ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR LEDEN VAN DE AFDELING EINDHOVEN !!
Opening 20.15 uur
AGENDA VAN DE HUISHOUDELIJKE VERGADERING GEHOUDEN OP 8 FEBRUARI 1999
1)Opening door de voorzitter van de huishoudelijke vergadering 1999
(Kees PE1BEY)
2) Verslag voorzitter (Kees PE1BEY)
3) Voorlezen verslag/notulen vorig jaar 1998 (Jons PE1PRG) (Bert PE1PVG)
4) Verslag penningmeester (Martin PA3DSC)
5) Vervangen lid kascommissie (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 (Jos PA0JOS)
13)Speech voorzitter (Kees PE1BEY)
14)Afgevaardigden naar de VR (Kees PE1BEY)
15)Rondvraag (Kees PE1BEY)
----------------------------------------------------------------------------1 en 2 OPENING EN VERSLAG VAN DE VOORZITTER:
Mededeling:
Een van onze bestuursleden Jons (PE1PRG) kan door werkzaamheden in het
buitenland hedenavond niet aanwezig zijn.
Iedereen van harte welkom op deze jaarlijkse huishoudelijke vergadering
van de
VERON afdeling Eindhoven.Als we terugkijken naar het afgelopen jaar valt
op,

dat het afgelopen jaar een rustig verenigingsjaar is geweest. Er zijn
weinig
spectaculaire dingen gebeurd en de afdeling is dan ook zonder veel
bijzondere
zaken door het jaar gekomen.Een paar dingen wil ik toch wel vermelden:
De materiaalverkoop van Chris Visman en Peter van de Boom is nu geheel
stilgevallen. Alle materiaal is verkocht; alleen de halfgeleiders, die
met
licht te maken hebben en door Dirk PA3AVP beheerd worden hebben we nog
over
van deze activiteiten.De vervanging van de materiaalavond, nl de veiling
en
verkoop loopt goed.Een groot aantal mensen heeft de eerste maandagavond
van
de maand gevonden om het nodige aan overtollige materiaal kwijt te raken.
Deze
avond betaalt zichzelf dan ook prima terug.Helaas is dit mede te danken
aan
het feit, dat de afdeling het afgelopen jaar weer een aantal leden
verloren
heeft. Ik noem in willekeurige volgorde met name Jan, PA0RAT, Bart
Vermeulen,
Geert, PA3FRS, een van Eindhovens meest bekende amateurs Jack, PA0JJT.
Onze secretaris Karel zal in zijn secretarieel verslag hier nog nader op
in
gaan....Zoals gezegd, het afgelopen jaar is een rustig jaar geweest. Het
QSL
bureau is naadloos, zonder enig probleem door Arno PE1PCU overgenomen van
Thom
PA3APW.Voor wat betreft de 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.Wat het
bestuur betreft hebben wij een mutatie.Martin PA3DSC heeft te kennen
gegeven
met zijn werk als bestuurslid te willen stoppen. Daarmee werd de functie
van
penningmeester vacant. We hebben er een hele tijd over gedaan om een
vervanger
voor Martin te vinden, totdat Martin zelf met zijn vervanger aankwam.
Jos, PA0JOS heeft te kennen gegeven onze penningmeester voor de komende
tijd
te worden.En vooruitlopend op de formele bekrachtiging hiervan door deze
vergadering, wil ik Jos van harte welkom heten in het bestuur.
Ik wil mijn verslag be‰indigen met een compliment uit te delen aan de
bemanning van het nieuwe museum Jan Corver.Ik vind het eigenlijk zonde
dat dit
initiatief geen commissie van de afdeling is.
De opening van dit museum was dermate perfect en professioneel en vooral
gezellig, dat ik het zonde vind, dat ik er als voorzitter van deze
afdeling

niet mee kan pronken bij andere afdelingen en vergaderingen..
mijn
complimenten.

nogmaals

Ik wil hierbij mijn inleidende praatje be‰indigen en verder gaan met de
vergadering...
3 NOTULEN 1998:
Jons PE1PRG heeft een samenvatting gemaakt en deze is voorgelezen door
Bert PE1PVG in verband met de afwezigheid van Jons PE1PRG.
Klaas PA0KLS merkt op dat hij de indruk krijgt dat door Bert een
samenvatting
van het verslag van vorige jaar wordt voorgelezen en niet de notulen.
Volgens Karel PA0KMS is het een samenvatting van het verslag en de
notulen.
Maar als er behoefte bestaat alleen de notulen voor te lezen zullen wij
er volgend jaar rekening mee houden.
notulen en verslag van 1998 deze notulen zijn door de vergadering
goedgekeurd.
4 VERSLAG PENNINGMEESTER:
Martin, PA3DSC brengt verslag uit over 't afgelopen jaar. Naar aanleiding
van
vragen heeft Martin e.e.a.toegelicht. Daaruit blijkt, dat door het
wegvallen
van de materiaal verkopen, toch weer een voordelig resultaat van 2,5 K is
behaald. Resumerend kunnen we constateren, dat de afdeling en financieel
goed
voor staat.
5 VERVANGEN LID KASCONTROLECOMMISSIE:
Els, PA3DOT en Jan, PD0HOT hebben de langste tijd als lid van de
kascontrolecommissie gefunctioneerd, met instemming van de leden wordt deze taak nu
over
genomen door Rein, PA0RCT en Toine, PD0MHS.
Wij danken Els en Jan voor de inzet in de afgelopen periode.
De kascontrolecommissie bestaat nu uit:
Bob
PA3FLU
Rein PA0RCT
Toine PD0MHS
6 VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE:
De kascontrole commissie verklaart, dat de boeken over het boekjaar 1998
in orde bevonden zijn en adviseren de vergadering de penningmeester te
dechargeren. Hetgeen geschied...
7 VERSLAG SECRETARIS:

Algemeen:
De afdeling A13 Eindhoven telde op 31 december 1998, 528 leden.In 1997
hadden
we nog 540 leden, en in 1996 telde de VERON afdeling Eindhoven nog 557
leden.
Er is een teruglopende tendens te bespeuren, ook vanuit het HB komen
signalen
dat het ledenaantal terugloopt.Dit is niet alleen bij de VERON het geval
maar
andere verenigingen hebben bovenstaand probleem. Vanuit het HB zijn er
door de
jaren heen verschillende campagnes gevoerd,om het radio-zendamateurisme
te
promoten. Er zijn brochures uitgegeven en in de contacten met leden van
het HB
is dit besproken met de afdelingen. Ook heeft het HB dit in verschillende
publikaties naar voren gebracht, denk maar eens aan de problematiek van
de 70
cm band. Steeds meer heeft de samenleving behoefte aan mobiele
communicatie,
en de commercie vraagt steeds meer ruimte in het UHF/SHF gebied. Onze
algemene
Voorzitter Agnes Tobbe Klaasse Bos, PA3ADR heeft het tijdens de VR
vergadering
in april j.l. nog eens uitvoerig uit de doeken gedaan. We hebben dit
kunnen
lezen in ons maandblad Electron.
Wat kunnen wij nu hiermee in Eindhoven ?
Er zijn mijns inziens twee mogelijkheden:
-Er voor te gaan zorgen dat de toelatingsdrempel naar radio-zendamateur
zo
laag mogelijk wordt, zodat iedereen gemakkelijk kan toestromen naar de
status
van radio-zendamateur.
-Het radio-zendamateurisme gaan promoten bij alle onderwijs instellingen
in de regio.
De toelatingsdrempel nogmaals te gaan verlagen werkt indien mogelijk en
toegestaan, snel een toename van het ledenaantal in de hand, maar brengt
wel
met zich mede een nog verdere afkalving van het radio-zendamateurisme
We hebben tenslotte al een D of Novice liscens, moet de toelatingsdrempel
nu
NOG lager. Tegen concurrenten als GSM kunnen wij niet op, en dat moeten
wij
ook niet willen.
Het promoten bij de verschillende onderwijs instellingen denk hierbij
in eerste instantie aan L.T.S, M.T.S, H.T.S en Technische Universiteit
met

name het vakgebied Elektro, lijkt op lange termijn een goed werkende
strategie
Bij deze onderwijs instellingen moeten de "kraamkamers" staan van de
toekomstige radio-zendamateur. Ook andere onderwijsinstellingen in de
regio
mogen we niet vergeten, en verdienen misschien wel extra aandacht.
Ik ben er van overtuigd dat een aantal leden onder ons al op deze wijze
operen binnen onze afdeling. Dan denk ik in eerste instantie aan Klaas,
PA0KLS die door zijn kennis, ervaring en vooral enthousiasme de bekende
vonk bij de jongeren doet overslaan, een tastbaar bewijs is o.a. het
project "spijkerradio" en nog vele andere. Ook denk ik dan aan Karel
Geense,
PA0KGV, en Peter Lundahl, PA0PAZ die elke maandag weer naar de Ketting
komen
om de aspirant radio-zendamateurs weer gereed te stomen voor de zo fel
begeerde machtiging. Kortom willen wij in de ether blijven dan zullen wij
nu
hier nog meer aandacht aan moeten besteden en stel dan ook voor een
commissie
in het leven te roepen die zich hiermede gaat bezig houden. Een commissie
die
op een actieve wijze deze genoemde onderwijs instellingen gaat benaderen
en
nogmaals de vele mogelijkheden van het radio-zendamateurisme gaat
uitdragen cq
promoten.We hebben al een commissie Info Pers en Publiciteit, misschien
is dat
een mooie gelegenheid om deze commissie verder uit te breiden. Diegene
die
een bijdrage willen leveren kunnen dit na de vergadering bij een van
bestuursleden kenbaar maken.
Commissies:
Er zijn op dit moment nog steeds 21 commissies, waarvan de digitale
commissie
de snelst groeiende in leden aantal, momenteel 16 stuks, en de meest
dynamische van de afdeling is. Deze commissie heeft structuur weten aan
te brengen d.m.v. doelstellingen te formuleren. Inmiddels beschikken ze
over
een voorzitter en een secretaris. Zij willen gaan concurreren met het
snellere
internet door o.a.de interlinken in het amateurpacket netwerk in snelheid
te
verhogen. Door de nauwe samenwerking met de Technische Universiteit is
het de
bedoeling dat er experimenten/onderzoeken worden uitgevoerd op zeer hoge
snelheden met grote bandbreedtes. Martin en Steef bedankt voor al het
werk wat
jullie in de afgelopen periode hebben verricht.
Bestuur:
Het bestuur vergaderde elke eerste maandag van de nieuwe maand, er zijn

lopende bestuurszaken, initiatieven, idee‰n van leden, en klachten
besproken
en behandelt. Een bijzonder initiatief kwam van onze voorzitter deze
wilde n.l. met een touringcar (50 personen) naar de Dag van de Amateur
deze
keer gehouden in Apeldoorn, wat overigens een uitstekende lokatie blijkt
voor
dit soort van evenementen. Helaas door te weinig aanmeldingen 17 stuks
hebben
we dit moeten stoppen, en men is op eigen gelegenheid naar de Dag van de
Amateur gegaan. In juni is er een extra huishoudelijke vergadering
gehouden
met de leden in verband met de aanschaf van een meetapparaat en een
antennemast.Door middel van stemming is besloten het antenne-meetapparaat aan te
kopen dit is er inmiddels, en ook voor iedereen beschikbaar. Onze
penningmeester Martin, PA3DSC wil zich meer gaan verdiepen in de Linux software,
om
dit mogelijk te maken heeft zijn functie als penningmeester beschikbaar
gesteld.Wij danken Martin voor de bijzonder deskundige wijze hij het
penningmeesterschap van de afdeling al die jaren heeft ingevuld, en dit verdiend
een
stevig applaus................ Inmiddels heeft zich Jos, PAOJOS zich
beschikbaar gesteld om de functie van penningmeester van Martin, PA3DSC
over
te nemen.Jaarlijks leverde de afdeling een bijdrage in de vorm van
onderdelenpakketten aan de winnaars van de kerstpuzzel in het Electronnummer van
december.
Onze onderdelen bron is opgehouden te bestaan, we hebben dit jaar 3
cadeaubonnen van het Veron verkoopbureau ter beschikking gesteld.
Deze bonnen zijn inmiddels al verzonden naar de winnaars van de puzzel.
Zoals voorgaande jaren zijn we weer op gastvrije wijze ontvangen bij de
afdeling Helmond in verband met het treffen van de zuidelijke Veron
afdelingen
We hebben hier onze ervaringen kunnen uitwisselen, ook zijn er 4
afgevaardigden naar de VR geweest, naast het formele gedeelte hebben we ook
contacten
kunnen leggen met andere afdelingen. Regelmatig ontvangt het secretariaat
convo's en andere verenigingsbladen, deze liggen ter inzage gereed elke
maandagavond, maak hier gebruik van.
Lezingen:
Ook het afgelopen jaar hebben we het 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/presentatie van de Fa. Jules
Goossens
over aarding van antennemasten en andere apparatuur. Ook hebben we een
aantal
sprekers van buiten de afdeling kunnen bewegen om bij ons een lezing te
verzorgen. We hebben ook een uitstapje gemaakt naar het Salon van
Historische
Philips Produkten. We hebben daar kunnen genieten van een aantal ons
bekende
apparaten, en dan te weten dat deze apparaten allemaal werkend worden
gemaakt
door een groep oud-medewerkers van Philips met meetapparatuur uit
diezelfde
periode. Allen die hieraan hebben meegewerkt onze hartelijke dank. Op dit
moment hebben wij nog geen volle agenda, er dienen dit jaar nog 5
maandagavonden te worden ingevuld, indien u een lezing/presentatie of iets
anders
wil vertel het ons. We hebben afgelopen jaar een "Packet Radio" Workshop
gehouden ik denk dat deze nieuwe vorm van activiteit vraagt naar
herhaling.
Bijzondere initiatieven:
Een groep jonge enthousiaste radio-zendamateurs van de afdeling Eindhoven
hebben afgelopen zomer een expeditie georganiseerd naar Liechtenstein.
Johan, PA3HCW wij hopen je met je team in dit seizoen te mogen begroeten
met
een verhaal over deze bijzonder boeiende expeditie.
Overleden zendamateurs:
Voor de afdeling Eindhoven een triest verenigingsjaar, er zijn totaal 5
OM's
van ons heengegaan:
Jack van Tuijn, PA0JJT.
Met het overlijden van Jack verloor de afdeling Eindhoven een zeer
gewaardeerd mede hobbyist, die altijd paraat stond om anderen te helpen.
Daarnaast mist de VERON landelijk met hem een drijvende kracht achter het
packet-radio netwerk en de satelliet gegevens van Amsat in Electron.
Bart Vermeulen,
Bart had een bijzondere belangstelling voor antennes, wat zijn ogen zagen
konden zijn handen maken, we zullen hem missen als vriend en radio
amateur.
Jan Verberne, PA0RAT
Een unieke mens is heengegaan, jarenlang heeft hij zich met hard en ziel
ingezet voor de scouting in Helmond speciaal de jamboree in the Air
behoorde
tot de activiteiten waar Jan veel plezier aan beleefde.
Geert van der Schaaf, PA3FRS
Geert zette zich in voor het zendamateurisme, organiseerde vossenjachten

met zijn eigen gebouwde "vos" zender, en wees tevens aspirant
zendamateurs
de weg door hen met raad en daad bij te staan.
Frans Verspaandonk, PA3GJO
Na een langdurige ziekbed is in de leeftijd van 46 jaar Frans van ons
heengegaan op 2 februari j.l.
Graag 1 minuut stilte
Karel Slegers, PA0KMS
8 VERSLAGEN VAN DE COMMISSIES:
In verband met tijdgebrek, het vergt n.l te veel om al de
commissieverslagen
voor te lezen hangen deze 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 geen
enkele
belangstellende de weg gewezen binnen de afdeling.
Ruud Groen, PA3FVC
-----------------------------------------------------------------------------VERSLAG VEILING VERKOOP COMMISSIE.
In 1998 is de veiling op de 1' maandag van de maand de hoofd activiteit
geweest. 9 Keer is er een veiling gehouden. De opbrengst voor de
vereniging
bedraagt per veiling avond ca f30.- . Opzich is dat niet spectaculair
maar de
amusements waarde is groot en menig OM gaat met iets van zijn gading naar
huis.
Op de vlooienmarkt in Den Bosch zijn Kees PE1BEY, Ed PA0LYA aanwezig
geweest
en hebben nog een rest partij van Peter van der Boom verkocht. Netto
opbrengst

f 500.-. (Gedetailleerde kosten baten overzicht ontbreekt)
De aankopen zoals die voorheen liepen via de EMV bij de MIREC zijn geheel
van de baan ondanks een gezamenlijk protest schrijven van de EMV en VERON
naar de MIREC.
De verkoop van materialen is gering geweest. Dirk in 't Veld heeft een
paar keer diodes aan de man gebracht. opbrengst f4.Ook brachten nabestellingen van printjes nog wat geld in het laatje.
Peter van der Boom is om gezondheids redenen nu definitief gestopt de
materialen commissie. Ik nam zijn zaken waar en zal dat blijven doen.
Voor detail inzage in kosten/baten zie het financi‰le verslag van de
penningmeester
namens de commissie,
Martin Beekhuis, PA3DSC
-----------------------------------------------------------------------------VERSLAG DIGITALE COMMISSIE
Het jaar 1998 stond in het teken van een opleving van activiteiten.
Op 16 maart is een vernieuwde groep packet radio ge‹nteresseerden
bijeen geweest.Aan de hand van de status op dat moment zijn een aantal
actiepunten opgesteld. Met voortvarende aanpak zijn de meeste actie
punten al
gerealiseerd en kan tevreden terug worden gekeken op een goed jaar.
Triest is het overlijden van Jack PA0JJT. We missen in hem veel
deskundigheid.
De samenhang tussen de active groepen is aangehaald (ESRAC, TLE.)
Bezoeken in de afdeling Den Bosch en Roermond hebben gezorgd dat er
verhouding bestaat die de
samenwerking tengoede zal komen.Enige turbulentie
is ontstaan toen het supercluster PI5EHV niet meer via een vaste lijn
werd
gevoed met info. Na enige discussie is de link met de vaste lijn weer
hersteld.
Enkele storingen hebben ons parten gespeeld.
-In PI8ZAA is de schijf af en toe vol en belemmert dan de werking van
FBB dus geen BBS. (busy from PI8ZAA)
De SCC poorten laten het een voor een af weten. (Optocopler)
Vervanging van PI8ZAA is zeer nabij. Helaas is een eerste poging tot
vervangen mislukt.
-De link met ON0UN is instabiel. De frequentie verloopt (naar boven)

De linktrx voor ON0UN van een nieuw xtal voorzien en de trx is samen
met de modem in een 19" inschuif unit gebouwd.
Gerealiseerd zijn in het afgelopen jaar:
1 De MC80 voor de lap op 430.9125 MHz is vervangen door een Siemens set.
2 Op deze frequentie is nu bovendien 9600 Bd mogelijk.
3 De link met PI8RTY is gerealiseerd. 6 CDROMS zijn nu online en
met TCPIP bereikbaar.
4 Door de Digitale Commissie is een levering voor bereid in het
museum van Cor. De levering bevat 2 bouw pakketten:9k6 modem en scc
kaart
5 De link met PI1RMD is op de goede QRG geplaatst.
6 Nieuwe LINKTRX'en voor de link PI1EHV-PI8ZAA zijn gebouwd. (nog niet
ingezet)
7 De node PI1EHV is vervangen door een P95 systeem.
8 De 2 meter set in PI8ZAA is vervangen door een T813 met duomodem.
Martin Beekhuis, PA3DSC
----------------------------------------------------------------------------VERSLAG COMMISSIE RADIO-AMATEUREXAMENS
onderdeel seinen en opnemen.
Op 31 december 1998 waren er 3 cursisten, reeds in het bezit van een
"C" machtiging.
Een cursist heeft in december het examen afgelegd, helaas met onvoldoende
resultaat.
De verwachting is gerechtvaardigd dat bij de te houden morse-examens in
mei
a.s. alle 3 cursisten het examen met goed gevolg zullen afleggen mede
omdat ze zeer gemotiveerd zijn.
Tot op heden hebben zich geen nieuwe cursisten aangemeld, maar ik wil
vanaf deze plaats nog eens benadrukken, dat ze welkom zijn op de maandag
avond tussen plusminus halfzeven en kwart voor acht.
Ik wil er nog maar eens op wijzen, dat het bezit van een "A" machtiging
de mogelijkheden voor de radio-amateur zeer verruimen.
Vooral ook de jongeren worden aangespoord het morse-examen te halen.
Zij moeten toch ook in de toekomst de plaatsen innemen van de ouderen.
met best 73's en een goed morse jaar
wenst jullie cursusleider
Karel Geense, PA0KGV
----------------------------------------------------------------------------VERSLAG "ZONDAGOCHTENDRONDE PI4ZA"
Gedurende het afgelopen jaar, 1998, is de zondagochtendronde door de
groep van
rondeleiders weer op een voortreffelijke manier en in goede samenwerking

verzorgd. Door onderling ruilen zijn er meestal wel mogelijkheden om de
ronde
aan een andere rondeleider over te dragen.
Reeds tijdens het ziekbed van Jack (PA0JJT) is zijn plaats ingenomen door
Ad
PE1FTV. Deze heeft de eerste zondag van de maand op een uitstekende wijze
van
Jack overgenomen.
Toch zijn er nog enige zorgen.
Kees, PE1BEY heeft te kennen gegeven binnen afzienbare tijd te willen
stoppen
met de zondagochtendronde. Tot op heden is het mij niet gelukt een
geschikte
vervanger voor Kees te vinden.
De huidige groep van rondeleiders bestaat
Ad
PE1FTV (1ste zondag v.d.
Hans
PE1KBM (2de zondag v.d.
Kees
PE1BEY (3de zondag v.d.
Bertus
PE1KEH (4de zondag v.d.
en Henk
PA3GUO (5de zondag v.d.
Klaas

PA0KLS

uit:
maand)
maand)
maand)
maand)
maand)

(Mogelijke reserve.)

Het leiden van een zondagochtend ronde is niet aan strikte regels
gebonden.
De volgorde waarin een en ander de revue passeert is een eigen keuze van
de
rondeleider. Iedere rondeleider heeft hierin zijn eigen stijl.
Wel is het gewoonte om mensen die spullen te koop aanbieden slechts te
aanhoren en deze aanbiedingen niet te herhalen in het samenvattende
overzicht.
Tevens wordt in de ronde, als vast onderdeel, aandacht geschonken aan het
convo van de afdeling zoals dat in packet te vinden is.
Het aantal deelnemers dat zich elke zondagochtend voor presentie en log
meldt
is ruim voldoende om ook in het komend jaar deze activiteit voort te
zetten.
De onderwerpen die over het algemeen aan de orde komen zijn jammer genoeg
niet bijster interessant. Echte technische cq. amateur discussies
ontbreken.
Het toevoegen van enige, met regelmaat terugkerende, rubrieken kan de
interesse en levendigheid van een ronde aanzienlijk verhogen. Tot nu toe
ben
ik als rondeleider er echter niet in geslaagd mensen te vinden die een
dergelijke rubriek met enige regelmaat voor hun rekening willen nemen.
Een advies of aanwijzing hiervoor van de zijde van het bestuur wordt door
mij

zeer op prijs gesteld.
Bertus, PE1KEH.
Co”rdinator zondagochtend ronde.
----------------------------------------------------------------------------VERSLAG VOSSENJACHT COMMISSIE.
Deze 1 mans commissie beperkt zich momenteel meer tot het beheer
van de apparatuur. Door de afdeling is geen vossejacht meer
georganiseerd.
Er zijn 10 ontvangers en twee zenders, die op afroep beschikbaar worden
gesteld. Afgelopen jaar is dat enige malen gebeurd voor Scouting groepen.
N.B. voor het onderhoud van de ontvangertjes zoek ik nog potmeters:
2 x 47 k lineair met druk-trek schakelaar. Ik weet niet waar de
oorspronkelijke exemplaren vandaan kwamen, maar nu kan ik ze nergens
meer vinden (Conrad, Display, Barend H enz) WIE O WIE?
Opleidingen zendexamen, Theorie.
Uit een groep van ca 20 man zijn er nog maar 2 over. We mikken op
het C examen in het najaar. (we zitten dus nu midden in het boek)
Peter, PA0PAZ
----------------------------------------------------------------------------VERSLAG ATV-COMMISSIE
Het afgelopen jaar was een jaar met wat minder activiteit dan we van de
ATV-commissie gewend waren. De activiteiten die gedaan werden waren
dikwijls
op de achtergrond en niet direct meetbaar. Er is o.a. gewerkt aan
apparatuur
voor 13 cm, op deze band komt een uitgang en de elektronica die nu voor
de
ingang in gebruik is, is een noodoplossing die gecre‰erd is om toch over
een
ingang te kunnen beschikken. Ook is weer verder gewerkt aan de nieuwe
besturing van het relais. Het probleem aan dit soort projecten is dat
alles
van nul af aan opgebouwd moet worden, er zijn niet veel ontwerpen die
naadloos in onze eisen passen.
De antennebouw heeft dit jaar stilgelegen. De reden hiervoor was dat de
locatie waar de antennes staan door een commercieel bedrijf gehuurd is om
GSM-antennes te plaatsen. Het gaat om 15 straalverbindingen en 9 stuks
van de
bekende zuilantennes. Gelukkig is er geregeld dat PI6EHV kan blijven
staan en
er zelfs een extra antennebevestigingspunt door ons gebruikt kan worden.

Een andere commerci‰le straalverbinding met zeer hoog vermogen is
gelukkig
niet doorgegaan.
Na het succes van de ATV-uitzending over de opening van het amateurmuseum
Jan Corver van Cor PA0VYL in Budel is iedereen weer zeer gemotiveerd en
van
plan er voor PI6EHV tegenaan te gaan.
Jack, PA0BOJ en Eric, PE1MIX
----------------------------------------------------------------------------VERSLAG QSL-COMMISSIE
Hierbij het korte verslag van de QSL-commissie.
Deze commissie bestaat uit 2 personen en wel Harry Sonnemans, PA3CPZ en
ondergetekende Arno Winckens, PE1PCU. In het afgelopen jaar zijn er weer
een
flink aantal kaarten van en naar de betreffende amateurs gegaan
(ongeveer 16000 stuks verzonden QSL kaarten). Harry heeft daarbij alle
PD-,
PE-calls en NL nummers behartigt terwijl ikzelf de PA-, PB- en PI-calls
heb
verzorgt en voorzien van de nodige kaarten. Het jaar is vrij rustig
verlopen
en de QSL-bak is behoorlijk leeg geraakt mede doordat we een
schoonmaakactie
hebben gehouden om de grootste pakken QSL-kaarten toch door iemand bij de
desbetreffende amateurs te laten bezorgen. Dit is slechts gedeeltelijk
gelukt
en op dit moment zitten er toch nog steeds kaarten in van personen die
hardnekkig geen enkele kaart komen halen. Hierbij dan ook de oproep : Als
U
geen interesse in QSL-kaarten hebt laat het dan weten dan gaan ze retour
afzender of kom ze een keer afhalen !!
Mede namens Harry, PA3CPZ hiervoor alvast mijn hartelijke dank.
Rest mij nog U ook namens Harry een zeer QSL-rijk 1999 toe te wensen en
tot
ziens op een van de QSL-bijeenkomsten in de Ketting.
Met vriendelijke groet,
Arno Winckens, PE1PCU.
QSL manager R13.
----------------------------------------------------------------------------VERSLAG RELAIS-COMMISSIE PI3EHV
Hierbij het verslag van een gedeelte van de PI3EHV 2m repeater-commissie.

Deze commissie bestaat uit meerdere personen waaronder o.a. Klaas Robers,
PAoKLS, Wim Geven, PAoWGV en ondergetekende Arno Winckens, PE1PCU.
In het afgelopen jaar zijn er via deze repeater weer een flink aantal
verbindingen gemaakt zodat verondersteld kan worden dat de repeater zelf
naar
behoren heeft gefunctioneerd. Zover bekend is, zijn door Klaas, PAoKLS
eind
vorig jaar (1997) ,nog enige metingen aan de repeater verricht met een
positief resultaat en het afgelopen jaar heeft de repeater zonder enige
bijregeling zijn werk gedaan. Iets anders ligt het met de antenne. Deze
is na
enige klachten, en opmerkingen van Klaas, PAoKLS in December 1998 aan een
onderzoek onderworpen door Wim, PAoWGV en Arno, PE1PCU en daar is
geconstateerd dat de SHF-antenne die ook aan de mast van de repeaterantenne
geschroefd zat dusdanig los zat, dat alleen verwijdering de oplossing
was.
Deze antenne was al buiten gebruik.
Verder hebben zich geen noemenswaardige problemen met antenne voorgedaan.
Met vriendelijke groet,
Namens een gedeelte van de 2m repeater-commissie:
Arno Winckens, PE1PCU.
----------------------------------------------------------------------------VERSLAG WERKGROEP GESPROKEN ELECTRON
We hebben dit jaar met totaal 6 mensen het blad ingelezen wat neer komt
op
2 vaste lezers (Nicolet,Ernst,Joost en Wim). Willen we zeker zijn van een
goed verloop voor het inlezen dan is het wenselijk als er meer mensen
bereid
zijn om een keer in de 2 … 3 maanden de 3e of de 4e dinsdag van 19.00 tot
22.30 uur mee willen inlezen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Joost
Jansen
tel. 040-2546878 u wordt dan uitgenodigd om een avond mee te kijken en
desnoods kunt u een artikel inlezen waarna u kunt beslissen of u wel of
niet
in het actieve lezers bestand opgenomen wilt worden. Ik hoop op een
aantal
reacties.
We gaan op vrij korte termijn de studio bij de T.U. verliezen. Ik ben
hiervoor
in onderhandeling met het C.G.L. voor een offerte van een studio aan de
Aalsterweg te Eindhoven, welke gebruikt wordt door het C.G.L. om meerdere
bladen in te lezen. Zodra ik hierover meer weet neem ik contact op met de
penningmeester van de afdeling voor hoe nu verder te handelen.
Er zijn door de werkgroep geen onkosten gemaakt buiten die voor het C.G.L
welke door de VERON commissie voor gehandicapte worden vergoed.
Met vriendelijke groeten,

Joost Jansen, PE1RNK
----------------------------------------------------------------------------EINDHOVEN-CERTIFICAAT
In 1998 is maar 1 (een) award uitgeschreven.
Award-manager
Thom, PA3APW
----------------------------------------------------------------------------9-10 AFTREDEN BESTUUR/BESTUURSVERKIEZING:
Martin, PA3DSC heeft zijn functie als penningmeester vacant gesteld.
Aftredend is Martin, PA3DSC
-Tot op heden hebben zich gemeld voor de functie als penningmeester Jos,
PA0JOS
-Eventuele kandidaten konden zich nog tot de aanvang van de vergadering
aanmelden bij de secretaris....
-Unaniem is door de aanwezige leden besloten, dat het zittende bestuur
blijft
behalve de penningmeester deze wordt vervangen door Jos, PA0JOS.
11 PAUZE ONGEVEER 15 MINUTEN:
IN FUNCTIE TREDEN VAN HET NIEUWE BESTUUR:
12 BEGROTING KOMEND JAAR:
Jos dient de nieuwe begroting in, waar de hoge post van 4K t.b.v de
digitale
commissie nader is toegelicht, n.l. deze is ontstaan door de grote
inhaalslag
die moet plaats vinden in het digitalenetwerk in de omgeving van
Eindhoven.
Ook is een post in de begroting opgenomen van 1K, deze is bedoeld om
onverwachte
aankopen zoals afgelopen jaar een meetapparaat te kunnen doen.
13 SPEECH VOORZITTER:
OPENING VERENIGINGSJAAR 1999
Ik heb in mijn verslag van het afgelopen jaar vermeld, dat het afgelopen
jaar
een rustig jaar was. Dat is van de ene kant een goed iets, maar van de
andere
kant betekent het ook dat er niet veel spectaculairs is gebeurd.Ik wil
nogmaals

benadrukken, dat activiteiten van de afdeling niet alleen door het
bestuur
georganiseerd hoeven worden. Als u een activiteit weet of kunt
organiseren,
doe dat dan. Het bestuur van de afdeling kan u dan met raad en daad en
eventueel financi‰n terzijde staan. Een paar van de activiteiten en
lezingen
wil ik vermelden.Op 22 maart gaat PA0PHB het hier hebben over starten op
de
nieuwste amateur-band nl de 137 kHz band.Verder gaat de packet groep
verder
met de pas gestarte serie lezingen over packet.Ik ben een paar maanden
geleden als gast meegegaan met de afdeling Helmond naar Dutch Mill, de
militaire verkeersleiding in Nieuw Millingen.We gaan proberen over een
aantal
maanden voor onze afdeling zo'n excursie te organiseren.Onze afdeling
heeft
formeel 21 commissies...De activiteiten van de meeste van deze commissies
is
wat aan de magere kant,om het voorzichtig uit te drukken. Gelukkig zijn
er
uitzonderingen...De opleidingen commissies, techniek, morse en jeugd
draaien
als een trein.De zondagochtendronde draait ook, maar er zijn klachten
over
een wat matige inhoud.Met het wegvallen van Jack JJT als ronde leider is
er
bijvoorbeeld weinig technische discussie meer. In het verleden hadden we
een
regelmatige boekbespreking door Jan, PA0HH.Ik wil u dan ook oproepen, om
als u
een vast item voor de ronde weet en liefst ook kunt organiseren, meld u
dan
bij Bertus, PE1KEH als co”rdinator van de ronde. Het bezoek van al die
jongere
leden, die we in de afdeling moeten hebben,laat helaas nog steeds te
wensen
over. Als u als vaste en gelouterde leden van deze afdeling van de VERON,
overigens nog steeds de grootste afdeling van Nederland, deze mensen eens
w Ik wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage zowel gedaan in het
afgelopen jaar of te doen in het komende jaar en u allen een goed
verenigingsjaar 1999 toewensen....
73 PE1BEY
14 AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VR OP ZATERDAG 24 APRIL 1999:
Na rondvraag is besloten dat onderstaande personen naar de VR gaan:
-Klaas
-Karel
-Kees
-Maarten

PA0KLS
PA0KMS
PE1BEY
PA3GMB

15 RONDVRAAG:
Mededeling:
Tijdens de pauze heeft Dick, PA3AXP zich gemeld en deze heeft te kenbaar
gemaakt een bijdrage te willen leveren aan het uitdragen van het radio
zendamateurisme bij de verschillende onderwijsinstellingen.
-Paul, PA0SON merkt op dat er in de loop van het jaar op verschillende
lokaties waar amateurapparatuur staat opgesteld er verschillende
commerci‰le
installaties zijn bijgeplaatst, hij vraagt zich nu ernstig af in geval
van calamiteit of de afdeling of VERON hiervoor verzekerd is. (zie ook
het
verslag van de ATV commissie).
Het bestuur neemt actie in deze en zal de aansprakelijkheid en dekking
uitvoerig onderzoeken.
-Klaas, PA0KLS merkt op dat de vlaai die naar "Opa" is gegaan voor
bijzonder
bewezen diensten niet in het verslag van de secretaris naar voren komt.
Karel, PA0KMS verzekerd dat de interne communicatie zal worden verbeterd.
Ook vind Klaas geen verslag van het VERON Pinksterkamp, wat afgelopen
jaar
zo succesvol is verlopen. Het bestuur neemt deze opmerking mee en zal
daar in
de toekomst meer aandacht aan besteden.
De evenemententent is vorig jaar gerepareerd maar eigenlijk aan
vervanging
toe, er wordt dan ook voorgesteld de post in de begroting "onvoorzien"
te verhogen naar 2K. Martin, PA3DSC is het hier niet mee eens, omdat de
tent
ook voor enkele niet leden van de VERON afdeling Eindhoven wordt
gebruikt.
-Steef PA0IB krijgt de indruk dat veel commissies niet actief zijn en
vraagt zich natuurlijk terecht af of het instant houden van deze
commissies
nog wel zinvol is.
Een aantal commissies hebben een beschikbaarheidsfunctie denk hierbij aan
de commissie Info-Pers en Publiciteit, als er geen beroep wordt gedaan
door
leden of niet leden dan gebeurt er verder ook niets.In het verslag van de
secretaris Karel, PA0KMS wordt dan ook het voorstel gedaan geen nieuwe
commissie in het leven te roepen maar commissies te versterken zodat er
meer
activiteiten ontstaan.
Steef merkt verder op dat Herbert, PA0SU bijzonder graag een cursus wil
geven
naar aanleiding daar van heeft Klaas, PA0KLS een uitvoerige toelichting
gegeven
van zijn ervaringen in de commissie opleidingen, het Hertog Jan College
gedoogd nog net een hobbyclub, maar er zijn ook andere mogelijkheden.
-Toine, PD0MHS vraagt zich af wat er met de microfoon is gebeurt die hij

aan de afdeling heeft geschonken.
Inderdaad het is wenselijk een geluidsinstallatie aan te kopen, maar we
zitten met het probleem van het verantwoord opbergen.
Martin, PA3DSC stelt voor hier de Ketting (verhuurder) bij te betrekken
Kees, PE1BEY en Lambert hebben hier al over gesproken, lijkt het niet
zinvol om
deze wensen t.a.v. van een projectiescherm en een geluidsinstallatie neer
te leggen bij het bestuur van de Nieuwe Ketting.
Laat de Ketting deze investeringen maar doen, wij zijn dan af van
onderhoud
en opbergen, wel kan het inhouden dat de huurprijs op jaarbasis omhoog
zou
kunnen gaan.
-Arno PE1PCU/PE2WGV
bedankt de vergadering om als gast aanwezig te mogen zijn, en merkt
op dat de internationale callboeken in boekvorm maar ook als CD-ROM
worden uitgegeven.
Hij vraagt hierbij om toestemming van de vergadering om deze op CD-ROM
te mogen aankopen.De vergadering stemt hiermede in.
Tevens deelt Arno mede dat zijn call is gewijzigd in PE2WGV niet te
verwarren
met Wim PA0WGV
De voorzitter besluit de vergadering, en wenst de aanwezigen goed en
prettig
verenigingsjaar toe.
Sluiting ongeveer 22.30 uur
Karel Slegers, PA0KMS
secretaris VERON afd. Eindhoven

