VERSLAG VAN DE HUISHOUDELIJKE
VERGADERING
gehouden op 31 januari 2005
AGENDA
1. Opening door de voorzitter van de huishoudelijke vergadering 2005 (Ad, PE1FTV)
2. Ingekomen stukken (Ad, PE1FTV)
3. Verslag voorzitter (Ad, PE1FTV)
4. Samenvatting notulen/verslag vorig jaar (Jeroen, PE1RXQ)
5. Verslag penningmeester (Henry, PA3EWG)
6. Verslag kascontrolecommissie (Ad, PE1FTV)
7. Vervangen lid kascommissie (Ad, PE1FTV)
8. Verslag secretaris (Karel, PA0KMS)
9. Verslag Maxwell Stichting (Jeroen, PE1RXQ)
10. Aftreden bestuur (Ad, PE1FTV)
11. Bestuursverkiezing (Ad, PE1FTV)
12. Pauze ongeveer 15 minuten
13. Begroting komend jaar (Henry, PA3EWG)
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
Verslag kascontrolecommissie, ondertekend door PA0R, PE1BEY en PE1HZG. Het verslag
van de kascontrolecommissie vormt een apart agendapunt en komt straks aan de orde.

3. VERSLAG VOORZITTER
Over het verenigingsjaar 2004 is veel te vertellen waar je blij van wordt. Eerst toch maar het
droevige ...
Ook het afgelopen jaar hebben we definitief afscheid moeten nemen van enkele collega
radioamateurs. Straks besteedt Karel, PA0KMS, hier wat uitgebreider aandacht aan. Het
overlijden van onze penningmeester Jos, PA0JOS, kwam als een donderslag bij heldere
hemel. We blijven Jos missen, maar zijn functie van penningmeester van de afdeling is op
uitstekende wijze overgenomen door Henry, PA3EWG.

Daar word je alweer wat blijer van. Andere zaken waar je blij van wordt zijn onder andere de
volgende ...
Hoewel het steeds meer inspanning kost om sprekers te vinden, kunnen we toch terugkijken
op een interessant en afwisselend aanbod van lezingen. Dank zij de inzet van Kees, PA0CJH,
wordt er voor het eerst sinds enkele jaren weer een cursus techniek gegeven, steeds
voorafgaand aan de reguliere bijeenkomsten op de maandagavonden. Continuïteit in deze is
erg belangrijk. Bob, ON9CVD, heeft Kees bij diens afwezigheid dan ook enkele malen
vervangen als docent. We wensen de cursisten veel succes toe met hun studie en met het
examen.
Het maart-nummer van Electron in 2004 is een Eindhoven-nummer en geeft een goed beeld
van de verscheidenheid aan activiteiten in en rond Eindhoven. Het verzamelen van kopij is
verzorgd door Martin, PA3DSC. Vóór het ter perse gaan bleek er zoveel materiaal te zijn
aangeleverd door onze leden, dat de redactie niet eens alles ineens heeft kunnen plaatsen.
De toekomst van het amateurstation op de 13e verdieping van gebouw E-Hoog op de TU/e
wilden we zekerder maken. Daarom is tijdens de vorige huishoudelijke vergadering besloten
om als VERON afdeling Eindhoven een overeenkomst aan te gaan met de Maxwell Stichting.
Ook ESRAC, dispuut van THOR, de elektrotechnische studievereniging van de Technische
Universiteit Eindhoven zou deel uit gaan maken van deze overeenkomst. Op voorstel van de
directeur van de afdeling elektrotechniek is niet ESRAC, maar de afdeling elektrotechniek
zèlf de derde deelnemer in deze overeenkomst geworden. Dat is een gezonde ontwikkeling,
een teken van het belang wat de Universiteit aan het voortbestaan van het station hecht. De
werkgroep MORSE (Maxwell's Own Radio Station Eindhoven) is opgericht en enkele
tientallen leden van onze afdeling maken reeds deel uit van de werkgroep. Ook is
ondergetekende inmiddels benoemd tot bestuurslid van de Maxwell Stichting.
Eén hoogtepunt tussen de vele activiteiten van de MORSE werkgroep was het radiocontact
op 2 meter van schoolkinderen en studenten met André Kuipers in het International Space
Station. Het enthousiasme van de amateurs die bij de voorbereiding en uitvoering betrokken
zijn geweest is zo groot gebleken dat er een satelliet commissie is gevormd welke een maal
per maand op de TU/e bijeenkomt. Een uitgebreid verslag van de MORSE werkgroep komt
straks nog aan de orde.
Terugkijkend op het verenigingsjaar 2004 mogen we met z'n allen, ondanks het droevige
begin van dit verslagje, best blij zijn met al het andere. Mede namens de overige leden van
het bestuur een HARTELIJK DANK aan allen die er door middel van hun persoonlijke inzet
een mooi hobby-jaar van hebben gemaakt.
Ad Spaninks (pe1ftv)

4. VOORLEZEN NOTULEN VORIG JAAR 2003
Jeroen heeft een korte samenvatting van het verslag van het vorig jaar voorgelezen, verslag is
door de vergadering goedgekeurd. Het uitgebreide verslag is te vinden via de site van de
Veron of via packetradio in de bbs van PI8ZAA onder de directory EHVINFO.

5. VERSLAG PENNINGMEESTER

Henry, PA3EWG heeft de uitgaven en inkomsten getoond en nader toegelicht, het dividend
heeft Henry niet gecashed maar is toegevoegd aan het uitstaande kapitaal.
Op verzoek van een aantal leden, en door de vergadering destijds goedgekeurd, is er enige
jaren geleden gespeculeerd (aandelen gekocht) op de geldmarkt, helaas is de koers drastisch
gezakt, en nu maar afwachten tot de koers weer stijgt tot de ingelegde waarde, en dan snel
verzilveren. Henry heeft op voortreffelijke wijze de zaken van wijlen OM Jos, PA0JOS over
genomen, en dat was een applausje waard.

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 geschiedt...

7. VERVANGEN LID KASCONTROLECOMMISSIE
De commissie bestaat momenteel uit:
* PA0R sinds begin 2004
* PE1HZG sinds begin 2003
* PE1BEY sinds begin 2002
Kees, PE1BEY, heeft van deze drie de langste tijd als lid van de kascontrolecommissie
gefunctioneerd, en zijn taak moet worden overgenomen. Kees, bedankt voor je inzet.
Klaas, PA0KLS, neemt de taak van hem over. De vergadering stemt daar volledig mee in. De
commissie bestaat voor 2005 dus uit:
* PA0KLS sinds begin 2005
* PA0R sinds begin 2004
* PE1HZG sinds begin 2003

8. VERSLAG SECRETARIS 2004
Zoals voorgaande jaren heeft de afdeling weer een aantal leden verloren, we zijn van 378
leden gezakt naar 356 leden. Peildatums januari 2004/2005. Navragen bij andere afdelingen
en verenigingen laat dezelfde tendens zien, behalve bij de afdeling Twente dit ledenaantal
groeit nog steeds. Automatisch komt de vraag bij je op wat doet de afdeling Twente wat wij
niet doen, om daar achter te komen zal het bestuur contact zoeken met deze afdeling.
Natuurlijk zijn er ook positieve ontwikkelingen, er zijn in het afgelopen jaar 14 nieuwe leden
bijgekomen. Het zijn OM Kolks, OM Berrie Schuurhuis, OM Post, PE1PIP, OM Brok,(is
inmiddels naar een andere afdeling gegaan) OM Jongsma, OM Strachan, GW4ITE, OM
Tinnemans, OM Hulleman, OM Kooi, OM Koevoets, OM ter Bogt, OM Bert Plaum en OM
van Mol Namens leden en bestuur heten wij u van harte welkom.
Secretariaat:
Op het secretariaat van de afdeling hebben zich naast de normale gang van zaken geen
buitensporige dingen voorgedaan.

Lezingen:
Wij hebben afgelopen jaar veel moeite gehad om de vaste avonden in te vullen met lezingen,
als u een idee heeft of een voordracht, lezing of iets anders wil verzorgen zeg het ons.
Commissies:
Door het succes van het contact met André Kuiper is er spontaan een satelliet commissie
ontstaan, deze komt eens per maand bijeen op de Technische Universiteit.
Er zijn in 2004, 2 OM's van ons heengegaan:
Jos Brekelmans, PA0JOS
Vanaf 1997 was Jos penningmeester van de afdeling Eindhoven, en deed dit op zeer
zorgvuldige wijze, hij wist altijd de indien nodig detailinformatie te verschaffen.
Je kon altijd op hem rekenen als mede bestuurslid, niets was hem te veel. Tijdens de veiling
en verkoop zorgde Jos voor de financiële afhandeling van de geveilde goederen. Een fijne
collega om mee samen te werken binnen het bestuur.
Jos behaalde zijn machtiging in 1958 en had toen nog een redelijke vrije keuze uit de
roepletters.
Zijn achterliggende loopbaan en zijn hobby hadden een nauw verband met elkaar, hij was
goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de telecommunicatie.
Jos we zullen je missen als vriend, radiozendamateur en als penningmeester.
Wim Tuyt, PA0WTU
Hij is altijd lid van de VERON afd. Eindhoven geweest en kende in de regio en daarbuiten
vele vrienden. Hij was actief in de hobby, waarbij verbindingen met het buitenland, het
beluisteren van buitenlandse omroepstations en het repareren van oude radioapparatuur zijn
voorliefde had.
Wim had ook regelmatig contact met amateurs in Indonesië, met name in Soerabaya, waar hij
geboren was en na het Japanse concentratiekamp de HBS doorliep. Wim was een beminnelijk
mens en zijn gulheid, hulpvaardigheid, intellect en relativeringsvermogen typeerden hem.
Graag 1 minuut stilte

9. VERSLAG MAXWELL COMMISSIE
Het amateur-radiostation op de TU/e, op een voor Nederland unieke locatie.
Het totale amateur radiostation op de Technische Universiteit Eindhoven, ook de apparatuur
van de VERON afd. Eindhoven, is in beheer gegeven bij de Maxwell Stichting. Hiervoor is
begin 2004 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Technische Universiteit
Eindhoven, de VERON afdeling Eindhoven en de Maxwell Stichting. Het gebruik van het
radiostation is voorbehouden aan de studenten die lid zijn van de ESRAC en aan de leden van
de VERON die lid zijn van de MORSE werkgroep.
De Maxwell Stichting werd op 1 september 1988 opgericht. De Maxwell Stichting heeft tot
doel de bevordering van onderzoek en onderwijs op het gebied van elektromagnetisme.
Het bestuur van de Maxwell Stichting:

Rob Kleihorst,
Theo Scharten, voorzitter
Peter Smulders,
Ad Spaninks, PE1FTV.
Peter Wardenier.
Het amateur-radiostation werd opgericht door de elektrotechnische studie vereniging THOR,
dispuut ESRAC, in samenwerking met de faculteit Elektrotechniek TU/e. De laatste jaren
werd het station verder ontwikkeld door leden van de VERON afd. Eindhoven in
samenwerking met de faculteit, het museum Jan Corver te Budel en ondersteund door de
gebruikers en begunstigers.
Voor het beheer van het amateur-radiostation heeft de Maxwell Stichting een werkgroep
opgericht onder de naam Maxwell's Own Radio Station Eindhoven afgekort MORSE
werkgroep.
De taken van de werkgroep:
waarborgen van het normale gebruik van het station;
verrichten van technisch onderzoek;
verzorgen van voorlichting;
beproeven van nieuwe technieken en ontwikkelen van nieuwe doelstellingen;
zorgen voor onderhoud en de inventaris van het station en voor veranderingen,
vernieuwingen of uitbreidingen van de inventaris van het station waar nodig;
verwerven van de nodige middelen.
Het is de bedoeling het onderwijs project "scholieren en techniek" na afronding van de
voorbereidingen, op te nemen in de MORSE werkgroep.
Contact MORSE werkgroep:
De Morse Werkgroep bestaat momenteel uit zo'n 30 personen. Er zijn drie contact personen
tussen de werkgroep en stichtingsbestuur. Dit zijn Martin Beekhuis PA3DSC, Steef Koenen
PA0IB en Theo Scharten.
De activiteiten van de MORSE werkgroep:
Packetradio opstapfrequenties op 2m, 70 cm, 23 cm, met 1K2 t/m 76K8; aangesloten
op het Nederlandse en WW packetradio netwerk;
HF contesten t/m 50 MHz in fone en CW;
VHF/UHF/SHF contesten fone en CW;
Repeaters voor 70 en 23 cm met IRLP;
Internationaal bulletinstation op 70 cm;
APRS NODE;
Ontvangst van ATV en polaire en geostationaire weersatellieten;
Automatisch volgstation voor amateur satellieten en ISS;
Baken stations;
Morse cursus.

Voor al deze activiteiten is op het radiostation ruim voldoende apparatuur beschikbaar zoals:
Kenwood TS950SDX, Icom IC756, Acom 1000, Icom IC 851, Icom IC910+23 cm.
Voor 2 m, 70 cm, 23 cm en 13 cm zijn ook eindtrappen beschikbaar tot 100 en 300 Watt.
Ontvangers Icom R7000 en een Paltec GS-2 voor ATV, SAN 137B voor weersatellieten.
Apparatuur voor alle packetradio verbindingen, repeaters, bulletinstation, morsecursus en
bakens. Veel van de apparatuur en de benodigde software is in eigen beheer gemaakt.
Om op alle banden verbindingen te kunnen maken beschikt het radiostation over een
uitgebreid antennepark op c.a. 65 meter hoogte. Voor de meeste banden zijn zelfs meerdere
antennes aanwezig. De antennes voor het volgstation van satellieten hebben een
voorversterker en zijn horizontaal en verticaal te sturen.
Ter illustratie: in april 2004 is er een radio contact geweest met André Kuiper in ISS en
schoolkinderen op de TU/e.
Recentelijk zijn er ook verbindingen gemaakt op 160 meter met Japan.
Wil je deelnemen aan één van de activiteiten, je bent van harte welkom, neem contact op met
Martin Beekhuis PA3DSC of met Steef Koenen PA0IB, die beiden via e-mail @amsat.org te
bereiken zijn of spreek ons aan op één van de afdelingsvergaderingen. Ook nieuwe
initiatieven die een uitbreiding geven aan het amateur radioverkeer zijn welkom. We hebben
al een digitale en een satellieten commissie die op de tweede en derde woensdagavond van de
maand vergaderen op de TU/e.
Voor de opbouw en onderhoud van het radiostation zijn wij financieel geheel afhankelijk van
begunstigers en gebruikers van het amateur radiostation.
Wil je een financiële bijdrage geven aan het amateur radiostation dan kun je dat doen door
geld over te maken op Giro 3460609 ten name van de Maxwell Stichting te Nuenen want
Martin PA3DSC is penningmeester van de MORSE werkgroep.
Je kunt ook apparatuur of technische boeken ter beschikking stellen aan de Stichting die wij
vervolgens op onze website te koop aanbieden. De opbrengst komt ten goede aan het amateur
radiostation. Als je wat aan te bieden hebt neem dan contact op met Martin Beekhuis
PA3DSC of Steef Koenen PA0IB, wij halen het bij je thuis op.
Voor een overzicht van het amateur radiostation, de activiteiten, de begunstigers, de
verkoopsite, zie onze website: http://www.maxwellstichting.nl

10-11. AFTREDEN BESTUUR/BESTUURSVERKIEZING
Er hebben zich tot aanvang van de vergadering geen nieuwe bestuurskandidaten gemeld bij
de secretaris behalve Berrie Schuurhuis, NL13069.
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
PA3EWG voor de functie van penningmeester
PE1RXQ lid
NL13069 lid

Alle 5 kandidaten zijn met algemene stemmen herkozen/gekozen.

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

13. BEGROTING KOMEND JAAR
Henry toonde een sluitende begroting, omdat er afgelopen jaar geen excursie georganiseerd is
de stelpost van 150,00 euro vervallen. Er is een post van 1000,00 euro opgenomen voor de
aanschaf van een beamer, Klaas, PA0KLS merkt op dat het verstandig is deze pas aan te
kopen indien deze nodig is in verband met de prijs ontwikkeling op de markt. Dus zo lang
mogelijk gebruik blijven maken van de dienst, lenen van een andere vereniging. Tenslotte
keurde de vergadering(leden)de begroting voor 2005 goed.

14. SPEECH VOORZITTER
Het doet me genoegen dat we het nieuwe jaar ingaan met een voltallig bestuur. Berrie, van
harte welkom! Een bestuur kan helemaal niets zonder actieve leden. Gelukkig zijn er velen
actief, maar toch ga ik "zeuren". Nou ja, "een beroep op jullie doen", dat klinkt vriendelijker.
Regelmatig geeft de VERON een geactualiseerde roepnamenlijst uit. De laatste uitgave bevat
veel minder namen en adressen dan eerdere uitgaven. De oorzaak ligt bij ons zelf. Het
Agentschap Telecom verstrekt de gegevens aan de verenigingen en is gebonden aan de wet
op de privacy. Het AT geeft daarom alleen de namen en adressen door van amateurs die
uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven tegen publicatie ervan geen bezwaar te hebben.
Degenen die prijs stellen op een roepnamenlijst inclusief naam en adres en nog niet bij AT
hebben aangegeven dat ze geen bezwaar hebben tegen publicatie van die gegevens, verzoek
ik bij deze vriendelijk doch dringend om dat alsnog te doen.
Er is vanavond al aardig wat aandacht besteed aan het amateurstation op de TU/e. We hebben
een beeld gekregen van de uitgebreide mogelijkheden. Laat vooral duidelijk zijn dat de
toegang tot het station niet beperkt is tot studenten. Ieder lid van de VERON afdeling
Eindhoven kan gebruik maken van het station en deelnemen aan de activiteiten aldaar.
Bedenk bijvoorbeeld maar eens hoe leuk het kan zijn om verbindingen te maken op welke
amateurband en welk tijdstip dan ook, zonder je zorgen te hoeven maken over klagende
buren. Dus: doe jezelf een groot plezier en neem contact op met Steef, PA0IB, of met Martin,
PA3DSC, en ... "make some waves!".
Voor de invulling van maandagavonden hier in de Ketting zijn tips voor lezingen, ideeën en
concrete voorstellen meer dan welkom. Op maandag 30 mei aanstaande staat een
demonstratieavond op de agenda. De bedoeling daarvan is dat jullie zelf voor de
demonstraties zorgen, anders wordt het een dooie boel. Breng spullen mee die je zelf leuk
vindt, laat zien waar je mee bezig bent. Alles mag, zelfs zelfbouw! Niet af, werkt niet of
werkt nog niet of werkt niet meer, is allemaal niet erg. Ook koopspul kan interessant zijn
voor anderen, of bijvoorbeeld een computerprogramma. Kortom: laat op die avond, aan de
hand van de spullen die je meebrengt, zien wat jou bezig houdt in de hobby!
Af en toe horen we wat kritiek over de inhoud van de wekelijkse zondagochtendronde. De
opzet van de ronde is zodanig dat vooral de deelnemers bepalen wat er aan de orde komt. De
rondeleider regelt alleen het verkeer. Als meer mensen gewoon eens zouden vertellen
waarmee ze binnen de hobby bezig zijn, dan ben ik ervan overtuigd dat de rondes in korte tijd
een heel andere dimensie gaan krijgen. Meer gepraat over radiotechniek en minder over
computers die niet naar het baasje luisteren. Goed, genoeg "gezeurd" van mijn kant. Het is

goed bedoeld moet je maar denken. We willen activiteiten als vossenjachten en velddagen
nieuw leven inblazen. De paden op, de lanen in! Met de vossenjachtcommissie en enkele
anderen, waaronder Henk, PA0GDZ, nemen we binnenkort contact op over vossenjachten.
Bert, PB0P, reeds gewend aan het trekken van een "KAR", gaat met betrekking tot velddagen
de kar trekken. We zullen ook zeker weer deelnemen aan het jaarlijkse VERON
Pinksterkamp in Odoorn.
Via de Convo en de zondagochtendronde, PI4ZA, houden we jullie op de hoogte. Namens het
bestuur wens ik iedereen een heel plezierig en actief verenigingsjaar toe.
Ad Spaninks (pe1ftv)

15. AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VR OP ZATERDAG 24 APRIL 2004
De 66e Verenigingsraad van de VERON zal plaatsvinden op zaterdag 23 april 2005. Op
maandag 14 maart 2005 wijden we, hier in de Ketting, een vergadering aan de bepaling van
ons stemgedrag voor de aanstaande VR. Als afgevaardigden naar de VR melden zich:
PA3CEV, PA0KMS, PE1FTV en PA0KLS. PA0VYL is beschikbaar als reserve. De
vergadering gaat hiermee akkoord.

16. RONDVRAAG
Klaas, PA0KLS spreekt zijn bezorgdheid uit over de toekomst van het zendamateurisme
gebaseerd op de ontwikkelingen bij de I.A.R.U. Het zou wel eens de verkeerde kant uit
kunnen gaan, zodat in de nabije toekomst de radiozendamateur uitsluitend behoeft te betalen
voor de ingenomen of in gebruik zijnde frequentieruimte.
Toine, PD0MHS merkt op dat PBOP, door de Veron was geroyeerd. Opmerking: de
procedure is correct verlopen.
Klaas, PA0KLS informeert naar de uitslag van de enquête die gehouden is onder de
afdelingsbesturen van de Veron.
De afdeling Eindhoven heeft deze ook ontvangen en summier ingevuld, daarna heeft men
niets meer vernomen.
Geert Jan, PE1HZG stelde voor om de zondagochtendronde ook eens op een andere
frequentie te doen of na een start op de 2m repeater voort te zetten op een andere frequentie
cq andere band. Ad zal aanstaande zondag daarover een balletje opgooien en eens horen hoe
de discussie daarover gaat verlopen.

17. SLUITING
Ter afsluiting rest mij iedereen te bedanken voor de aanwezigheid, het opgebrachte geduld en
vooral voor de bijdragen aan de discussies. Graag tot ziens op veel van de komende
maandagavonden en wel thuis!
Karel Slegers, PA0KMS
secretaris VERON afd. Eindhoven
Berkel-Enschot februari 2005

