VERSLAG VAN DE HUISHOUDELIJKE
VERGADERING
gehouden op 10 februari 2003
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening door de voorzitter van de huishoudelijke vergadering 2003 (Ad, PE1FTV)
Ingekomen stukken (Ad, PE1FTV)
Verslag voorzitter (Ad, PE1FTV)
Voorlezen notulen vorig jaar 2001 (Henry, PA3EWG)
Verslag penningmeester (Jos, PA0JOS)
Verslag kascontrolecommissie (Ad, PE1FTV)
Vervangen lid kascommissie (Ad, PE1FTV)
Verslag secretaris (Karel, PA0KMS)
Verslagen overige commissies (Karel, PA0KMS)
o PI6EHV
o Digcom
o QSL
o PI2EHV
o PI6EHN
o PI7CWE
o PI8EHV
10. Aftreden bestuur (Ad, PE1FTV)
11. Bestuursverkiezing (Ad, PE1FTV)
12. Pauze ongeveer 15 minuten
13. Begroting komend jaar (Jos, PA0JOS)
14. Speech voorzitter (Ad, PE1FTV)
15. Afgevaardigden naar de VR (Ad, PE1FTV)
16. Rondvraag (Ad, PE1FTV)
17. Sluiting (Ad, PE1FTV)

1. OPENING
De voorzitter Ad, PE1FTV opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze
jaarlijkse huishoudelijke vergadering van de VERON afdeling Eindhoven A13.

2. INGEKOMEN STUKKEN
Er zijn geen machtigingen binnengekomen bij de secretaris, en ook geen kandidaten die een
bestuursfunctie willen bekleden.
Wel zijn er 2 budget aanvragen binnengekomen een van de digitalecommissie en een van de
ATVcommissie.

3. VERSLAG VOORZITTER
Begin 2002 slaat op de Technische Universiteit in Eindhoven de bliksem in. Daar is nogal
wat apparatuur in bedrijf waar velen van ons geregeld gebruik van maken. De schade bleek
mee te vallen en is snel hersteld.
We hebben helaas weer definitief afscheid moeten nemen van enkele ons bekende collega
radioliefhebbers. Karel, PA0KMS, komt hier straks in zijn verslag uitgebreid op terug. Het
verenigingsjaar 2002 is verder zonder extreme diepte- of hoogtepunten verlopen. Naast de
regelmatige verkoop Verslag - en bijpraat-bijeenkomsten hier in de Ketting, hebben we op de
maandagavonden kunnen genieten van een aantal interessante lezingen over diverse aspecten
van onze hobby.
Een groot aantal leden van onze afdeling heeft deelgenomen aan het VERON Pinksterkamp
in Odoorn. De deelnemers kunnen, mede dank zij het goede weer, terugkijken op een
bijzonder geslaagd Pinksterweekeinde. Uit de verslagen komt naar voren dat de leden van de
verschillende commissies ook het afgelopen jaar niet hebben stilgezeten. Er is heel wat werk
gedaan. Ook de inhoud van Electron bestaat steeds opnieuw voor een deel uit, vaak
regelmatige, bijdragen van leden van onze afdeling.
Samengevat zien we een ACTIEVE afdeling Eindhoven en dat doet me veel genoegen.
Iedereen die daar, op welke manier dan ook, een bijdrage aan levert: BEDANKT!
Ad Spaninks (pe1ftv)

4. VOORLEZEN NOTULEN VORIG JAAR 2001
Henry, PA3EWG heeft een samenvatting voorgelezen met en toelichtingen van het verslag en
notulen van het jaar 2001. Notulen en verslag van 2001 zijn door de vergadering
goedgekeurd.

5. VERSLAG PENNINGMEESTER
Jos, PA0JOS heeft de uitgaven en inkomsten getoond en nader toegelicht, door middel van
overhead sheets.

6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
Tom, PA3AVV was hierbij niet aanwezig en heeft per brief laten weten in te stemmen met
het gevoerde financiële beleid van het jaar 2002, en spreekt zijn bewondering uit voor de
penningmeester die op zeer inzichtelijke wijze heeft weergegeven.
Hierbij werden geen onregelmatigheden vastgesteld; alles bleek prima in orde.
De voorzitter verzoekt de vergadering het bestuur en wel speciaal de penningmeester te
dechargeren hetgeen geschied...

7. VERVANGEN LID KASCONTROLECOMMISSIE
De commissie bestaat momenteel uit:
PE1BEY sinds begin 2002

PA3AVV sinds begin 2001
PE1IBC sinds begin 2000
Tom, PA3AVV, kan zich, in verband met een komende verhuizing uit de regio Eindhoven,
niet meer kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de kascommissie. We bedanken Tom
voor zijn inzet. Steef, PE1IBC, heeft van deze drie de langste tijd als lid van de
kascontrolecommissie gefunctioneerd en zijn taak moet worden overgenomen. Steef, bedankt
voor je inzet. Geert-Jan, PE1HZG, neemt de taak van hem over en stelt voor om Steef,
PE1IBC, te vragen nog een extra jaar lid te blijven van de kascommissie, aangezien hij de
enige is met ervaring. Steef verklaart zich hiertoe bereid. De vergadering stemt daar volledig
mee in. De commissie bestaat voor 2003 dus uit:
PE1HZG sinds begin 2003
PE1BEY sinds begin 2002
PE1IBC sinds begin 2000

8. VERSLAG SECRETARIS 2002
Op 2 november 2002 telde de VERON afdeling Eindhoven 434 leden, 16 OM's hebben het
lidmaatschap met ingang van 1 januari 2003 opgezegd, en 3 leden zijn via een natuurlijke
weg van ons heengegaan. Ook zijn er leden naar een andere afdeling zijn gegaan, denk hierbij
aan verhuizingen. Natuurlijk zijn er ook weer nieuwe leden bijgekomen, maar dat staat niet in
verhouding met het aantal leden die hebben opgezegd. Van de 16 leden die hebben opgezegd
per 1 januari 2003 hadden 3 een A vergunning, 5 een C vergunning en 2 een N vergunning.
Van de 418 leden zijn er:
163 die een A vergunning hebben
2 die een B vergunning hebben
158 die een C vergunning hebben
15 die een N vergunning hebben
80 zijn luister amateur of zijn gewoon lid
Secretariaat:
Voor het secretariaat van de afdeling is het vrij rustig jaar geweest, er hebben zich geen
buitensporige zaken voorgedaan naast de dagelijkse activiteiten.
Wat doet zo'n secretariaat nu eigenlijk?
Een belangrijk onderdeel naast de administratieve werkzaamheden zoals het voeren van de
nodige correspondentie is het notuleren en maken van de verslagen en het opstellen van de
agenda's van de vergaderingen, ook het coördineren van activiteiten t.b.v. lezingen, zoals het
regelen van de hulpmiddelen beamers e.d Klaas, PA0KLS en Henry, PA3EWG bedankt voor
het regelmatig beschikbaar stellen van deze zeer mooie apparaten. Het lobbyen van lezingen
door contacten te leggen met andere OM's binnen en buiten de afdeling een zeer belangrijk
deel van de tijdsbesting van het secretariaat. Binnenkort in begin 2003 komt er weer een
nieuw Vademecum uit, de gehele coördinatie hiervan loopt via het secretariaat deze bepaalt
in overleg met de rest van het bestuur de procedures. Veel steun heeft het secretariaat ook van
onze penningmeester, die altijd bereid is indien er financiële transacties bij betrokken zijn te
helpen en taken over te nemen.
Er blijft gelukkig nog een beetje tijd over om te experimenteren hi!

Commissies:
Er zijn verschillende mutaties in de commissies nl, door het overlijden van Luitzen Feenstra,
PA0WQ was secretaris van de digitalecommissie. Ook door het wegvallen van Ur Herrmann,
PA0GRE, blijft in de commissie 'opleiding morse' Henk Dirkcs, PA3GVP over. En van de
zelfbouwcommissie is Henny, PE1KWQ de eerst aanspreekbare amateur geworden, Wim
Jansen, PA2WJE is gestopt met zijn activiteiten. Ook Maarten Cattenstart, PA3GMB stopt
met ingang van 1 januari 2003 met gesproken Electron, zijn taak wordt overgenomen door
Joost Jansen, PE1RNK. De twee meter relaiscommissie is druk bezig onder leiding van
Henry, PA3EWG met het realiseren van een reserve relais.
Bijzondere gebeurtenissen:
In verband met de financiële situatie van de afdeling is er op 10 juni 2002 een bijzondere
huishoudelijke vergadering gehouden, door het voorstel van Kees, PE1BEY het voordelig
saldo 501,54 Euro maar in 'kas' te houden voor algemene doelen, is met meerderheid van
stemmen aangenomen, de financiële positie van de afdeling is enigszins verbeterd. De
verschillende commissies hebben dan ook de aangevraagde budgetten laten vervallen voor
2002 en financieren hun activiteiten uit de donaties die specifiek voor deze commissies zijn
bestemd. Onze voorzitter heeft een inzamelactie gestart voor het repareren van onze tent en
dit leverde toch een aardig bedrag op 207,50 Euro! Tevens hebben we in overleg met het
bestuur van de Ketting besloten de extra vergaderruimtes te annuleren ingaande 1 januari
2002 waardoor er nog een behoorlijke besparing kon worden binnengehaald.
Excursies:
We zijn voor de tweede keer in het begin van dit jaar naar Lopikerkapel gegaan naar het
gebouw binnenlandse omroep en de Gerbrandytoren, wij zijn daar weer gastvrij ontvangen en
wat uniek is op zaterdag zodat iedereen in de gelegenheid was om deel te nemen aan deze
mooie excursie, wij danken nogmaals het team van de Nozema dat geheel belangeloos hun
vrije tijd beschikbaar stelde. Na afloop kreeg elke bezoeker een prachtig naslag werk 65 jaar
Nozema met een leuke CD rom. Voor een uitvoerig verslag zie Electron van december 2002.
Er zijn in een korte periode 3 OM's van ons heengegaan:
OM Ludi Wijdemans, PA0LWS
In de jaren zeventig was Ludi lid van het HB, en hij zette zich bijzonder in nauwe
samenwerking met de Zonnebloem organisatie voor de gehandicapte radiozendamateurs
samen met Wim, PA0WBS. Toch wist hij in die periode een zelfbouw SSB transceiver in
elkaar te zetten en was daarmee ook regelmatig op de verschillende banden actief.
Het organiseren en ondersteuning geven aan o.a. het servicebureau nam veel van zijn vrije
tijd in beslag, waardoor hij de laatste periode niet meer zo actief was op de verschillende
banden.
OM Luitzen Feenstra, PA0WQ
Luitzen was in de laatste periode lid van de digitale commissie van de afdeling en vervulde
daar de rol van secretaris, wat hij op voortvarende wijze deed. Hij had dan ook regelmatig

voorstellen om de groep weer scherp te houden. Ook heeft Luitzen een aantal lezingen
gegeven voor de afdeling velen van ons zullen ongetwijfeld zich de lezing herinneren van
"Zestig jaar Zendamateurisme", of zijn lezing over het meest besproken onderwerp in onze
hobby "Antennes". Ook stond Luitzen voor iedereen klaar om met raad en daad te helpen.
Luitzen we zullen je missen als vriend en radiozendamateur.
OM Ur Herrmann, PA0GRE
Geboren in Indië Soerabaja, Ur was een radiozendamateur van het eerste uur, hij was een
fervent morse liefhebber. Enige jaren geleden was hij samen met Jan Schaap, PA0HH 50 jaar
radiozendamateur. Tevens was Ur lid van de commissie opleiding morse van de afdeling.
Veel radiozendamateurs hebben door zijn voorbeeld en toedoen de zo fel begeerde
vergunning weten te behalen. Ur heeft dan ook hiervoor de Gouden Speld ontvangen in 1995.
Tijdens de waternood van 1 februari 1953 was Ur op 80 meter, kanaal 3600, de ingang voor
hulpverlening door Philips. Mens en dier waren bij Ur altijd van harte welkom, in dit kader
heeft Ur zich bijzonder ingezet voor kinderen die problemen hadden met volwassen worden.
Ur we zullen je missen als mens, vriend en radiozendamateur
En nu dan graag een korte stilte voor onze overleden medeamateurs.

9. VERSLAGEN OVERIGE COMMISSIES
In verband met tijdgebrek, het vergt nl. te veel tijd om al de commissieverslagen voor te lezen
hangen deze aan 't mededelingenbord, 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.

Jaarverslag activiteiten m.b.t. PI6EHV:
Ondanks de drukke werkzaamheden van iedereen is er het afgelopen jaar toch hard aan het
ATV-relais gewerkt.
Zo is eindelijk de nieuwe 23 cm antenne geplaatst met daarbovenop de antenne voor 3 cm
welke verpakt zit in een glazen buis om zo min mogelijk verliezen te hebben.
Ook is er een nieuwe besturing gemaakt en gemonteerd waaraan na ± 6 maanden testen nog
wat modificaties zijn aangebracht zodat de videokwaliteit weer een stuk beter werd.
Er is voorzien in een quad-PIP, d.w.z. 4 plaatsjes tegelijk op het scherm, waarvan één positie
gevuld wordt door een, in bruikleen gekregen, professionele kabelkrant.
Het aantal ontvangers is uitgebreid en er worden nu bij afwezigheid van locale activiteit
andere repeaters doorgegeven.
De behuizing was door dit alles weer te klein geworden en daarom is er een 2e ( ook 2m
hoge) 19" kast bijgeplaatst.
Op dit moment worden de kasten opnieuw ingedeeld en bekabeld.
Eric Post PE1MIX.
---

Jaarverslag van de Digitale Commissie "Digcom" over het jaar 2002.
Algemeen.
De digitale commissie digcom bestaat heden ten dage uit 13 leden. We hebben dit jaar
wegens overlijden helaas afscheid moeten nemen van Luut PA0WQ een zeer gewaardeerd lid
van onze commissie. Luut heeft gedurende een aantal jaren een grote bijdrage geleverd aan
het packetradio gebeuren van de Veron afd. Eindhoven.
Het packetradio station staat op de Technische Universiteit Eindhoven bij de faculteit der
elektrotechniek op de 13 de etage kamer 21. Het packet knooppunt Eindhoven maakt deel uit
van het internationale packetradio netwerk met 7 linken het nodige internet tunnels en 12
opstappunten voor Eindhoven en omgeving. Van de 12 opstappunten zijn 6 in Eindhoven op
de TU/e en 3 opstappunten in Best bij Wegener Nieuwsdruk, PI1PAC.
Paul PA0SON heeft gedurende een groot aantal jaren in Maarheeze het DX cluster PI8DXE
en een drietal opstappunten verzorgt. Paul heeft het afgelopen jaar te kennen gegeven een
ander project te ambiëren en heeft ondertussen, in overleg, de packet spullen uitgezet. We
hebben besloten om de opstappunten te verleggen naar Budel, het museum. U wordt daar zo
snel mogelijk over geïnformeerd. DX cluster is nu te bereiken op PI5EHV.
Heel belangrijk voor het onderhoud en uitbreiding !!!
Zoals u weet heeft de Veron afd. Eindhoven voor het jaar 2002 moeten afzien om een
geldelijke bijdrage te geven voor het Packetradiostation.
We hebben om die reden een deel van de opbrengsten in 2001 doorgeschoven naar 2002. Het
was de bedoeling dat alle gebruikers van het packetradio netwerk in 2002 hun bijdrage
zouden storten voor het jaar 2003.
We zijn dan ook zeer teleurgesteld dat er maar 5 gebruikers dit jaar een geldelijke bijdrage
voor het packetradiostation hebben gestort. Er is wel op de verkoop avonden een deel van de
opbrengsten afgestaan aan de packet pot. Ook heeft Cor Moerman PA0VYL namens het
museum weer een substantiële bijdrage gestort.
Alle gebruikers zullen er van doordrongen moeten zijn, dat als zij niet bereid zijn een
bijdrage te geven aan het packetradiostation, het op den duur niet vol te houden is om het
packetradionetwerk in de lucht te houden. Om voorgaande reden moeten we dit jaar weer een
beroep doen op een bijdrage van de Veron afd. Eindhoven. We zullen als gebruikers, voor
wat de toekomst betreft, er van uit moeten gaan dat we meer en meer onze eigen broek
moeten op houden voor onderhoud en uitbreiding van het packetradio netwerk.
De Digitale Commissie doet dan ook een beroep op alle gebruikers van het
packetradionetwerk dit jaar allemaal een bijdrage te storten op Giro 3360303 van de Veron
afd. Eindhoven, ten gunste van het packetradionetwerk.
Wel een stoffelijke bijdrage.
We hebben via PA0AST computers en monitoren gekregen van de KEMA, iemand heeft ons
een aantal Watch-dogs geschonken, we hebben er weer drie webcammen bij gekregen en
PA0VYL heeft weer een hoeveelheid harde-waren geschonken.
De toegang tot het packetradionetwerk.

We beschikken in Eindhoven over de volgende opstapfrequentie:
PI1EHV-1 op 144.850 MHz met 1k2, antenne verticaal.
PI1EHV-1 op 430.9125 MHz met 4k8 en 9k6, antenne horizontaal.
PI8ZAA-1 op 434.900 MHz met 76k8, antenne verticaal.
PI1EHV-1 op 439.9625 MHz met 19k2, antenne verticaal
PI1EHV-1 op 1271.000 MHz in en 1299.000 uit met 9k6, antenne verticaal.
Vervolgens connect PI8ZAA de BBS of PI5EHV of PI1EHV en dan connect een van de
linken.
In Best bij Wegener Nieuwsdruk:
PI1PAC op 144.850 MHz met 1k2, antenne horizontaal.
PI1PAC op 430.750 MHz met 1k2 en 4k8, antenne verticaal.
Vervolgens connect PI1EHV en dan connect een van de linken of connect PI8ZAA de BBS,
of PI5EHV of PI4TUE of PI1EHV-1.
In de nabije toekomst in Budel bij het museum:
PI1JCB op 144.9375 MHz met 1k2, antenne verticaal.
PI1JCB op 431.000 MHz met 1k2 en 9k6, antenne verticaal.
Vervolgens connect PI1EHV en dan connect een van de linken of connect PI8ZAA de BBS,
of PI5EHV of PI4TUE of PI1EHV-1.
Let op de call PI1JCB is nog prematuur.
De gebruikers en het gebruik.
Sinds 9 april 2001 is er met PI8ZAA 325158 maal een connect geweest, gemiddeld is dat 619
maal per dag. Er zijn 1642 actieve berichten. Het aantal regelmatige gebruikers uit de
omgeving van Eindhoven dat gebruik maken van PI8ZAA is dit jaar iets afgenomen en
bedraagt op dit moment c.a. 70. Er zijn 1100 calls geregistreerd in PI8ZAA.
PI5EHV wordt druk bezocht voor het Dxcluster en de WW convers. Deze verbinding wordt
tot stand gebracht via een opstappunt of via een van de linken. Dit zijn over het algemeen
gebruikers die geen gebruik maken van de BBS PI8ZAA en dus daar ook niet geregistreerd
staan. Via internet, en packet op de internet manier, is PI8ZAA sinds 9 september 2001 bijna
7700 maal bezocht uit meer dan 10 landen.
Het packetradionetwerk wordt ook gebruikt voor het beschikbaar maken van
afdelingsinformatie zoals het convo.
Verrichte werkzaamheden.
We hebben dit jaar 5 Webcammen geïnstalleerd, drie meer dan het vorige jaar, die ons een
beeld geven van de apparatuur en twee Webcammen kijken naar buiten. Ook zijn er 3
Watchdogs opgenomen, de opstap computer, de linken computer en de BBS, als een van de
computers het af laat weten is deze binnen 15 minuten weer QRV.
Voor de verbinding naar PI1NOS is een nieuwe antenne aangeschaft en geplaatst. Hiervoor
hebben we meer ondersteuning aan moeten aanbrengen, de antenne is n.l. 4 meter lang en op
die hoogte!! De verbinding met PI1NOS, 19k2 loopt als een trein. We hebben bijna alle
antennes van zijn plaats gehad en opnieuw geplaatst. Aangezien deze antennes over het
algemeen waren neergezet met niet roestvrij materiaal hebben we veelvuldig de ijzerzaag
moeten gebruiken en daarna wel met zoveel mogelijk RVS materiaal opnieuw geplaatst. Dit
was nodig om de verbindingen te optimaliseren. Bij enkele is ook de coaxkabel vervangen,
van H100 naar H2000 Flex.

We zijn voor de internet linken niet meer afhankelijk van een computer die door anderen
werd beheerd, maar hebben nu een eigen internet aansluiting gekregen.
Er is een proef gestart met APRS op 144.800 MHz, sysop is Max PD0SBH.
Het nieuwe jaar 2003.
We hebben weer goede voornemens voor het jaar 2003. Wat zeker binnen het bereik ligt is de
verbinding naar PI1RMD, PI1BRD, PI1SHB, PI1PAC en DB0II op te krikken naar 19k2 of
38k4. We gaan ook de verbinding naar Budel maken maar dan met 76k8. Verder gaan we
proberen de verbinding naar PI1ANH inderdaad van de grond te krijgen en ook de verbinding
naar Uden te verleggen naar Oss.
Zoals wellicht bekend, delen we de ruimte op de TU/e met de vereniging ESRAC. Het hele
station HF, VHF/UHF op de TU/e staat ook ter beschikking van de afd. Eindhoven. De
uitstekende locatie is o.a. geschikt voor contesten.
Enkelen leden van de DIGCOM en van de ESRAC hebben een vernieuwing van het HF en
het VHF/UHF station op de TU/e ter hand genomen.
Hiervoor worden nieuwe materialen aangeschaft, antennes, en coaxkabel/pluggen zodat het
weer QRV op de HF banden, 6 meter, 2 m, 70 cm en er zijn nieuwe antennes voor 23 en 13
cm.
De kosten hiervoor worden gedragen door de huidige gebruikers van het station, enkele leden
van de Veron afd. Eindhoven, leden van de vereniging ESRAC, de TU/e en uit de verkopen
van Meet apparatuur.
Als Digcom willen wij de volgende bedrijven en personen danken voor de geldelijke en
stoffelijke bijdrage:
De TU Eindhoven: voor het verlenen van de faciliteit voor apparatuur en antennes.
Wegener Nieuwsdruk Best: voor het verlenen van de faciliteit voor apparatuur en antennes.
Het museum Jan Corver Budel: voor de substantiële bijdrage.
Stichting WS19 Budel: voor de 19" rekken en veel apparatuur.
De Veron afd. Eindhoven: voor de bijdrage en morele steun.
Philips Multi Media Solutions Eindhoven: voor de Webcammen.
Hugenex computers Boven Smilde: voor computers en de diverse computer onderdelen.
Kema Arnhem: voor de computers en monitoren.
De heer W.Tak Eindhoven: voor het ter beschikking stellen van de Watch-dogs.
PA3EGT Geldrop: voor het ter beschikking stellen van een capture kaart.
PA3EWG, PE1FTV, PA0PFW, PA3GSF, PA3HGF voor hun geldelijke bijdrage.
PI1ICQ, PA0IB, PD0HOT, PB0AIY, PE1DNA en enkele niet aan ons bekende personen
voor hun bijdrage via de materialen verkoop.
PA0SON voor het jarenlange onderhoud hard-en software van de het Dxcluster in Maarheeze
en de opstappunten.
PE1HZG voor de aanleg van het ethernetwerk en de daarvoor nodige materialen en zijn
contacten met de TU/e voor de internet verbindingen.
Namens de Digitale commissie Steef Koenen PA0IB.

De Digitale Commissie Digcom bestaat uit de volgende leden:
PA0RCT, PA0KMS, PA0GRI, PA0IB, PA3DSC, PA3EZL, PB2FG, PE1FTV, PE1ICQ,
PE1RXQ, PE1DNA, PD0SBH en PE1RJA.
--Verslag QSL-commissie A13
Het afgelopen jaar 2002 heeft zich gekenmerkt door een jaar waarin er op QSL-gebied toch
een en ander is gebeurd.
De grootste verandering is wel dat Harry, PA3CPZ nu bij de PE en PD calls en NL nummers
ook de steeds kleiner wordende groep van PAø - amateurs erbij heeft gekregen.
Uiteraard in goed onderling overleg want Harry had het naar eigen idee de laatste jaren vrij
rustig. Mede daardoor heeft Harry het ook op zich genomen om het hele grote kaartenbestand
van PI4TUE eens op orde te brengen.
Voor wat de verzending en ontvangst van QSL-kaarten betreft kunnen wij heel kort zijn, die
is namelijk qua aantal in het afgelopen jaar toch weer behoorlijk afgenomen.
In kwaliteit is dit helemaal niet het geval want van de meest afgelegen exotische oorden
komen de QSL-kaarten binnen, het zijn er dan wel niet veel maar wel hele mooie en
exclusieve.
Wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal volop QSL-kaarten zullen blijven inleveren dan
zullen wij er zorg voor dragen dat deze op tijd verzonden worden en dat U ook weer de
kaarten op tijd kunt ontvangen.
Voor de goede orde nog even iets over het sorteren, het makkelijkste voor ons is als U de
kaarten gewoon op alfabetische volgorde aanlevert en natuurlijk op de Nederlandse kaarten
een Regionummer vermelden!! Dan zorgen wij ervoor dat ze zo snel mogelijk worden
verzonden.
Rest ons nog U het allerbeste voor 2003 toe te wensen met natuurlijk een QSL-rijk jaar.
De QSL-Commissie A13
Harry, PA3CPZ
Arno, PE2WGV
--Jaarverslag 2002 PI2EHV 70cm relaisstation
Het afgelopen jaar is er druk gewerkt aan het 70cm relais.
Zo is de filtering sterk verbeterd, hetgeen een grotere gevoeligheid en minder zenderverliezen
mogelijk maakte. Ook lijken we verlost te zijn van wederzijdse storing met de andere
gebruikers op de 13e etage.
Er is een nieuwe besturing in gebruik genomen, welke veel meer mogelijkheden geeft. Dit is
met name belangrijk in verband met storingen van LPD apparatuur op de ingangsfrequentie;
ook is het nu zo dat de repeater zelf CTCSS subtonen hergenereert waardoor de gebruikers nu
een CTCSS slot aan kunnen zetten om verlost te zijn van storingen (en van de callgever).
Zoals de IARU aangeeft, seint PI2EHV een 'B' achter zijn roepletters om duidelijk te maken
dat CTCSS vereist is.

In 2002 zijn er experimenten gestart met het koppelen van repeaters, zoals in eerdere
verslagen reeds aangekondigd.
De koppelingen geschieden op dit moment door middel van IRLP, wat als voordeel heeft dat
er geen beheerder nodig is.
De koppeling was o.a. bedoeld voor de koppeling met PI2CRA maar IRLP zelf bleek
behoorlijk populair te zijn en heeft inmiddels voor vele wereldwijde verbindingen gezorgd in
goede FM kwaliteit.
Al deze experimenten zouden onmogelijk zijn geweest zonder de gastvrijheid van de de
Technische Universiteit Eindhoven en ESRAC, waar ik dan ook veel dank aan verschuldigd
ben.
De huidige opstelling biedt vele mogelijkheden om te experimenteren, en is een belangrijke
factor voor de vele experimenten geweest.
Het vele werk van PA0SHY en PA0IB, om de opstelling te maken zoals 'ie nu is, moet ook
zeker vermeld worden.
Ook ben ik veel dank verschuldigd aan het museum Jan Corver, welke door donatie van
diverse apparatuur ervoor heeft gezorgd dat er naar hartelust geëxperimenteerd kon worden,
omdat er nu ruim voldoende spares zijn.
Geert Jan PE1HZG
http://www.qsl.net/pi2ehv
--Jaarverslag 2002 PI6EHN 23cm relaisstation
In 2002 zijn er diverse experimenten gestart met PI6EHN. Zo is de besturing verder
afgemaakt en de reeds aanwezige koppelingsfaciliteiten zijn gebruikt om, na het succes van
IRLP op 70cm, ook PI6EHN geschikt te maken voor IRLP.
De activiteit op PI6EHN is nog steeds bescheiden, maar wetend dat het vele jaren geduurd
heeft voor er activiteit kwam op het 70cm relais, is dit geen reden tot zorg.
Ook voor het 23cm relaisstation ben ik veel dank verschuldigd aan de Technische
Universiteit Eindhoven voor de geboden gastvrijheid het afgelopen jaar, en ik hoop dat ik nog
vele jaren van de locatie gebruik mag blijven maken.
Geert Jan PE1HZG
http://www.qsl.net/pi6ehn
--Jaarverslag 2002 PI7CWE 2m morsecursus
In het begin van 2002 zijn er diverse problemen geweest met de morsecursus, waardoor
lessen soms helemaal niet werden uitgezonden. Tot overmaat van ramp is in April de zender
defect geraakt; onderzoek leerde dat de voeding was doorgeslagen en de zender total-loss
geraakt.

Dankzij een donatie van het Museum Jan Corver hebben we de beschikking gekregen over
een zender die bedoeld is voor continue-gebruik en is de opstelling omgebouwd naar de
ESRAC 'huisstijl' (19" rack montage). Ook hebben we van het Museum ruim voldoende
spares om, zelfs als de zender een keer defect zou raken, het vele jaren vol te kunnen houden
(!).
Vanaf juli is de cursus weer in de lucht en lijkt nu zonder problemen te werken.
Het station is voorbereid om in de toekomst mogelijk PI8CWG onderdak te gaan bieden. Hier
wordt nog aan gewerkt.
Er zijn de afgelopen tijd diverse wijzigingen geweest aan de morse-exameneisen; naar
verwachting zijn er het komend jaar nog meer veranderingen te verwachten. Het
cursusaanbod van PI7CWE blijft echter voorlopig hetzelfde, om mensen die dit willen leren,
meer vrijheid te geven.
PI7CWE is veel dank verschuldigd voor de gastvrijheid van de Technische Universiteit
Eindhoven, en we hopen nog vele jaren van de locatie gebruik te kunnen maken.
Klaas PA0KLS
Geert Jan PE1HZG
--Jaarverslag 2002 PI8EHV 70cm automatisch audiobulletin station
PI8EHV heeft in 2002 met minimale problemen gewerkt en lijkt in een behoefte te voorzien.
Tijdens de JOTA 2002 zijn er experimenten geweest om naast het standaard 'afspelen' van
audio, ook met real-time streaming audio te werken. Ondanks enige problemen is dit toch een
succes gebleken en ik hoop hier het komend jaar meer mee te kunnen doen.
Voor het komend jaar zijn er plannen om bulletins 'on demand' te kunnen verzorgen. Ook zijn
er plannen om het station meer 'lokale info' te laten verzorgen.
Zoals vele andere stations staat ook PI8EHV op de Technische Universiteit Eindhoven. Ik
ben daarom de Universiteit veel dank verschuldigd voor de geboden gastvrijheid en hoop nog
vele jaren van de locatie gebruik te kunnen maken.
Geert Jan PE1HZG
http://www.qsl.net/pi8ehv

10-11. AFTREDEN BESTUUR/BESTUURSVERKIEZING
Nieuwe bestuurskandidaten hebben zich tot aanvang van de vergadering niet gemeld bij de
secretaris. Alle leden van het bestuur treden formeel af en stellen zich herkiesbaar.

Kandidaten zijn:
Volgens de statuten wordt een voorzitter in functie gekozen Ad, PE1FTV
PA0KMS voor de functie van secretaris
PA0JOS voor de functie van penningmeester
PA3EWG lid
PA0AST lid
Alle 5 kandidaten zijn met algemene stemmen herkozen.

12. PAUZE ONGEVEER 15 MINUTEN
IN FUNCTIE TREDEN VAN HET NIEUWE BESTUUR

13. BEGROTING KOMEND JAAR
De penningmeester Jos, PA0JOS dient een sluitende begroting in. In deze begroting is geen
ruimte voor de aangevraagde budgetten van de digitalecommissie en de ATVcommissie. Aan
liquide middelen is momenteel Euro 1000,00 in kas daar moet de huur van de Ketting een
dezer dagen van worden betaald.
De verwachten inkomsten uit de cursus techniek Euro 10,00 per deelnemer de begroting laat
een post zien van Euro 100,00 en dat vind Geert Jan, PE1HZG niet nodig, zeker als het
toekomstige radiozendamateurs zijn die mogelijk nog geen lid van de Veron zijn.
De voorzitter verklaart het waarom van deze Euro 10,00, nl het proberen met deze bijdrage
een verplichting te voelen men heeft tenslotte betaald voor deze cursus.
Tevens merkt hij op dat zonder deze bron van inkomsten de begroting altijd nog sluitend is.
Hij stelde voor om dit in stemming te brengen, en van de 31 aanwezige leden waren er 29
voor en 4 tegen.
Geert Jan, PE1HZG merkt op indien er zich jeugdigen aanmelden voor de cursus dat deze
dan Euro 10,00 betaalt uit eigen "zak". Tevens vraagt hij zich af of we wel zo moeten
doorgaan met het elke maandag in deze ruimte voor het geven o.a. van lezingen e.d. mogelijk
dat dit kan worden teruggebracht naar 2 maandag avonden in de maand hetgeen een
kostenbesparing wordt verwacht in huur deze kunnen dan worden ingezet voor andere
activiteiten.
Klaas, PA0KLS vind dat de afdeling Eindhoven uniek is in deze t.o.v. ander afdelingen en
vind dat wij dat ook zo moeten houden.
Overigens de prijs van de zaalhuur is zeer laag, en we lopen het risico dat als we besluiten om
2 maal per maand bijeenkomen te komen dat de verhuurder naar een ander bestemming gaat
zoeken, zodat deze moeilijk zijn terug te draaien indien nodig.
Na stemming blijkt dat 30 leden voor het handhaven van bestaande maandagavonden zijn en
1 is tegen.
Kees, PE1BEY vind het prettig als bij de niet ingevulde posten op de begroting nul Euro
wordt ingevuld.

14. SPEECH VOORZITTER
Bevorderen van belangstelling voor onze hobby, doen wij daar genoeg aan?
Ieder voor zich kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Reeds eerder heb ik gevraagd
om toch vooral te proberen het enthousiasme voor de hobby over te dragen op anderen. Het
effect ervan is niet meetbaar, maar ik ben ervan overtuigd dat het helpt om zo bij anderen de
nieuwsgierigheid te prikkelen en interesse te wekken. Laten we daar in elk geval mee
doorgaan.
Een cursus techniek wordt al enkele jaren niet meer gegeven binnen de afdeling. We zijn van
plan om er dit jaar een te starten, vooropgesteld dat er voldoende aanmelders zijn. Peter,
PA0PAZ, heeft geruime tijd dit soort cursussen verzorgd (onze dank daarvoor Peter) maar hij
gaat helaas verhuizen zodat we op zoek zijn naar een andere docent. Gezocht: niet alleen
kandidaten, maar ook een docent. Zegt het voort!
Een belangrijke verandering zou, al in de loop van 2003, het samenvloeien van C- en Avergunning kunnen worden. Officieel ligt nog steeds niet vast OF dit gaat gebeuren en, zo ja,
HOE het in de praktijk zal gaan. Aangezien onze vergunningen in de loop van 2003 aflopen
moeten we er in elk geval rekening mee houden dat een verandering voor de hand ligt. Niets
is nog zeker in dezen. De beslissing ligt in eerste instantie bij de overheid. Mochten de
huidige C-vergunninghouders daardoor toegang tot banden onder de 30 MHz krijgen, dan zal
het bestuur proberen een bescheiden bijdrage te leveren aan het in goede banen leiden
daarvan. We gaan dan een of meerdere avonden wijden aan onderwerpen die specifiek zijn
voor het werken op de kortegolfbanden. Te denken valt aan: Operating practice,
bandplannen, modes, propagatie, antennes, voedingslijnen en aanpassing. Het zou allemaal
gesneden koek moeten zijn, maar opfrissen kan geen kwaad, lijkt me. Nu eerst afwachten wat
de overheid doet.
Iedereen wens ik namens het bestuur een heel plezierig en actief verenigingsjaar toe.
Ad Spaninks (pe1ftv)

15. AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VR OP ZATERDAG 26 APRIL 2003
De 64e Verenigingsraad van de VERON zal plaatsvinden op zaterdag 26 april 2003. Als
afgevaardigden naar de VR melden zich: PA0KMS, PE1RXQ, PA0VYL en PE1FTV. De
vergadering gaat hiermee akkoord.

16. RONDVRAAG
Toine, PD0MHS verwondert zich dat pas op het laatste moment de verslagen van de
verschillende commissies op het bord zijn verschenen, hij stelde voor deze te publiceren op
internet. De secretaris deelt mede dat deze al vanaf eind vorige jaar op het bord hangen en er
geen enkele aanleiding is om deze te voortijdig te publiceren via internet Overigens na deze
vergadering komt het verslag inclusief de commissie verslagen in de BBS PIZAA onder de
dir EHVINFO te staan en vervolgens ook op de internetsite van de Veron afdeling
Eindhoven.
Kees, PE1BEY roept eenieder op spullen mee te nemen voor de maandelijkse veiling en
verkoop avonden.
Geert Jan, PE1HZG ergert zich aan het feit dat de informatie van het HB erg traag verschijnt,
de meeste informatie wordt gepubliceerd in electron En daar zit zo'n 4 tot 6 weken tussen.
Voorstel om deze via een de Veronwebsite beschikbaar te stellen voor de leden. De voorzitter

stelt voor dit idee als rondvraag tijden de VR naar voren te brengen, voor het indienen van
een voorstel in dit al te laat.
Arno, PE2WGV biedt aan om het convo en nog meer informatie eenmalig naar alle leden van
de VERON kosteloos toe te zenden, hij merkt hier wel bij als de vergadering dit wil dat dit op
korte termijn dient te gebeuren.

17. SLUITING
Ad dankt de aanwezigen voor de bijdrage en wenst iedereen een goede thuiskomst.
Sluiting ongeveer 22.30 uur
Karel Slegers, PA0KMS
secretaris VERON afd. Eindhoven
Berkel-Enschot februari 2003

