leden via zolder opruiming zelf leven 

in 

  de matariaal voorziening kunnen houden. 

 

4 Ondergetekende heeft vanwege gezondheidsredenen het laatste deel van 

het 

  verenigingsjaar verstek moeten laten gaan. Ik hoop toch binnen niet al 

  te lange tijd weer van de partij te kunnen zijn. 

 

5 Alle ontwikkelingen in acht genomen stel ik voor dat de materiaal 

  commissie zijn taken neerlegt en als veiling commissie de verkoop in 

  goede banen leidt. 

 

 

Peter v.d. Boom, NL09904 

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

------ 

 

JAARVERSLAG ZELFBOUW ACTIVITEITEN COMMISSIE (ZAK) 

 

Zoals vorig jaar zijn ook dit jaar de activiteiten van de ZAK uitsluitend  

gericht op de nieuwbouw van het ATV relais PI6EHV. 

Voor de activiteiten binnen de commissie ATV relais PI6EHV verwijs ik 

naar  

het betreffende verslag. 

 

Ondanks het feit dat buiten de eerder genoemde aktiviteiten er geen 

nieuwe  

zelfbouw projecten zijn opgestart is de ZAK van plan om te blijven 

bestaan. 

 

Door het feit dat meer en meer mensen via zelfbouw aktief worden binnen 

het  

ATV gebeuren is het beschikbaar zijn van de ZAK noodzakelijk. Welliswaar 

wordt  

veel advies gegeven door amateurs welke formeel niet tot de ZAK behoren.  

De grondgedachte van de ZAK, zelfbouw, wordt zeker door hen dagelijks  

uitgedragen. 

 

Zover bekend zijn er geen wijzigingen in de samenstelling van de ZAK voor  

1998. 

 

Is het bestuur al aktief (met zelfbouw spullen) via PI6EHV ? 

 

Mvg 

 

Ron van Doremalen 

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

------ 

 

9-10 AFTREDEN BESTUUR/BESTUURSVERKIEZING: 



 

Wegens gezondheidsredenen heeft Jo Keyzers te kennen gegeven zijn functie 

als  

vice-voorzitter vacant te stellen. 

Aftredend zijn Jo PA3GYH(vice-voorzitter) 

 

-Nieuwe bestuurskandidaten hebben zich tot opheden niet gemeld 

 

-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 het 

zittende  

bestuur blijft. Waardoor het voltallige bestuur nu uit 5 leden bestaat,  

hetgeen conform het regelement is artikel 8. 

 

11 PAUZE ONGEVEER 15 MINUTEN: 

 

IN FUNCTIE TREDEN VAN HET NIEUWE BESTUUR: 

 

12 BEGROTING KOMEND JAAR: 

 

Martin dient de nieuwe begroting in, waar niet veel commentaar op is. 

De verschillende posten zijn door Martin uitvoerig toegelicht. 

                                                                

13 SPEECH VOORZITTER: 

 

OPENING VERENIGINGSJAAR 1998 

 

VERON afdeling Eindhoven Het nieuwe jaar..... 

 

Ik houd het kort... 

 

Het nieuwe verenigingsjaar begint formeel nu pas. Het bestuur is 

natuurlijk  

al wat langer bezig met het nieuwe jaar. Het convo voor de komende tijd 

is  

tot de zomervakantie al voor 90% gevuld. Ik noem enkele dingen hieruit: 

Op 9 maart kan men voor Fl 3,75 mee naar het "Salon Historische Philips  

Producten" 

Op 30 maart een lezing over Overspanningsbeveiliging door iemand van de  

fa. Jules Goossens Bliksembeveiliging. 

Verder zijn enkele interessante lezingen door leden van onze eigen 

afdeling  

gepland. 

Ook ligt het plan ter tafel om binnen afzienbare tijd met name de 

Digitale  

Communicatie commissie samen met het bestuur bij elkaar te roepen om deze  

commissie wat op te poetsen en wat vernieuwingen door te voeren wat 

lopende  

zaken betreft. Als er mensen zijn, die zeggen, ik kan hierin ook wat  



betekenen, laten ze zich dan melden bij het bestuur. 

 

Wat de andere commissies betreft, wil ik vragen wat meer van zich laten 

horen  

binnen de afdeling. Als er mensen zijn met nieuwe idee‰n, meldt u dan bij 

het  

bestuur voor ondersteuning. 

Zoals Martin al heeft laten zien, zijn we een financieel gezonde afdeling 

en  

als er geld nodig is voor een activiteit, zijn er beslist mogelijkheden 

om  

goede idee‰n te verwezelijken. 

 

Het bestuur is voor nieuwe ontwikelingen en wil deze dan ook 

ondersteunen,  

maar ze moeten er wel zijn. Wij zijn er niet om alles zelf uit te denken 

en  

te doen... 

 

Om te eindigen nog een persoonlijk iets... 

Toen de VERON afdeling Eindhoven pas in de Ketting bijeenkwam was het  

regelmatig noodzakelijk dat Ischa ons om 3 uur 's nachts buiten schopte. 

De laatste tijd krijg ik de indruk dat het tegenovergestelde aan de hand 

is.  

Tijdens een onderling QSO avond begint de leegloop al om 9 uur en om 10 

uur  

is de zaal leeg (op wat verwaalde tafels en stoelen na) en moeten  

verschillende mensen, die naar iemand vragen verteld worden "dat ie al 

naar  

huis is". Ik wil iedereen vragen, om als het mogelijk is om wat langer te  

blijven en de gezelligheid te genieten. 

 

Ook zie ik wat weinig van al die jongere leden, die we in de afdeling 

moeten  

hebben. Het kan zijn, dat die zo jong zijn, dat ze 's avonds nog niet zo 

laat  

buiten mogen zijn, maar mischien is het een kwestie van motivatie en/of  

vervoer.. Ik zou daar wat verbetering in willen zien. Per slot van 

rekening  

zijn het die mensen, die straks uw en onze functies binnen de VERON 

moeten  

gaan overnemen... 

 

Ik wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage zowel gedaan als 

komende  

en u allen een goed verenigingsjaar 1998 toewensen.... 

 

Kees Raaymakers, PE1BEY 

 

14 AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VR OP ZATERDAG 25 APRIL: 

                                                           

Na rondvraag is besloten dat onderstaande personen naar de VR 

gaan: 

 



-Klaas PA0KLS 

-Ur    PA0GRE 

-Kees  PE1BEY 

-Karel PA0KMS 

 

15 VOORLEZEN VR VOORSTELLEN: 

 

Bert PE1PRG heeft de VR voorstellen voorgelezen en indien nodig nader  

toegelicht 

 

16 RONDVRAAG: 

 

PA0MUM merkt op dat deze enige tijd geleden een verzoek had ingediend aan 

het bestuur van de afdeling voor het aankopen van meetapparatuur, maar 

deze  

heeft nog geen reactie ontvangen. 

 

Het verzoek is uitgebreid aan de orde geweest in de bestuursvergaderingen 

(zie verslag secretaris.) 

Na enige discussie is besloten de aankoop van de antennemast en de  

meetapparatuur via een speciale vergadering met de leden te bespreken, en 

eventueel dit in stemming te brengen. 

De secretaris zorgt dat PA0MUM schriftelijk antwoord krijgt op zijn 

verzoek. 

 

De evenemententent is aan vervanging toe, deze is inmiddels 10 jaar oud  

Met de velddag in Sterksel zijn tijdens een storm de stokken gebroken, 

Jan  

PD0HOT is bezig met het herstellen van deze stokken. De tent heeft groot  

onderhoud nodig. Via de SRS zijn ook tenten te koop Bert PE1PVG 

informeert  

naar mogelijkheden en prijzen. 

 

PD1AGK vraagt hoe het zit met PI8ZAA op 144.850 MHz. 

Martin PA3DSC deelt mede dat de transceiver morgen wordt teruggeplaatst 

In verband met de langdurige ziekte van Jack PA0JJT, wordt het onderhoud 

van PI8ZAA overgenomen door Martin PA3DSC. 

De aanwezigen brengen middels deze Jack de groeten over en wensen hem 

veel sterkte toe. 

Er zijn plannen om het gebouw electrotechniek van de TU te slopen, op dit 

gebouw staan de antennes van PI1EHV. 

Er zal t.z.t. gezocht moeten worden naar een andere lokatie.  

 

Bij PA0MUM leeft het idee om een digitale werkgroep samen te stellen voor  

gevorderden, deze kunnen lezingen, workshops en andere activiteiten 

stimuleren, zoals het opstarten van verschillende bouwprojecten. 

Martin PA3DSC werkt dit verder uit. 

 

 

Sluiting ongeveer 23.00 uur 

 

Karel Slegers PA0KMS 

 

secretaris VERON afd. Eindhoven 



 

 


