AGENDA VAN DE HUISHOUDELIJKE VERGADERING GEHOUDEN OP
14 FEBRUARI 2000
1)Mededelingen en opening door de voorzitter van de huishoudelijke
vergadering 2000
(Kees, PE1BEY)
2) Ingekomen stukken (Kees, PE1BEY)
3) Verslag voorzitter (Kees, PE1BEY)
4) Voorlezen notulen vorig jaar 1999 (Karel, PA0KMS)
5) Verslag penningmeester (Jos, PA0JOS)
6) Verslag kascontrolecommissie (Kees, PE1BEY)
7) Vervangen lid kascommissie (Kees, PE1BEY)
8) Verslag secretaris (Karel, PA0KMS)
9) Verslagen overige commissies (Karel, PA0KMS)
10)Aftreden bestuur (Kees, PE1BEY)
11)Bestuursverkiezing (Kees, PE1BEY)
12)Pauze ongeveer 15 minuten
13)Begroting komend jaar (Jos, PA0JOS)
14)Speech voorzitter (Kees, PE1BEY)
15)Afgevaardigden naar de VR (Kees, PE1BEY)
16)Rondvraag (Kees, PE1BEY)
----------------------------------------------------------------------------1 MEDEDELINGEN EN OPENING VAN DE VOORZITTER:
Mededelingen:
Een van onze bestuursleden Jons, PE1PRG kan door werkzaamheden in het
buitenland hedenavond niet aanwezig zijn.
Door familie omstandigheden kan Bert, PE1PVG vanavond niet aanwezig zijn,
middels een brief heeft hij de wens geuit om in de komende
bestuursperiode
geen lid meer te zijn van het bestuur. Ook Jons heeft laten weten de
komende
bestuursperiode geen lid meer te kunnen zijn van het bestuur.

Iedereen van harte welkom op deze jaarlijkse huishoudelijke vergadering
van de
VERON afdeling Eindhoven.
2 INGEKOMEN STUKKEN:
1. Afdelingsbijeenkomst rookvrij
Alhoewel het aantal rokers de afgelopen jaren is afgenomen,
is het roken in de ruimte van de verenigingsavonden voor velen
nog steeds een groot probleem. Ook voor mij is dit een
al jaren voortdurend probleem.
In navolging van vele andere afdelingen wil ik voorstellen
om de verenigingsavonden rookvrij te verklaren.
Daarbij stel ik me het volgende voor:
- Dit is een gentleman's agreement, net zoals het niet voeren
van FM-qso's in de SSB subband.
- Mensen die 'zonodig moeten' kunnen eenvoudig aan de bar terecht.
- Ter herinnering kan een mededeling op het mededelingenbord
worden bevestigd en (zeker in het begin) hiervan mededeling
worden gedaan bij de opening van de avond.
- Het is zeker niet de bedoeling dat mensen (bestuur of wie dan ook)
als boeman op zouden moeten treden.
Als we 't met elkaar eens worden, dan hoop ik dat de onderlinge
afspraak voldoende is. Het radiozendamateurisme kent immers
een lange, succesvolle historie van goedwerkende onderlinge
afspraken.
2. Zondagochtendronde
Het is op dit moment zo dat er in de zondagochtendronde
niet diep op onderwerpen ingegaan wordt. Dit lijkt ingegeven
vanwege historische overlastproblemen door piraterij.
Het gevolg is echter wel dat de rondes minder interessant zijn
door het gebrek aan diepgang.
Aan de rondes zelf, zowel als aan de discussies eromheen lijkt
het me dat er velen met mij zijn die deze gang van zake betreuren.
Ik zou dan ook aan de vergadering voor willen stellen om
de rondeleiders en de co”rdinator fiat te geven om weer wat meer
diepgang in de rondes te brengen.
Het aan de man brengen van diverse apparaten en het vragen naar
technische documentatie zou, wat mij betreft, uitdrukkelijk niet
de enige onderwerpen mogen zijn die op de ronde naar voren komen.
Geert Jan, PE1HZG.
1.De vergadering heeft besloten om in de ruimtes waar activiteiten worden
gehouden, zoals lezingen, veiling en verkoop en andere zaken deze voor
rookvrij te verklaren, dit wordt kenbaar gemaakt op het bord, zodat die
leden die de Huishoudelijke vergadering niet hebben bezocht toch op de
hoogte
zijn. Het bestuur verwacht dat er nu meer OM's de bijeenkomsten zullen
gaan
bezoeken.
2.De onderwerpen op de zondagochtendrondes hebben weinig of geen diepgang
dat

klopt maar het is niet de primaire taak van de rondeleider, maar van de
deelnemers die daar een goede invulling aan kunnen geven.
Overigens hebben de rondeleiders van het bestuur geen enkele beperking,
wel
moet men zich het volgende realiseren; Een rondeleider is in principe een
co”rdinator die er voor moet zorgen dat indien er een discussie ontstaat
over een onderwerp, de zaak zo te co”rdineren dat iedereen voldoende de
gelegenheid krijgt om zijn visie over het ter discussie staande onderwerp
te
geven en daar heeft hij zijn handen aan vol.
3 VERSLAG VOORZITTER:
Er wordt weleens gezegd, dat het verenigingsleven tanende is; in het
algemeen
gesproken is dat misschien wel zo, maar er zijn uitzonderingen....
Met name wil ik de aandacht vestigen op een aantal amateurs van ons, die
regelmatig een bijdrage leveren aan ons maandblad Electron.
Van onze afdeling is dit in verhouding een zeer respectabel aantal:
Bertus Husken, PE1KEH heeft samen met Nico, PA0DLO op voortreffelijke
wijze
de maandelijkse rubriek over amateur-satellieten overgenomen van Jack,
PA0JJT.
Thieu Mandos, PA0MPM ofwel NL 199 zoals hij beter bekend is, met zijn
maandelijkse rubriek NL-Post voor de nederlandse luisteramateurs.
Beer Munneke, PA0MUN met zijn rubriek Gezien in de Afdelingsbladen.
Contestnieuws op VHF/UHF wordt gecoördineerd door Gert Doodeman, PA0NZH.
Koos Holleboom, PA3CVJ levert zijn bijdrage met de maandelijkse
boekbespreking.
Aad Nijveld, PA0XAB levert kopij voor de rubriek Nieuws van Overal en is
tevens vaste medewerker in de redactie van Electron.
Tom Sprenger, PA3AVV heeft zijn aandacht gevestigd op alles wat met EMC
te
maken heeft, en publiceert daar over.
En niet te vergeten onze vaste technische medewerker techniek Mark
Simons,
PE1RRT, en de groep van Gesproken Electron.
De morsecursus van PI7CWE is ook de afdeling Eindhoven; met name Klaas,
PA0KLS.
En vooral niet vergeten het vele werk dat Paul, PA0SON doet voor ons uit
naam
van de RDR voor het uitgeven van BT's.
Dit is ruim ‚‚n op de veertig leden van de afdeling Eindhoven; geen
slechte
verhouding als je bedenkt dat er in totaal 20 overige medewerkers zijn.
En dan ook niet te vergeten de OM's van de afdeling die een artikel
plaatsen
in Electron, denk hierbij aan het artikel van Bob, ON9CVD/PA3FLU of de
regelmatige publikaties van Klaas, PA0KLS en PA3DSC.
En niet te vergeten het boeiende artikel van Herbert, PA0SU over hoe je
toch
goede tot zeer goede resultaten kunt behalen met eenvoudige en goedkope
middelen.

Ik denk dat we trots mogen zijn dat deze OM's die zich via deze beslist
niet
makkelijke weg zich inzetten voor het radiozendamateurisme.
Ik verwacht dan ook voor deze OM's een stevig applaus.
Een van de meest belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar was
wel
de opening van het museum Jan Corver te Budel met als drijvende krachten
Cor,
PA0VYL en Klaas, PA0KLS En, zoals Klaas in zijn openingstoespraak
memoreerde
Een jongensdroom is waarheid geworden voor Cor.
Het was een geweldig fijne dag voor genodigden en bezoekers. In een
ongedwongen sfeer verliep de offici‰le opening door de staatssecretaris
mevrouw de Vries. Paul, PA0SON verzorgde, samen met een speciaal gevormde
werkploeg de life beelden die te zien waren via de verschillende ATV
repeaters.
Er wordt beweerd tot zelfs in Italië toe.Naast de amateur televisie waren
ook
de nationale en lokale omroepen hierbij betrokken o.a. KRO,RTL4 en 5,
SBS6 en
TV8. Deze hebben ook uitvoerig verslag gedaan van deze bijzondere
gebeurtenis.
Paul, PA0SON heeft er een band van samengesteld en we zullen deze
ongetwijfeld
wel een keer op een maandagavond te zien krijgen.
Dit jaar was de VERON afdeling Eindhoven weer goed vertegenwoordigd op
het
VERON Pinksterkamp, die zoals voorgaand jaar werd gehouden op het terrein
van
de ANWB het Larserbos, een uitstekende locatie met perfecte voorzieningen
waar
naar schatting 2000 man kunnen bivakeren. Ik kan iedereen van de afdeling
aanraden hier naar toe te gaan, het is beslist de moeite waard. Er is
zelfs
een babyroom dus OM's met baby's zien we volgend jaar in grote getale
naar
het VERON Pinksterkamp stromen.
4 NOTULEN 1999:
Karel, PA0KMS heeft een samenvatting voorgelezen van het verslag en
notulen
van het jaar 1999.
notulen en verslag van 1999 zijn door de vergadering goedgekeurd.
5 VERSLAG PENNINGMEESTER:
Jos, PA0JOS heeft de uitgaven en inkomsten in detail toe te lichten,
tevens
merkt hij op dat de post van 4K in de toelichting niet is verwerkt.
Kees, PA0CJH heeft andere ideeen over de vorm deze verslaggeving, en zal
samen

met Jos, PA0JOS een en ander nog eens doornemen.
6 VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE:
De kascontrole commissie (KCC), bestaande uit Rein Couperus, PA0RCT,
Toine
Hultermans, PD0MHS, Bob van Donselaar, ON9CVD heeft op 15 november 1999
de
boeken over het jaar 1999 gecontroleerd tot op de datum van deze
controle.
De KCC verklaart dat de boeken tot op het moment van controle in orde
zijn
bevonden en adviseert de vergadering de penningmeester met ingang van die
datum te dechargeren.
Bij deze controle zijn er enkele vragen gerezen bij de KCC over de
financi‰le
huishouding van de vereniging, die overigens de conclusie, verklaring en
advies aan de vergadering als hierboven verder onverlet laten.
1. De KCC komt bij haar jaarlijkse kascontrole regelmatig posten tegen
die
voor de afdeling zijn aangekocht en die daarna door hun aard beschouwd
kunnen worden als 'inventaris' van de afdeling. Naast deze aangekochte
zaken is het de KCC bekend dat ook andere goederen, apparatuur, duurzame
onderdelen e.d. deel uit maken van het bezit van de afdeling.
Tijdens de jaarlijkse controle van de boeken is het de KCC opgevallen,
dat
genoemde inventaris niet in de boeken voorkomt, nog de
kapitaalshandelingen
hierover, zoals afschrijving, reservering, verzekering e.d.
De KCC adviseert daarom de vergadering, het bestuur te laten onderzoeken
of
een dergelijke inventarislijst wellicht toch bestaat, dan wel gemaakt kan
worden, zodat deze inventaris daarna als bezit van de afdeling in de
boeken
kan worden opgenomen.
Verder beveelt de KCC het bestuur aan om na te denken over het beleid
t.a.v.
dit afdelingsbezit m.b.t. aanschaf (c.q. af te stoten), reservering voor
voor vervanging, vernieuwing, uitbreiding, verzekering en andere zaken
rondom dit afdelingsbezit en daarover met een plan te komen.
2. In de boeken wordt al jaren de reserve van de afdeling opgenomen als
een
bedrag rond de fl 25.000,00. Dit bedrag wordt steeds op een spaarrekening
gezet, waarop vervolgens een geringe rente van 2% wordt ontvangen.
De KCC ziet de noodzaak voor de afdeling om te allen tijden over liquide
middelen te kunnen beschikken teneinde plotselinge uitgaven te kunnen
bekostigen, men denke b.v. aan de gevolgen van blikseminslagen op onze
nodes en repeaters.

De KCC is verder van mening dat, gezien de geringe fluctuaties in de
reserve
en de beperkte kans op beperkte, onvoorziene uitgaven als genoemd, een
hoger
rendement over de afdelingsreserves kan worden behaald door deze reserve
op
andere wijze te beleggen.
De KCC adviseert daarom de vergadering, het bestuur te laten onderzoeken
of
een substantieel deel van deze reserves, b.v. een bedrag van fl
20.000,00
belegd kan worden tegen een beter rendement zonder hiermee onevenredig
grote
risico's te lopen.
De kascontrole commissie.
De kascontrole commissie verklaart, dat de boeken over het boekjaar 1999
in orde bevonden zijn en adviseren de vergadering de penningmeester te
dechargeren. Hetgeen geschied...
7 VERVANGEN LID KASCONTROLECOMMISSIE:
Bob, ON9CVD(PA3FLU)heeft de langste tijd als lid van de kascontrolecommissie gefunctioneerd, met instemming van de leden wordt deze taak nu
over
genomen door Steef, PE1IBC.
Wij danken Bob voor de inzet en de bijdragen in de afgelopen periode.
De kascontrolecommissie bestaat nu uit:
Rein PA0RCT
Toine PD0MHS
Steef PE1IBC
8 VERSLAG SECRETARIS:
Enige cijfers:
Op 17 januari 2000 telde de VERON afdeling Eindhoven 489 leden, ten
opzichte
van voorgaande jaren valt er een forse daling waar te nemen ruim 6 %, 31
leden
minder t.o.v. van het vorige jaar, waarvan 1 lid via een natuurlijke weg
is
weggevallen.
Ook andere verenigingen hebben te maken met een terug lopend leden aantal
Van de 489 leden zijn er:
190
2
189
14
40

die
die
die
die

een
een
een
een

A
B
C
N

vergunning
vergunning
vergunning
vergunning

hebben
hebben
hebben
hebben

Luister amateur (NL nummer)

54

Geen status

Er zijn 17 verschillende roepletters in omloop namelijk:
40-NL, 2-ON, 102-PA0, 2-PA1, 6-PA2, 100-PA3, 1-PA7, 2-PB0, 11-PD0,
8-PD1, 2-PD2, 5-PE0, 147-PE1, 1-PE2, 1-PE5, 2-PI4 en 3-PI5.
Door deze grote verscheidenheid van roepnummers wordt het er niet
duidelijker
door, wat denkt U voor het QSL Bureau die deze moeten verwerken.
Ten behoeve van deze duidelijkheid is er voor het QSL-bureau de afdelings
roepnamenlijsten aangepast nu is ook te zien wat de vorige roepnamen van
een
OM zijn, en dit gaat terug tot de vierde generatie.
Secretarieel valt er e.e.a. mede te delen, we hebben met veel moeite een
WA-verzekering kunnen afsluiten voor onze relaisstations die staan op en
bij het Catharinaziekenhuis te Eindhoven en de VNU te Best. In de
begroting
van 1999 is daar een post van fl. 1000,00 voor opgenomen, de werkelijke
kosten
van deze verzekering is fl. 170,00 per jaar. De overige relaissstations
vallen onder de collectieve verzekering van die bedrijven en instellingen
waar
ze zijn geplaatst, daar staan ook geen antennes en installaties van
netwerkoperators. PE1MIX en PA3CEV bedankt voor de adviezen inzake deze
verzekering.
Door het wegvallen van OM Chris Visman zijn wij verzocht om het materiaal
wat Chris in al die jaren heeft verzameld over te nemen, ik dacht dat het
over
menige m3 ging. Het huis van Chris is na de opslag van het materiaal op
een
andere locatie wel enige centimeters omhoog gekomen hi..
Als ik goed ben ge‹nformeerd door onze penningmeester Jos, PA0JOS zijn de
investerings kosten al ruim terug verdient.
De digitale commissie heeft het budget van fl. 4000,00 dit jaar volledig
nodig gehad om haar doelstellingen te realiseren, helaas door
omstandigheden
zijn er nog een aantal materialen (transceivers) van het netwerk in de
omgeving van Eindhoven het eigendom van enkele radio-zendamateurs, dit
heeft
2000 de hoogste prioriteit. Ook het goed operationeel houden van voor
sommigen
niet zo belangrijke nodes verdienen toch de nodige aandacht.
PA0EAP,PA3GYH,
PA3GSF,PA3EWG en PA0KKV bedankt voor de spontane donaties t.b.v. deze
commissie.
Onze tent is voorlopig weer gerepareerd, maar zal toch op korte termijn
moeten worden vervangen, zeker voor het Pinksterkamp.
Ook heeft de afdeling t.b.v. het VERON Pinksterkamp en de Velddagen enige
kabels en een "paddestoel" aangekocht (een waterdichte 3 x 400 Volt
verdeel
kast voorzien van een aantal stopcontacten en aardlekschakelaar).
In de jaarlijkse gebruikers vergadering van de Ketting hebben wij
gevraagd of

de Ketting een projectiescherm en een geluidsinstallatie wil aankopen,
tot
op heden hebben wij hierover nog geen bericht ontvangen, ik verwacht dat
we
zelf e.e.a. moeten aankopen.
Dank zij de inzet en medewerking van Bert, PE1PVG die enig zoekwerk heeft
verricht t.a.v. van de lezingen zijn we er weer in geslaagd de
maandagavonden te
vullen met de nodige activiteiten, ook de tipgevers vanuit de afdeling
hebben hier een niet onbelangrijke rol in gespeeld. Bedankt !
De veiling en verkoop van onze afdeling is een drukbezochte en goed
lopende
activiteit, dank zij de onvermoeide inzet van onze voorzitter wisselen er
veel
materialen van eigenaar, waardoor onze verenigingskas er redelijk wel bij
vaart.
Toch is hier een waarschuwing op zijn plaats, deze veiling activiteiten
mogen alleen
uitsluitend worden gehouden in verenigingsverband, wij zullen moeten
toezien
dat er tijdens deze bijeenkomsten alleen VERON leden aanwezig zijn,
anders
kunnen wij problemen krijgen met de belastingen.
Gemiddeld is het bezoekersaantal op een lezing 40 man, dat is nog geen 10
%
van ons totale ledenaantal, de Ketting kan gemakkelijk 100 man
huisvesten,
het bestuur zou het bijzonder op prijs stellen dat deze avonden beter
worden
bezocht, of als er onder u zijn met een idee hierover of meent dat deze
lezingen anders moeten dan horen wij dat bijzonder graag.
Van de 22 commissies die de afdeling telt, zijn er 12 commissies die op
verzoek een verslag hebben gemaakt het zijn:
De convo commissie, de Kas controle commissie, de commissie opleiding
morse,
de 70 cm relais commissie, de materiaal commissie, de Vossejacht
commissie, de
commissie opleiding techniek, de commissie de Ketting, de digitale
commissie,
de commissie gesproken Electron, de QSL commissie, en de ATV commissie.
De andere commissies hebben waarschijnlijk niets te melden omdat er geen
activiteiten hebben plaats gevonden.
Ook in de samenstelling van de commissies zijn enige mutaties geweest,
zie
hiervoor in onze BBS de file commissie.ehv of kijk op internet.
De belangrijkste wijziging was wel in de crew van de zondagochtendronde
PI4ZA
Joop, PE1DNA en Henry, PA3EWG zijn toegetreden, en Kees, PE1BEY heeft
zich
naar jarenlange inzet zich teruggetrokken Kees bedankt voor je
uitstekende
bijdrage en ik vind dat dit een stevig applaus waard is.
In de commissie gesproken Electron heeft Maarten, PA3GMB door drukke
werkzaamheden zijn taken gedeeltelijk overgedragen aan Joost, PE1RNK

Deze kampen met huisvestingproblemen ergo ze hebben op zeer korte termijn
een
geluidstudio nodig omdat ze bij de Technische Universiteit door
verbouwingswerkzaamheden niet langer hun taken kunnen uitvoeren, dus wie een studio
weet, melden bij Joost, PE1RNK of bij een van de bestuursleden.
De nieuwe H.F. commissie wordt nu bemand door Rein, PA0RCT
Inmiddels is er voor nieuwe leden, die nog onbekend zijn met de VERON en
wel
speciaal de VERON afdeling Eindhoven een tekst geplaatst in PI8ZAA onze
BBS
tik hiervoor het woord "VERON".
Zoals voorgaande jaren heeft de afdeling weer een excursie georganiseerd,
en
dit jaar zijn we te gast geweest bij de VRT te Waver. Diegene die niet
zijn
meegegaan hebben veel gemist, heeft u al eens in een PA huis gestaan van
een
zender van een paar honderd kiloWatt!, of bent u er al eens bij geweest
waar
men de zender Felix opstartte en de nodige metingen verrichte ?.Er word
nog
gewerkt met klassieke anodemodulatie de meettoon was goed te horen van de
modulatietransformator die alles weg had van een oliegekoelde
hoogspanningstrafo. Het was een zeer bijzondere excursie, mede door de boeiende en
enthousiaste wijze van rondleiding door de heer de Koster, wij hadden de
indruk dat hij in de opbouw en ontwerp fase van het station nauw
betrokken
moet zijn geweest. Op elke vraag had hij direct het antwoord. Het
gezelschap
was van een dermate samenstelling zodat er heel wat vragen gesteld kunnen
worden.
De VERON afdeling Eindhoven dankt de VRT nogmaals voor de gastvrijheid en
de
deskundigheid die voor velen van ons deze excursie tot een onvergetelijke
dag
hebben gemaakt.
Helaas is er in de afgelopen periode een OM van ons heengegaan:
CHRIS VISMAN
Sinds de oprichting van de VERON in 1945 was Chris nauw betrokken bij het
Radiozendamateurisme. Als lid van de materiaalcommissie van de afdeling
Eindhoven heeft hij zich zo'n 50 jaar lang ingezet om de afdeling
Eindhoven
van materiaal te voorzien. Duizenden knutselprojecten hebben in de regio
het
licht gezien dank zij de "torren van Ome Chris". Hoewel hij zelf nooit
een

machtiging gehaald heeft, is hij al die decennia een van de drijvende
krachten
geweest achter het zelfbouwen in de afdeling Eindhoven. Wij kunnen dan
ook met
recht zeggen dat Chris een van de steunpilaren van de afdeling Eindhoven
is
geweest.
Wij zullen hem missen als vriend, als enthousiast knutselaar en lid van
de
afdeling.
Graag 1 minuut stilte voor Chris Visman.
Karel Slegers, PA0KMS
9 VERSLAGEN VAN DE COMMISSIES:
In verband met tijdgebrek, het vergt nl. te veel tijd 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 DIGITALE COMMISSIE:
* We hebben medio augustus 70 computers plus monitoren
cadeau gekregen van de VNU waar wij ook te gast zijn met
PI1PAC. Deze computers zijn beschikbaar gesteld t.b.v.
het Nederlandse packetnetwerk en waren vrij snel uitgedeeld.
* Ook het museum heeft wederom de digitale commissie een
schenking gedaan. Waren het in 1998 nog 5 Nokias, nu hebben
wij enkele modems en scc kaarten, cadeau gehad.
Waarvoor onze dank.
* Dank gaat ook uit naar de bijdrage van enkele leden van de afd.
ter ondersteuning van het packet station PI1EHV.
* De digitale-commissie heeft voor de afd. Eindhoven 7 lezingen
verzorgd over packet, hardware en software.
We beginnen er aan verslaafd te raken.
* PI8ZAA heeft in het begin van het jaar te maken gehad met
software problemen, overgang naar Linux, welke gelukkig snel
waren opgelost. Om die reden is PI8ZAA in het begin van het
jaar verplaatst naar de TU Eindhoven en opgenomen in de eternet
keten en werkt tegenwoordig tot volle tevredenheid.
PI8ZAA hangt met PI1EHV, sys2.PI1EHV, sys3.PI1EHV, sys2.PI8ZAA,
PI5EHV en PI4TUE aan een eternet verbinding zodat de onderlinge
communicatie snelheid maximaal is.

* In Best is een lap gebleven onder de roepnamm PI1PAC en is met
1k2, 4k8 op 144.850 MHz en op 430.750 MHz te bereiken.
De link snelheid met de TUE PI1EHV/PI8ZAA is 4k8 gebleven.
* De 19k2 linken die gebouwd zijn om te gebruiken voor
de verbinding tussen Best en de TUE zullen worden
ingezet naar PI1HWB en ON0UN in 19k2.
* Proeven zijn genomen met packetsnelheden computer <>
computer 9k6, 19k2, 38k4, 76k8 en 153k met het
Cadams modem. Alles werkt t/m 153k.
* PI8ZAA zal binnenkort ook via 1k2 direct op de TUE
te bereiken zijn op 144.850 MHz verticaal. De set en
een antenne zijn reeds aanwezig.
* Op de TUE is een set ge‹nstalleerd t.b.v. een 19k2 lap.
De transceiver is een Nokia, de snelheid is 19k2 en
de antenne is verticaal. De frequentie is 439.9625 MHz.
De ombouwgegevens voor de Nokia en het modem staan op PI8ZAA.
Deze lap moet met PI1EHV worden aangeroepen en u wordt verwelkomt
met sys3.PI1EHV.
PI1EHV geeft om de 5 minuten een identificatie.
* Binnenkort zal op de TUE nog een set worden ge‹nstalleerd
t.b.v. een High Speed lap.
De transceiver is een Nokia, de snelheid 76k8 en de antenne
is verticaal. De frequentie 434.575 MHz.
De bedoeling van deze lap is om de software te testen en de
snelheid op te voeren. Hoe snel .... dat gaan we nu uit proberen.
Dit moet gaan leiden tot ongekende mogelijkheden met packet.
* De 19k2 lap en de 76k8 lap hangen aan een nieuwe computer
Celeron 333 MHz met als voertaal Linux. ( sys3.PI1EHV ).
Hier zullen ook de nieuwe linken aan komen te hangen.
Op termijn zal alle hard en software in het ESRAC lokaal
op de TUE staan.
* Er zijn voor de diverse laps enkele antennes aangeschaft,
allemaal verticaal. Voor de 76k8 lap voor een 23 cm lap voor
de 2 meter lap en voor de full duplex lap op 70 cm.
Deze antennes zullen zo snel mogelijk worden geplaatst.
* Het museum heeft aan de TLE groep twee Bosch ATF2 sets uitgeleend.
De bedoeling is om hiermee tussen de TUE en de TLE een snelle
153k6 link te maken. De digitale commissie heeft in dit verband
2 SCC kaarten en 2 modems aan deze groep uitgeleend.
* Er is een gesprek gestart met de beheerders van ON0NOL om
te komen tot een link met dit station zodat er een packet
verbinding komt direct naar onze zuiderburen.
* Op ons initiatief heeft het bestuur een brief geschreven aan de
directie van het Evoluon om gebruik te mogen maken voor onze

activiteiten van de aldaar aanwezige technische mast. Men heeft
dat op het Evoluon nog in beraad en hangt af van de verdere
bouwplannen.
* We hebben in grote lijnen het plan kunnen uitvoeren ondanks
het feit dat we nogal wat bassis materiaal hebben moeten
aanschaffen om vooruitgang te kunnen boeken.
Er is t.a.v. de linken naar belangrijke nabuur nodes zoals PI1NOS
en DB0II ook in het jaar 2000 nog veel werkt te doen.
Hiervoor zal een nieuw budget worden aangevraagd.
Namens de Digitale commissie,
Steef Koenen, PA0IB voorzitter.
----------------------------------------------------------------------------VERANTWOORDING BUDGET DIGITALE COMMISSIE:
Voorstel budget voor het jaar 2000.
Dit jaar zal vooral staan in het teken van het afwerken van
van de voornemens uit 1999. De vernieuwde linken o.a. naar
PI1HWB, PI1NOS, ON0UN, DB0II, PI1RMD en een nieuwe link naar
ON0NOL en met een minimale snelheid van 19k2.
Onze eigen 76k8 LAP, waar de software een heel belangrijke rol
in zal gaan spelen om tot de gewenste snelle overdracht te
kunnen komen.
Budget voor het jaar 2000
* Aanschaf van tweemaal een full duplex link
voor een snelheid van minimaal 19k2 (38k4)
als vervanging naar PI1NOS en DB0II
van het merk Eisch, plus 19" kasten

Fl 2400,00

* 2 X 23 cm horizontale antennes voor boven
genoemde linken plus coax. en connectoren,
plus restant nota 1999 verticale antennes.

Fl 1200,00

* Klein materiaal en onvoorzien.
Totaal

Fl 400,00
----------Fl 4000,00

Er is een onderzoek gestart om ATF-3 tranceivers (900 MHz) om te
bouwen
naar 23 cm en hiervoor te gebruiken wat wellicht de uiteindelijke
kosten

kan drukken.
Namens de Digitale commissie, PA0IB.
----------------------------------------------------------------------------VERSLAG COMMISSIE RADIO-AMATEUREXAMENS:
onderdeel seinen en opnemen.
In het jaar 1999 waren er nog 2 cursisten, nadat 1 cursist zich had
teruggetrokken. Nieuwe cursisten hebben zich in dat jaar niet aangemeld,
hoewel
de mogelijkheid voor het a.s. examen seinen en opnemen in de maand mei
aanmelden. Zij zijn goed gemotiveerd en hebben nu zeker een goed kans van
slagen.
De verminderde belangstelling voor het leren van morse is te betreuren.
Het kan te maken hebben met het grotendeels wegvallen van de
radiotelegrafie
in de professionele sector zoals de scheepsradiotelegrafie en andere
modernere
communicatiemiddelen die we ook allemaal kennen. en die zich snel
ontwikkelen.
Met genoegen mag ik toch constateren dat radiotelegrafie toch zeker onder
de
radiozendamateurs zich nog steeds in een grote belangstelling mag
verheugen.
Bij de aanvang van mijn carriŠre in 1948 zie mijn directeur reeds dat
deze
manier van overbrenging van berichten snel zou uitsterven door de komst
van
snellere berichtgeving. zoals telex, teletype enz. Dit is gekomen, maar
de
morse bleef.
Ik acht het mogelijk - hoewel voor mij niet wenselijk - dat de examens
eens
zullen verdwijnen; maar de vele, vele radiozendamateurs in binnen- en
buitenland zullen nooit via hun antenne de hele wereld zullen bereiken.
Karel Geense, PA0KGV
----------------------------------------------------------------------------VERSLAG VOSSENJACHT COMMISSIE:
De gebruikelijke jachten tijdens het jota weekend.
Verder wat uitleen activiteiten aan derden. Deze moeten zelf nieuwe 9
Volt
batterijen in de ontvangers zetten. Op deze manier zijn er altijd
voldoende

aanwezig als de jota jachten plaatsvinden.
Uit de erven Visman zijn nog 3 speciale pot.meters te voorschijn gekomen.
Deze zijn nergens meer te krijgen, en ik had ze hard nodig om de
ontvangertjes te repareren. Momenteel zijn er weer een dozijn bruikbaar.
Peter, PA0PAZ
----------------------------------------------------------------------------VERSLAG OPLEIDING ZENDEXAMEN:
De opkomst is momenteel minimaal. Met het najaarsexamen slaagde E. van
Nieuwland voor C. (PE4EVN)
In de race is nog PD0AGK die van D naar C wil promoveren.
Op een oproep op de repeater kwam tot op heden nog geen respons.
Peter, PA0PAZ
----------------------------------------------------------------------------VERSLAG ATV-COMMISSIE:
Door persoonlijke omstandigheden bij een aantal van de commissieleden is
de
produktiviteit van de commissie lager geweest als we wel gewild hadden.
Toch zijn er een aantal dingen gebeurd en afgemaakt. De oude
antennebeugels
zijn vervangen door nieuwe beugels die een stuk zwaarder uitgevoerd en
universeler te gebruiken zijn. Tevens is er een nieuwe 13 cm rondstraler
geplaatst die theoretisch een gain van 11.3 dBi moet hebben. De planning
is
dat dit jaar ook de 13 cm uitgang zal gaan functioneren. De 13 cm ingang
is
door het aanbrengen van een goed banddoorlaatfilter ook een stuk
gevoeliger
geworden, de (breedband) converter wordt nu niet meer door het 23 cm
uitgangssignaal dichtgedrukt. Ook telefoniesignalen (6 antennes vlakbij)
rond de 1800 MHz worden nu sterk onderdrukt, van de linkverbindingen (15
stuks) hebben we geen last. Verder zijn er het afgelopen jaar
experimenten
gedaan met zenders gebouwd rond kant en klare VCO's, de resultaten zijn
een
stuk beter als met zelfgebouwde VCO's. Ook zijn er vergevorderde plannen
om
landelijk ATV-relais aan elkaar te linken. In 1999 is er op een aantal
plaatsen demonstratie en uitleg gegeven over ATV en het relais.
Namens de commissie,
Eric Post, PE1MIX
-----------------------------------------------------------------------------

VERSLAG QSL-COMMISSIE:
Hierbij weer het korte verslag van de QSL-commissie.
Deze commissie bestaat uit 2 personen en wel Harry Sonnemans, PA3CPZ en
ondergetekende Arno Winckens, PE2WVG. In het afgelopen jaar zijn er weer
een
flink aantal kaarten van en naar de betreffende amateurs gegaan
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
ondanks
we er een aantal nieuwe calls in de regio bij kregen, ook door het
gewijzigde
roepnamenbesluit. Gelukkig is de QSL-bak ook leeggeraakt doordat diverse
kaarten voor hun medeamatuers de kaarten meenemen. Dit is slechts
gedeeltelijk
gelukt en op dit moment zitten er toch nog steeds kaarten in van personen
die
hardnekkig geen enkele kaart komen ophalen. 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 2000 toe te wensen en
tot
ziens op een van de QSL-bijeenkomsten in de Ketting.
Met vriendelijke groet,
Arno Winckens, PE2WGV.
QSL manager R13.
David Tenierstraat 15
5702 CG HELMOND
----------------------------------------------------------------------------VERSLAG 70CM RELAISCOMMISSIE:
Na jaren van relatieve inactiviteit is er het afgelopen jaar weer
gewerkt aan het relaisstation PI2EHV, welke al enige tijd diverse
problemen had.
Door het beschikbaar komen van een aantal Bosch KF-452's ontstond
de mogelijkheid om het relais te verbeteren zonder de bestaande
installatie te moeten demonteren. Het is nu mogelijk om het station
eenvoudig om te ruilen zonder de boel voor langere tijd uit de lucht
te moeten halen.
Een probleem blijft het duplexfilter, welke onvoldoende demping geeft

van ongewenste signalen. Er is al wat winst behaald door enkele
mechanische verbeteringen (uitgevoerd door PB0AJN), het plan is
om de filters te verzilveren, hetgeen meer winst op zou moeten leveren.
Verder willen we de bekabeling, welke in slechte staat is, vervangen
om een betere isolatie tussen zender en ontvanger te verkrijgen.
Er is dit jaar ook aandacht besteed aan de oorzaken van het ongewenst
aanspreken van het relais. Daarvoor blijken diverse oorzaken te zijn:
- Een aantal bijzonder sterke signalen (van draadloze luidsprekers
o.i.d.)
welke met enige regelmaat uit het LPD-stuk 'driften' waarbij ook
de ingang bereikt wordt
- Harmonischen van omroeppiraten (!)
- Mensen die over andere repeaters werken (m.n. in de zomermaanden
met condities)
- Piraterij (m.n. van opgevoerde LPD-apparatuur)
Het wordt steeds duidelijker dat op termijn het niet houdbaar zal blijken
het relais alleen op ingangsdraaggolven te laten reageren.
Het plan is om met behulp van CTCSS deze problematiek aan te pakken.
Inmiddels is vernomen dat er plannen zijn om het gebouw, waar
het relais geplaatst is, te gaan moderniseren. Alhoewel, na het
er nu naar uitziet, maatregelen genomen worden waardoor het station
kan blijven, hopen we dat het station door kan draaien tijdens
de werkzaamheden.
Er inmiddels vergevorderde plannen tot het opzetten van een
23cm-relaisstation. Dit station is met name bedoeld om de activiteit
op 23cm wat op te krikken, en als 'focus' te dienen voor deze activiteit.
Het station is inmiddels klaar, op de besturing en de BT na, en zal
vanuit de TUE als PI6EHN (1270.400 MHz in, 1298.400 MHz uit) gaan werken.
Verder zijn er plannen voor het maken van een experimentele koppeling
met PI2CRA, het relaisstation van Budel en omstreken, welke op dit moment
in experimentele opzet operationeel is op 430.0625/431.6625 MHz
Bijzonder veel dank zijn we verschuldigd aan de Technische
Universiteit Eindhoven voor de gastvrijheid die onze experimenten
het afgelopen jaar hebben mogen genieten.
Namens de commissie,
Geert Jan, PE1HZG
----------------------------------------------------------------------------VERSLAG WERKGROEP GESPROKEN ELECTRON:
Er zijn dit jaar geen bijzonderheden gebeurd rond in-lezers en lezers
aantallen. We zijn nu wel bezig met het zoeken van een nieuwe studio ruimte
omdat begin december de ruimte in de T.U. kwam te vervallen. Op dit
moment

hebben we niets nieuws te pakken kunnen krijgen in verband met de
feestdagen.
Om dit probleem tijdelijk op te lossen hebben we met Ben Dul en Patricia
Overman de afspraak dat we bij hun terecht kunnen.
Verder geen bijzonderheden.
Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep gesproken Electron Joost Jansen, PE1RNK
----------------------------------------------------------------------------EINDHOVEN-CERTIFICAAT:
In 1999 is maar 1 (een) award uitgeschreven.
Award-manager
Thom, PA3APW
----------------------------------------------------------------------------10-11 AFTREDEN BESTUUR/BESTUURSVERKIEZING:
Jons, PE1PRG en Bert, PE1PVG hebben hun functies beschikbaar gesteld.
Aftredend is dus Jons, PE1PRG en Bert, PE1PVG
-Tot op heden hebben zich gemeld voor de functies leden van bestuur:
Ad, PE1FTV en Geert Jan, PE1HZG.
-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 twee leden van bestuur worden vervangen door bovengenoemde
aangemelde kandidaten.
12 PAUZE ONGEVEER 15 MINUTEN:
IN FUNCTIE TREDEN VAN HET NIEUWE BESTUUR:
13 BEGROTING KOMEND JAAR:
De penningmeester Jos, PA0JOS dient de nieuwe begroting in, de hoge post
van
4K t.b.v de digitale commissie is een onderdeel van de inhaalslag, die
moet
plaats vinden in het digitalenetwerk in de omgeving van Eindhoven.In
totaal is
8K voor nodig de eerste 4K zijn al ge‹nvesteerd in 1999.

Er is een discrepantie ontstaan tussen de inkomsten en de uitgave mede
door
het feit dat rekeningen van 1999 geboekt worden in het boekjaar 2000.
Cees, PA0CJH heeft hier andere idee‰n over, en zal dit samen met de
penningmeester bespreken.
14 SPEECH VOORZITTER:
OPENING VERENIGINGSJAAR 2000
Een van de minder prettige zaken van het afgelopen jaar was het
overlijden van
OM Cris Visman, ofwel Ome Cris zoals hij hier beter bekend stond. We
hebben
het hier in het eerste deel van de avond al over gehad.
Van de familie hebben we het aanbod gekregen om de materialen, die Ome
Cris
nog in zijn shack had over te nemen voor het bedrag van Fl. 1000,- Dat
aanbod
hebben we na enig overleg in het bestuur aangenomen. Het was anders linea
recta in de container verdwenen. Met een aantal mensen op een zaterdag
een
geschatte hoeveelheid van ongeveer 10 kubieke meter materiaal van de
Frankrijkstraat naar Hoogeloon verhuisd, waar Ton, PE1ALH ruimte in zijn
schuur ter
beschikking gesteld heeft.
Regelmatig wordt nu een ruime hoeveelheid van die materialen op de eerste
maandag van de maand hier te koop aangeboden. Een deel van de materialen
zal
door Ton op de Bossche Vlooienmarkt in Rosmalen te koop aangeboden
worden.
Ik kan u nu al aankondigen, dat de aanschafprijs van het materiaal al
ruim
terugverdiend is.
Datgene wat we verder verkopen is dus pure winst voor de afdeling. Na
overleg
is besloten de opbrengst van de materialen te besteden aan het vervangen
van
ons oude en veel te kleine projectiescherm door een groot, vast op te
hangen
projectiescherm. Dit is o.a. ingegeven door het feit dat we steeds meer
lezingen
en presentaties, b.v. door die van de packet-commissie, krijgen, die
gebruik
maken van beamers en overheadprojectors. Op deze manier worden de
materialen
van Ome Chris omgezet in iets waar we regelmatig plezier van zullen
hebben.
Het bestuur van de afdeling is verder van mening, dat het voor een
financieel

welvarende afdeling zoals de onze, van weinig nut is, om te zeer op de
centen
te blijven zitten. We zijn dan ook van plan, om in de toekomst wat meer
van
ons geld uit te geven ten behoeve van de afdeling. Van de rest, zal
buiten
de benodigde cashflow, een deel op een verantwoorde manier ge‹nvesteerd
worden
om wat meer rendememnt op te leveren als een gewone bankrekening.
We gaan proberen wat meer mensen actief te betrekken bij activiteiten. Er
zal
geprobeerd worden wat projectmatige zaken op te starten. Een voorbeeld
hiervan
is b.v. het verzoek van de kascontrolecommissie om een inventaris te
maken van
de roerende goederen,die eigendom zijn van de afdeling. Het zoeken naar
een
goede vervanging van de afdelingstent is een ander hoofstuk. Als er
mensen
zijn die hier goed in zijn, dan horen we het graag.
Ik wil eindigen met een persoonlijk iets. Ik merk, dat er steeds meer
mensen
zijn, die te laat komen op de afdelingsavonden. Zo erg zelfs, dat het
structureel lijkt te worden. Het is natuurlijk altijd mogelijk, dat
iemand wat
te laat is, maar probeer het alstublieft voor acht uur hier te zijn. Het
is
erg storend als iemand te laat komt, vooral omdat de deur een onopgemerkt
binnenkomen erg moeilijk maakt.
Verder houden veel mensen hun jas aan in de zaal. Dit is toch niet echt
nodig;
er zit een dak op en er wordt gestookt en het maakt de indruk alsof u om
kwart
over acht al weer weg moet. Het geeft gewoon geen huiselijke indruk, dus
als
het mogelijk is, hang uw jas gewoon aan de kapstok.
Verder wil ik iedereen een goed en gezellig verenigingsjaar toewensen,
met
veel activiteiten en veel HF in wat voor vorm dan ook, en dat de
soldeerbout
maar goed mag roken. Laat het weten als u wat leuks weet of van plan bent
te
doen; de afdeling kan goed initiatief altijd gebruiken....
15 AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VR OP ZATERDAG 15 APRIL 2000:
Na rondvraag is besloten dat onderstaande personen naar de VR gaan:
-Karel
-Kees
-Eric
-Rob

PA0KMS
PE1BEY
PE1MIX
PE1JFZ

16 RONDVRAAG:
Bob, ON9CVD stelt voor om de mogelijkheden te onderzoeken om een vast
'honk'
te hebben. Zoals bij vele scouting afdelingen biedt dit veel
mogelijkheden.
Het bestuur is vernemens een projectteam samen te stellen die dit moeten
gaan
onderzoeken en verslag uit brengen aan het bestuur.
De secretaris Karel, PA0KMS zal een oproep plaatsen in onze afdelings
BBS.
Cor, PA0VYL merkt op dat hij een mobiele mast heeft (Versatower), deze
ligt
momenteel bij Jan, PD0HOT in het verleden is er behoefte geweest aan z'n
mast,
met een kleine investering is deze zeer goed te gebruiken.
Leden en bestuur staan achter dit initiatief, om deze verder geschikt te
maken
voor algemeen gebruik, zoals op velddagen of voor expedities.
Geert Jan, PE1HZG is bezorgt over de bliksembeveiliging van de antennes
op
het gebouw van elektrotechniek op de TU.
Paul, PA0SON verzekerd dat er geruime tijd geleden zeer zorgvuldig is
gekeken
naar deze situatie, en deelt mede dat alles zo goed mogelijk is verzorgt.
Alles is verzekerd en alle antennes zijn verbonden met aarde.
Sjoerd,PA0SHY
kan hier desnoods nog aanvullende informatie over geven.
Kees, PE1BEY zoekt twee assistenten(tes) bij de materiaalverkoop op de
Bossche
Vlooienmarkt. Diegene die dit leuk vinden kunnen zich melden bij Kees,
PE1BEY
of andere leden van het bestuur.
Sluiting ongeveer 22.20 uur
Karel Slegers, PA0KMS
secretaris VERON afd. Eindhoven
Berkel-Enschot februari 2000

