VERSLAG VAN DE HUISHOUDELIJKE
VERGADERING
gehouden op 9 februari 2004
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening door de voorzitter van de huishoudelijke vergadering 2004 (Ad, PE1FTV)
Ingekomen stukken (Ad, PE1FTV)
Verslag voorzitter (Ad, PE1FTV)
Voorlezen notulen vorig jaar 2002 (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 QSL
o Digcom
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. Voorstel Maxwell stichting (Ad, PE1FTV)
16. Afgevaardigden naar de VR (Ad, PE1FTV)
17. Rondvraag (Ad, PE1FTV)
18. 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
Ronald Klaassen verleent voor de duur van deze vergadering volmacht tot stemmen
aan PE1RRT.
PE1MIX verleent voor de duur van deze vergadering volmacht tot stemmen aan
PE1BXL.
Twee e-mail berichten met bedankjes voor de Corver Radio 2, welke als prijs
verzonden zijn aan deze winnaars van de Electron kerstpuzzel.
Verslag kascontrolecommissie, ondertekend door PE1IBC, PE1BEY en PE1HZG.
Aanvraag budget voor de Digitale commissie.
Het verslag van de kascontrolecommissie vormt een apart agendapunt en komt straks aan de
orde.

Aanvragen voor budgetten zullen we na de pauze behandelen tijdens de bespreking van de
begroting voor het verenigingsjaar 2004.

3. VERSLAG VOORZITTER
De afdeling Eindhoven, A13, is een van de grootste afdelingen van de VERON en telt bijna
400 leden.
Helaas hebben we weer definitief afscheid moeten nemen van enkele zeer gewaardeerde
collega radioliefhebbers. Karel, PA0KMS, komt hier straks in zijn verslag op terug.
Het verenigingsjaar 2003 is verder rustig verlopen. Het samenvloeien van C- en Avergunning is een feit. De C-vergunninghouders hebben toegang tot banden onder de 30
MHz. Er is daarom een aantal lezingen gegeven over onderwerpen die specifiek zijn voor het
werken op de kortegolfbanden.
De wekelijkse bijeenkomsten op de maandagavond worden met 20 tot 40 aanwezigen niet
echt druk bezocht. Vaste activiteiten zijn de veiling op de eerste en QSL-bureau met
onderling QSO op de derde maandag van de maand. Verder bestaat het programma
voornamelijk uit demonstraties en lezingen over uiteenlopende onderwerpen die onze
radiohobby betreffen en af en toe een meetavond.
Het aantal leden van onze afdeling dat heeft deelgenomen aan het VERON Pinksterkamp in
Odoorn was wat minder dan andere jaren. Door prive beslommeringen waren enkele vaste
bezoekers verhinderd, maar het was toch weer een geslaagd Pinksterweekeinde.
Een cursus techniek is al enkele jaren niet meer gegeven binnen de afdeling. We waren van
plan om er in 2003 een te starten, maar wegens gebrek aan een docent is dat helaas niet
gelukt. Ondanks het teleurstellende aantal aanmelders voor de cursus zijn we blijven zoeken
naar een docent. Uiteindelijk hebben we Kees, PA0CJH, bereid gevonden de cursus te
verzorgen beginnend in februari 2004.
Elke zondagochtend, aanvang 11:00u lokale tijd, is het clubstation PI4ZA actief via de
repeater PI3EHV op 145.700 MHz. Vijf amateurs wisselen elkaar wekelijks af en leiden de
ronde vanuit hun huis, gebruik makend van eigen apparatuur. Meestal is er een handjevol
actieve deelnemers en voor de presentielijst melden zich 30 a 40 luisteraars.
Laten we ons realiseren dat het radioamateurisme enorm veel aspecten omvat. Een deelname
van slechts maximaal 10% van de leden aan activiteiten als het Pinksterkamp,
afdelingsbijeenkomsten en radiorondes lijkt erg mager. Het zijn echter maar drie aspecten
van deze veelomvattende hobby. Als steeds 10% van de leden bezig zou zijn met enig ander
aspect ervan, dan bruist het werkelijk van de activiteit, zij het min of meer verborgen. Het
maart-nummer van Electron in 2004 zal een Eindhoven-nummer zijn en geeft een goed beeld
van de verscheidenheid aan activiteiten in en rond Eindhoven, ook de minder in het oog
springende.
Iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage levert aan het levendig houden van het
radioamateurisme in het algemeen en van onze afdeling in het bijzonder: HARTELIJKE
DANK!
Ad Spaninks (pe1ftv)

4. VOORLEZEN NOTULEN VORIG JAAR 2002

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichtingen door Henry, PA3EWG worden de notulen van
de afgelopen huishoudelijke vergadering, gehouden op maandag 10 februari 2003, met
algemene stemmen goedgekeurd.

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

6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
Door de commissie zijn 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:
PE1HZG sinds begin 2003
PE1BEY sinds begin 2002
PE1IBC sinds begin 2000
Steef, PE1IBC, heeft van deze drie de langste tijd als lid van de kascontrolecommissie
gefunctioneerd, zelfs een jaar langer dan gebruikelijk is, en zijn taak moet worden
overgenomen. Steef, bedankt voor je inzet. Rein, PA0R, neemt de taak van hem over.
De vergadering stemt daar volledig mee in. De commissie bestaat voor 2004 dus uit:
PA)R sinds begin 2004
PE1HZG sinds begin 2003
PE1BEY sinds begin 2002

8. VERSLAG SECRETARIS 2003
Het ledenoverzicht van december 2003 meldde dat de VERON afdeling Eindhoven 17 leden,
gaat verliezen in 2004 van deze 17 OM's zijn 6 OM's die een "A" licentie hebben 5 OM's
hebben een "C" licentie en 6 OM's hebben geen licentie.
De antwoorden op de vraag waarom zij het lidmaatschap hebben opgezegd varieerde van
"heb het gezien, kosten aspect, ziek, geen leuke artikelen meer in Electron".
Een van de ondervraagden gaf het advies om dit soort van gesprekken ook te doen bij een
nieuw lid, wel met een andere vraagstelling.
Er zijn ook weer nieuwe leden bijgekomen, maar dat staat niet in verhouding met het aantal
leden die hebben opgezegd of zich over hebben laten schrijven naar een andere afdeling.
Met ingang van 1 januari hebben we 378 leden waarvan 312 leden een licentie hebben en 66
leden zijn luisteramateur of gewoon lid.
Tussen januari 2003 en januari 2004 hebben we 23 leden verloren! Waar onder PI4KAR!

Vanaf 2003 zijn we in ledenaantal ook niet meer de grootste afdeling, op dit moment is dit de
afdeling Twente, betekent dat we in stemrecht op de VR, maar ook de inkomsten, afdracht
per lid van het HB zijn verminderd, maar de vaste kosten zijn daar tegenover gestegen.
Secretariaat:
Voor het secretariaat van de afdeling is het een zeer rustig jaar geweest, er hebben zich geen
buitensporige zaken voorgedaan behalve de ballotage van PE1NOT.
Wel is de fax van het secretariaat defect geraakt en door de spontane medewerking van Nico
Maatje, NL5675 kan het secretariaat weer faxen en hoe, het is een fax met ongekend veel
mogelijkheden, een Rolls Roys onder de faxen, Nico nogmaals bedankt.
Ook bedanken wij het Museum Jan Corver voor het beschikbaar stellen van de prijzen voor
de Kerstpuzzel in Electron.
Lezingen:
Wij hebben weer een aantal interessante lezingen kunnen organiseren, maar heel bijzonder
was de lezing van Marc, PE1RRT en Paul, PE1BXL over Enigma, ik begrijp uit de verhalen
dat er wereldwijd een grote belangstelling voor is. Wij mogen trots zijn dat er veel van de
lezingen worden gegeven door leden van de afdeling, onze hartelijk dank voor de inzet.
Tevens bedank ik via deze weg Klaas, PA0KLS en Henry, PA3EWG die regelmatig de
beamer ter beschikking hebben gesteld voor de nodige lezingen.
Door de zeer slechte packetverbinding tussen het secretariaat en het packetnetwerk bij/op de
TU/e hebben we het convo via internet moeten versturen, met het gevolg dat het convo via
het majordomo twee maal werd verzonden, onze excuses. Ik verzoek het team van de digitale
commissie nogmaals om al het mogelijke te doen om de 9k6 lap te verbeteren of de oorzaak
te achterhalen.
Bedenk hierbij dat een vlot werkende 9k6 lap mogelijk wat extra donaties kan opleveren.
Commissies:
Er zijn geen mutaties in de samenstelling van de commissies.
Excursies:
Dit jaar heeft de excursiecommissie geen excursie georganiseerd bij gebrek aan orginele
ideeen. Er zijn wel suggesties binnengekomen maar deze staan wat te ver van het
zendamateurisme.
We hopen dit jaar weer een excursie te organiseren.

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.

Verslag Werkgroep Gesproken Elektron 2003

De werkgroep bestaat uit de volgende personen:
Ernst Leefsma wisselende inlezer
Joost Sormanie wisselende inlezer
Klaas de Graaf wisselende inlezer
Wim Geven wisselende inlezer
Maarten Cattenstart vaste inlezer
Joost Jansen vaste inlezer en contact persoon
Dankzij Wim Geven konden we een paar jaar terug terecht bij Philips Natlab in de studio van
de heer van Weert. Waar de op dit moment nog steeds dankbaar gebruik van maken.
Door dat de heer Geven dit jaar met pensioen is gegaan is het 1x mis gegaan met de studio
bespreking maar dat is verder perfect opgelost en levert op dit moment geen problemen meer.
De heer Sormanie is door ziekte een tijd lang uit de roulatie geweest wat tot oorzaak had dat
de overige inlezers wat vaker aan de beurt kwamen.
Verder is door het aantreden van een nieuw redactie lid van de Electron onze zwart druk
komen te vervallen en dienen we zelf voor een uitdraai te zorgen. Dit word op dit moment
door mij gedaan met een laserprinter zodat de kosten beperkt blijven.
Tevens heb ik mogen vernemen dat de blinde bibliotheek langzaam een nieuw medium gaat
invoeren in de vorm van een CD-ROM. Hier door kunnen de lezers makkelijker door de
inhoud van het blad heen springen en die stukken kiezen die ze willen horen. Wij hebben
echter de opname apparatuur niet om het op deze manier op te kunnen nemen en kunnen nog
steeds alles op 2 C90 cassettes inleveren.
Mochten er nog leden zijn die mee willen helpen met inlezen? Dan zijn ze van harte welkom
binnen het team. Ze worden dan voor 1 avond in de maand gevraagd of dat ze tijd en zin
hebben. We lezen meestal in de laatste week van de maand in op dinsdag, woensdag of
donderdag. Net naargelang de vrijwilligers tijd hebben.
Neem hiervoor contact op met Joost Jansen. Tel. 06 303 68 778
Hopende de afdeling hier mee voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijke groet.
Joost Jansen
PE1RNK (at) AMSAT.ORG
Tel.: 06 303 68 778
Verslag QSL Commissie A13
Het afgelopen jaar 2003 is vrij rustig geweest op QSL-gebied.
De grootste verandering zit in de staart van dit jaar en wel dat de komende weken flink de
"stofkam" gehaald gaat worden door de QSL-bakken. Wat staat er allemaal te gebeuren:
Het ledenbestand van de afdeling Eindhoven, Helmond en VRZA Z.O.-Brabant wordt
eens onder de loep genomen en gehouden tegen alle QSL-kaarten die nog in de bak
zitten.
De kaarten van de NIET-leden die nog in de QSL-bak zitten worden verwijderd en
retour gestuurd naar het DQB in Arnhem.

Alle QSL-kaarten die dan nog in de bak zitten krijgen een datum aanhangsel zodat we
over een jaar kunnen zien welke amateurs nog wel of geen interesse meer hebben in
QSL-kaarten.
Van deze "NON-INTERESTED" kaarten gaan we aan de betreffende amateurs vragen
of ze de kaarten nog willen of niet!
De QSL-kaarten van diegene die dan helemaal geen interesse hebben in de kaarten
gaan over een jaar ook retour naar het DQB in Arnhem.
Verder wordt de QSL-bak voorzien van nieuwe tab-kaarten die eind november 2003
binnen zijn gekomen.
Natuurlijk zijn er ook vele amateurs die nog wel zeer actief zijn in QSL-post en we staan
natuurlijk ook het komend jaar weer klaar om gezamenlijk al de binnenkomende en uitgaande
QSL-post voor U te verzorgen.
Voor de goede orde nog even iets over het sorteren, daarbij is het gemakkelijkst als U de
kaarten gewoon in alfabetische volgorde aanlevert en NIET VERGETEN!! de Nederlandse
QSL-kaarten voorziet van Regionummer. Dan zullen wij er voor zorgen dat de kaarten weer
zo snel mogelijk worden verzonden.
Als laatste rest ons nog U een goed, gezond en vooral een QSL-rijk 2004 toe te wensen.
De QSL-commissie A13
Harry, PA3CPZ
Arno, PE2WGV
Jaarverslag van de Digcom, Packetradionetwerk op de TU/e over het jaar 2003.
Het jaar 2003 is rustig verlopen. We hebben een verbinding met een snelheid van 1m2 naar
IJselstein gerealiseerd. De doorgangssnelheid is 100 kbaud per seconde. Daar kan Internet in
veel gevallen niet aan tippen. Deze verbinding heeft enkele maanden tot volle tevredenheid
gewerkt. We gaan de verbinding naar Utrecht verleggen omdat in IJselstein ook met ATV
wordt geexperimenteerd en men daar hinder ondervind van Packetradio.
In Eindhoven blijven wij wat problemen houden met de snelheid via de opstap punten. Er zijn
momenten dat het een en ander stagneert. We zijn druk doende om te achterhalen waarom dat
gebeurd. Wat wel is geconstateerd is dat de storing in de omgeving van de TU/e flink is
toegenomen. We hebben veel last van de Low power apparatuur uit de omgeving zoals
luidspreker sets die ook in de buurt van onze frequenties op 70 cm werken.
De BBS heeft in het jaar 2003 ongeveer 200000 berichten verwerkt en er zijn 2350 berichten
actieve berichten, d.w.z. die zijn in de buffer van ZAA aanwezig en direct op te vragen. Zo'n
900 maal per dag wordt er verbinding met de BBS gemaakt. De gemiddelde verbinding duurt
1 minuut en 12 seconden. Spitsuur tussen 9.00 en 12.00 uur. Er staan 1100 verschillende calls
in de BBS. In de FTP server staan c.a. 14000 files, programma's en informatie voor
zendamateurs. Er wordt c.a. 5000 maal per jaar contact gemaakt met de BBS PI8ZAA, de
webpagina's, via packet en Internet.
WIST U DAT:
Bertus PE1KEH een weerstation beschikbaar heeft gesteld voor het radiostation op de
TU/e voor Geostationaire satellieten en satellieten die een baan om de aarde draaien.

Na installatie zullen de beelden hiervan op het packetradionetwerk en via Internet
beschikbaar komen. We hebben dan beelden van ATV, APRS, de 5 Webcammen en
het weerstation. Zijn er amateurs die dit weerstation willen installeren, onderhouden
en uitbreiden om er een compleet weerstation van te maken??.
Je op de TU/e mee kan doen aan contesten op HF, VHF en UHF zowel in Fone als
met CW. Als je hieraan mee wil doen kan je contact opnemen met PC5C Aurelio,
PA0R Rein voor de HF contesten en PG5D Gert, PA0PFW Paul voor de VHF/UHF
contesten.
Er plannen zijn om een satellieten volgstation te installeren op de TU/e voor het
volgen van alle amateur satellieten en ISS. Wie hieraan mee wil werken kan contact
opnemen met PE1KEH Bertus en PA0IB Steef.
In maart, het Eindhoven nummer van Electron, er een heel uitgebreid verhaal komt
van het hele radiostation op de TU/e met foto's.
Namens de Digcom Steef Koenen PA0IB

10-11. AFTREDEN BESTUUR/BESTUURSVERKIEZING
Er hebben zich tot aanvang van de vergadering geen nieuwe bestuurskandidaat gemeld bij de
secretaris behalve Jeroen Vreeken, PE1RXQ. Alle leden van het bestuur treden formeel af en
stellen zich herkiesbaar, behalve Anton, PA0AST.
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
PE1RXQ lid
Alle 5 kandidaten zijn met algemene stemmen gekozen/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. Door een zuinig en goed
financieel beleid te voeren is in deze begroting ruimte voor het aangevraagde budget van de
Digitalecommissie. Toch wordt dit budget niet toegekend maar de behandeling is uitgesteld
en naar agendapunt 15 verschoven.

14. SPEECH VOORZITTER
De interesse voor elektronica is bij jonge mensen de afgelopen jaren drastisch afgenomen.
Het onderwijs merkt dit aan de studierichtingen die gekozen worden. Ook de belangstelling
voor het radioamateurisme neemt merkbaar af: steeds minder examenkandidaten en steeds
minder leden bij de verenigingen. Overheid en industrie hebben gezamenlijk een project
gestart om de belangstelling voor techniek aan te moedigen. Scholen bezoeken om techniek

zichtbaar te maken is daar een onderdeel van.
Het plan van de VERON voor een mobiel radiostation om onze hobby bekender te maken
onder de jeugd staat in de diepvries. De JOTA biedt een uitstekende mogelijkheid jongeren te
interesseren, maar ja, dat is maar eenmaal per jaar. We willen en moeten veel vaker jeugd
benaderen.
Op de Technische Universiteit in Eindhoven zijn we als VERON afdeling Eindhoven te gast
bij ESRAC, dispuut van THOR, de elektrotechnische studievereniging. Op de dertiende
verdieping van het gebouw E-hoog is in twee lokalen een station ontstaan dat uitstekend
geschikt zou zijn om bezocht te worden door scholen. Ook de TU/e heeft er belang bij om
jeugd te interesseren in techniek. In de huidige situatie worden we echter alleen gedoogd,
hebben geen enkele officiele status en kunnen dus moeilijk aanspraak maken op intensief
gebruik van die ruimten voor bezoeken van buitenstaanders.
Personen, bedrijven en instellingen hebben wezenlijk bijgedragen tot uitbreiding van het
gehele station op de TU/e. Vooral in computerapparatuur voor het packet station heeft onze
afdeling enkele jaren geleden veel geinvesteerd. Niets veroudert zo snel als computer
hardware. Onze financiele situatie laat vernieuwing en zelfs noodzakelijk onderhoud van dit
alles niet toe.
Hoogste tijd om het tij te keren! We willen niet alleen het bestaande behouden, maar ook
vernieuwing, uitbreiding en de mogelijkheid om regelmatig bijvoorbeeld schoolklassen in de
ruimten van het station op de TU/e te ontvangen.
Op initiatief van enkele medewerkers van de TU/e is ongeveer 20 jaar geleden de stichting
MAXWELL in het leven geroepen met als doelstelling "Bevordering van onderzoek en
onderwijs op het gebied van elektromagnetisme". Onze activiteiten en wensen passen daar
goed bij. Deze stichting is bereid om het beheer en onderhoud voor alle tot het station
behorende apparatuur over te nemen. Alles blijft daarbij eigendom van de oorspronkelijke
eigenaren tenzij die eigenaren anders beslissen. De stichting zal zorgen voor onderhoud,
verandering, vernieuwing dan wel uitbreiding van het station en de daaruit voortvloeiende
kosten dragen. Daarnaast regelt de stichting het gebruik van en de toegang tot de ruimten
voor het station, rekening houdend met de geldende voorschriften.
Nagenoeg alle andere eigenaren van spullen hebben reeds toegezegd bereid te zijn het beheer
ervan over te dragen aan de stichting Maxwell.
Deze mogelijkheid om de continuiteit van het station te waarborgen en het tegelijkertijd
toegankelijker te maken voor de jeugd moeten we met beide handen aangrijpen. De
mankracht wordt geleverd door onze leden, deel uitmakend van een werkgroep van de
stichting. De stichting Maxwell zorgt voor de rest. Een mooi vooruitzicht!
Namens het bestuur wens ik iedereen een heel plezierig en actief verenigingsjaar toe.

15. VOORSTEL MAXWELL STICHTING
Een hartelijk welkom aan de heer Theo Scharten, lid van het bestuur van de stichting
Maxwell.
Voorstel:
De VERON afdeling Eindhoven is bereid het beheer over alles wat momenteel tot het
station op de TU/e behoort en eigendom is en blijft van de afdeling over te dragen aan
de stichting Maxwell zoals hierboven in de speech beschreven.
Het bestuur van de afdeling Eindhoven heeft mandaat een overeenkomst van die
strekking aan te gaan met de stichting Maxwell, waarbij het de bedoeling is dat een lid
van de afdeling tenminste voor de duur van de overeenkomst deel zal uitmaken van
het bestuur van die stichting.

Theo Scharten geeft een uitgebreide toelichting en beantwoordt vragen. Na enige discussie is
het voorstel met algemene stemmen aangenomen en het mandaat met algemene stemmen
verleend.
Steef, PA0IB trekt de aanvraag voor het budget in.
Binnen de ATV-commissie is nog geen definitief standpunt met betrekking tot dit onderwerp
bepaald. Kees, PE1BEY, verzoekt de vergadering om reeds nu aan het bestuur een soortgelijk
mandaat te verlenen met betrekking tot het ATV-relais en wat daartoe behoort. Dit mandaat
wordt met algemene stemmen verleend.

16. AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VR OP ZATERDAG 24 APRIL 2004
De 65e Verenigingsraad van de VERON zal gehouden worden op zaterdag 24 april 2004. Als
afgevaardigden naar de VR melden zich: PA0KMS, PE1RXQ, PA0KLS en PE1FTV. De
vergadering gaat hiermee akkoord.

17. RONDVRAAG
geen
Tot slot toonde de penningmeester het verloop van de koers van de aandelen in 2003.

18. SLUITING
Ad dankt de aanwezigen voor de bijdrage en wenst iedereen een goede thuiskomst.
Sluiting ongeveer 22.15 uur
Karel Slegers, PA0KMS
secretaris VERON afd. Eindhoven
Berkel-Enschot februari 2004

