VERSLAG VAN DE HUISHOUDELIJKE
VERGADERING
gehouden op 30 januari 2006
AGENDA
1. Opening door de voorzitter van de huishoudelijke vergadering 2006 (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. Verslagen commissies (Karel, PA0KMS)
10. Aftreden bestuur (Ad, PE1FTV)
11. Bestuursverkiezing (Ad, PE1FTV)
12. Pauze
13. Begroting komend jaar (Henry, PA3EWG)
14. Speech voorzitter (Ad, PE1FTV)
15. Afgevaardigden naar de VR (Ad, PE1FTV)
16. Afdelingscompetitie (Henry, PA3EWG)
17. Rondvraag (Ad, PE1FTV)
18. Sluiting (Ad, PE1FTV)

1. OPENING
Allen hartelijk welkom op deze jaarlijkse huishoudelijke vergadering van de VERON
afdeling Eindhoven, A13. GSM's graag uitschakelen of tenminste zonder geluid over laten
gaan en neem eventuele binnenkomende gesprekken pas aan buiten deze zaal.

2. INGEKOMEN STUKKEN
Niemand verleent voor de duur van deze vergadering volmacht tot stemmen aan iemand
anders. Verslag kascontrolecommissie, ondertekend door PE1HZG, PA0R en PA0KLS. Geen
aanvragen voor budgetten.

3. VERSLAG VOORZITTER
Ook het afgelopen jaar hebben we definitief afscheid moeten nemen van enige collega
radioamateurs. Voor zover het afdelingsleden betreft, zal Karel, PA0KMS, hier straks wat
uitgebreider aandacht aan besteden.
Het verenigingsjaar is rustig verlopen, alles gaat z'n gangetje. De wekelijkse bijeenkomsten
op de maandagavonden hier in de Ketting worden nog steeds redelijk bezocht. Rond de kern

van vaste bezoekers wisselt het publiek naar gelang de soort activiteit.
Naast de vaste, maandelijks terugkerende items zoals "onderling QSO" met "onderdelen
verkoop", "QSL bureau" en de "veilingen" is er een gevarieerd aanbod van lezingen geweest,
deels verzorgd door sprekers uit onze eigen afdeling.
Het omdopen van de jaarlijkse "zelfbouwtentoonstelling" tot "demonstratieavond" heeft door
de ruimere opzet geleid tot een levendige bijeenkomst. Reden genoeg om de vernieuwde
opzet te handhaven. Het Pinksterkamp in Odoorn is drukker bezocht door afdelingsleden dan
voorgaande jaren. Het was vooral erg gezellig. Voor verdere details zij verwezen naar de
uitgebreide verslagen welke gepubliceerd zijn in Electron.
Het voornemen om het vossenjachtgebeuren nieuw leven in te blazen is niet in werkelijkheid
omgezet. Wel zijn er twee velddagweekends georganiseerd. Gezien het aantal kampeerders
en bezoekers was het eerste weekend in juni een succes. Van de mogelijkheden die het terrein
biedt om te experimenteren met antennes is druk gebruik gemaakt. Ook werd er deelgenomen
aan de IARU Region 1 fieldday SSB contest. Al met al voor herhaling vatbaar dus. Het
tweede weekend, in september, was aardig wat minder. Het weer was fantastisch, maar zo
weinig kampeerders, dat het niet eens de moeite waard was om de grote tent op te zetten. De
bezoekers op de zaterdag hebben zich echter uitstekend vermaakt met antenne experimenten
en onderling QSO.
Tijdens de Bennekeldag hebben we met een paar man acte de presence gegeven. Op deze dag
presenteren de gebruikers/huurders/verenigingen van de Ketting zich. Een stormvloed van
nieuwe leden is uitgebleven, maar we hebben in elk geval ons best gedaan om de bezoekers
een kijkje te gunnen in de keuken van de radioamateur.
Het afdelingsbestuur vergadert maandelijks. We hebben ons onder andere bekommerd om
een alternatieve plaats voor de 2-meter repeater. Het was namelijk wel duidelijk dat die
repeater, wegens groot onderhoud aan het gebouw, voor lange tijd van het normale opstelpunt
zou moeten verdwijnen, maar een andere plaats gedurende die tijd leek er niet te zijn.
Uiteindelijk is eind december gebleken dat de repeater, na een inspectiebeurt, tijdelijk
geplaatst kan worden op een gebouw op hetzelfde terrein en na de verbouwing terugkomt op
het oude stekkie. We hebben aan de zoektocht in elk geval goede contacten overgehouden
welke wellicht in de toekomst nog van pas komen.
Tot zover mijn verslagje van het voorbije verenigingsjaar. Mede namens de overige leden van
het bestuur een HARTELIJK DANK aan allen die er door hun persoonlijke inzet wederom
een mooi jaar van hebben gemaakt.

4. SAMENVATTING NOTULEN/VERSLAG VORIG JAAR
Na gedeeltelijke voorlezing / korte samenvatting worden de notulen van de afgelopen
huishoudelijke vergadering gehouden op maandag 31 januari 2005, met algemene stemmen
goedgekeurd.

5. VERSLAG PENNINGMEESTER
Onze penningmeester Henry, PA3EWG heeft de uitgaven en inkomsten getoond en nader
toegelicht met behulp van de beamer die wij eind 2005 hebben gekocht. Het dividend heeft
Henry gecashed.
De koers van het uitstaande kapitaal verloopt in een stijgende lijn. Als deze tendens blijft
door gaan zijn we over een jaar op de ingelegde waarde, en dan moeten we snel verzilveren.

6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE

Na een korte toelichting door Klaas, PA0KLS, als woordvoerder van de
kascontrolecommissie verleent de vergadering met algemene stemmen decharge aan de
penningmeester en het gehele bestuur voor het boekjaar 2005.

7. VERVANGEN LID KASCONTROLECOMMISSIE
De commissie bestaat momenteel uit:
*PA0KLS sinds begin 2005
*PA0R sinds begin 2004
*PE1HZG sinds begin 2003
Geert-Jan, PE1HZG, heeft van deze drie de langste tijd als lid van de kascontrolecommissie
gefunctioneerd en zijn taak moet worden overgenomen. Geert- Jan, bedankt voor je inzet.
Bert, PB0P, neemt de taak van hem over. De vergadering stemt daar volledig mee in. De
commissie bestaat voor 2006 dus uit:
*PB0P sinds begin 2006
*PA0KLS sinds begin 2005
*PA0R sinds begin 2004

8. VERSLAG SECRETARIS 2005
Helaas heeft de afdeling zoals voorgaande jaren weer een aantal leden verloren. We zijn van
356 leden gezakt naar 338 leden. Peildata's januari 2005/2006.
Het hoofdbestuur van de Veron was al geruime tijd bezorgd over het terug lopen van het
ledenaantal en vraagt zich af hoe men deze tendens een halt toe kan roepen. Er is een
ontwikkeling gaande die uiteindelijk zou moeten leiden tot een verhoging van het ledenaantal
maar doet naar mijn mening ernstig afbreuk aan het niveau van het zendamateurisme.
Hiermee bedoel ik de op komst zijnde instapvergunning. Inmiddels heeft Agentschap
Telecom laten weten aan het hoofdbestuur dat deze instapvergunning voorlopig niet aan de
orde is en het advies gegeven om eens te kijken naar een uitbreiding, door het beperkt
toelaten op de hf banden van de N (D) vergunning houders. Ik denk dat we ons moeten
richten op twee doelgroepen, namelijk:
A)De groep mensen die de pensioensgerechtigde leeftijd naderen.
B)De jeugd, maar dit gebeurd al binnen de afdeling door het promoten op scholen en door het
geven van een cursus die opleidt tot radiozendamateur.
Klaas, PA0KLS is hier al jarenlang actief op het Hertog Jan College te Valkenswaard, en ook
Cees Heuvelman, PA0CJH in de Ketting. Bedankt heren voor de inzet.
Blijft nog over de eerste groep mensen die de pensioengerechtigde leeftijd naderen. Hoe pak
je dit aan? Graag wil ik met jullie na afloop van de vergadering hierover praten.
Commissies:
Door het succes van de velddagen in 2005 is er een commissie ontstaan die zich tot doel stelt
het organiseren van velddagen.
Bijzondere gebeurtenis:

Tijdens de Dag voor de Radioamateur is Cor Moerman, PA0VYL benoemd tot lid van
verdienste voor zijn activiteiten rond en in het Museum Jan Corver. Nogmaals van harte
gefeliciteerd Cor.
Er is in 2005, 1 OM van ons heengegaan:
Pierre Wilde, PA0PWZ
Pierre had naast zijn hobby als radiozendamateur een warme belangstelling voor alles wat
mechanisch voortbewoog van spoortrein tot vliegtuig. Hij was dan ook lid van de
Eindhovense Modelbouw Vereniging en heeft daar menig aspirant bouwer met raad en daad
bijgestaan. De belangstelling voor het radiozendamateurisme stamt uit zijn militaire diensttijd
hij zat namelijk als verbindingsman bij de Koninklijke Luchtmacht Pierre had zijn licentie al
vanaf 1954.
Pierre we zullen je missen als vriend en radiozendamateur.
Graag een minuut stilte

9. VERSLAGEN COMMISSIES
Verslagen repeaters
Ook in 2005 hebben de 70cm repeater PI2EHV, de 23cm repeater PI6EHN en het 70cm
automatisch audiobulletinstation PI8EHV gezorgd voor de nodige activiteit.
Informatie over de stations kan zoals altijd gevonden worden op:
http://www.qsl.net/pi2ehv
http://www.qsl.net/pi6ehn
http://www.qsl.net/pi8ehv
Alhoewel de 23cm repeater aanzienlijk minder activiteit heeft, fungeert de repeater wel veel
meer dan focuspunt voor activiteit. Van Utrecht tot het drielandenpunt, en tot diep in
Duitsland zijn er mensen geweest die PI6EHN gebruikt hebben om hun 23-cm spullen te
proberen.
In mei 2005 zijn er hardwareproblemen ontstaan met de IRLP controller van PI2EHV.
Vanwege tijdgebrek is de IRLP node van PI6EHN tijdelijk verplaatst naar PI2EHV, waarop
toch de grootste activiteit plaatsvindt.
In september zijn beide IRLP controllers vervangen door 1U-hoge rackmount computers,
beschikbaar gekomen na een donatie van de Bijenkorf. Ik hoop dat deze machines, die
generaties jonger zijn dan de oude Pentium-75's die ze vervangen, ons de komende jaren veel
plezier zullen geven.
Ook de controller van PI8EHV wordt vervangen, maar dit vereist nog enkele
softwareaanpassingen waarvoor tot nu toe geen tijd is geweest. Tevens hebben we nu een
"hot spare" zodat we bij hardwareproblemen de machines eenvoudig uit kunnen wisselen.

Tijdens de JOTA hebben deze computers ook gefungeerd als distributie voor de
openingsceremonie; door problemen bij het landelijk station heeft dat helaas niet het resultaat
gegeven waar we op gehoopt hadden.
In het najaar kwamen berichten dat er het een en ander gaat veranderen met het BT-beleid
van het Agentschap Telecom, mede veroorzaakt door problemen in Zutphen.
Het lijkt erop dat Bijzondere Toestemmingen in de toekomst geld gaan kosten, dit is mede
voor nieuwe experimenten een bijzonder zorgelijke ontwikkeling daar voor veel mensen
"repeaters en zo" toch bij de hobby horen. Hoe dit alles precies af gaat lopen is nog niet
duidelijk.
Ook in 2005 zijn we veel dank verschuldigd aan de Technische Universiteit Eindhoven voor
hun gastvrijheid. We hopen nog vele jaren van deze uistekende locatie gebruik te kunnen
maken.
73,
Geert Jan PE1HZG

Verslag QSL Commissie A13
Het afgelopen jaar 2005 is vrij rustig geweest op QSL-gebied, geen speciale calls of echt
spannende zaken toch zijn vele kaarten zijn door de amateurs opgehaald en ook weer
ingeleverd, daardoor hadden wij (Harry, PA3CPZ & Arno, PE2WGV) weer behoorlijk te
"sjouwen" met de twee QSL-bakken.
Nog voor alle duidelijkheid: Harry behartigt de PA0- ers, PE en PD ers en een zeer kleine
groep luisteramateurs, de overige PA-ers, PB, PC, PG en PH-ers zitten bij Arno in de bak
samen met de PI-stations. Het inleveren van QSL- kaarten met sorteren en verzenden gebeurt
door Arno, PE2WGV.
Gelukkig zijn er ook enkele amateurs die zeer actief zijn en dat is dan ook in de QSL-post te
merken en voor deze actieve en alle overige amateurs staan we 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 (en eigenlijk
min of meer verplicht) dat U de kaarten gewoon in alfabetische volgorde aanlevert daarbij
hoeven de Nederlandse QSL-kaarten NIET meer voorzien te worden van een 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 2006 toe te wensen.
De QSL-commissie A13
Harry, PA3CPZ
Arno, PE2WGV

10-11. AFTREDEN BESTUUR/BESTUURSVERKIEZING
Aangezien zich geen bestuurskandidaten hebben aangemeld is unaniem door de aanwezige
leden (15) besloten dat het huidige bestuur voor het komende verenigingsjaar blijft.

Ad, PE1FTV als voorzitter
Karel, PA0KMS als secretaris
Henry, PA3EWG als penningmeester
Jeroen, PE1RXQ als lid
Berrie, NL13069 als lid

12. PAUZE
13. BEGROTING KOMEND JAAR
Henry toonde een sluitende begroting, Er is een post geopend voor excursies van 150,00
euro.
Klaas, PA0KLS adviseert de begroting wat minder exact in te vullen. Henry merkt op dat
bepaalde posten al jaren exact bekend zijn. Na enige toelichtingen door de penningmeester
keurde de vergadering(leden) de begroting voor 2006 goed.

14. SPEECH VOORZITTER
Op het gevaar af jullie nu diep teleur te stellen ga ik het heel kort houden. Wel opletten, want
voor je 't weet is de "speech" voorbij. We blijven openstaan voor ideeën met betrekking tot de
invulling van maandagavonden of andere activiteiten en zullen ons uiterste best doen een
bijdrage te leveren aan de realisatie ervan. Via de Convo en de zondagochtendronde, PI4ZA,
houden we jullie op de hoogte. Tot slot wens ik iedereen namens het bestuur een heel
plezierig en actief verenigingsjaar toe.

15. AFGEVAARDIGDEN NAAR DE 67e VR
De 67e Verenigingsraad van de VERON zal plaatsvinden op zaterdag 22 april 2006. Op
maandag 27 maart 2006 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:
PA0VYL, PA3CEV, PA0KMS, PA0KLS en PE1FTV. De vergadering gaat hiermee akkoord.

16. AFDELINGSCOMPETITIE
Wij zijn op dit moment met 338 leden en we staan op de 9e plaats met de afdelingscompetie.
Dit is het resultaat van de inspanning van 4 afdelingsleden, niet slecht, maar als je deze afzet
tegen 338 leden lijkt dit wel erg mager. Henry vraagt ons allemaal, om mee te doen aan een
afdelingscompetie onder de eigen roepletters. Er is afgesproken dat Henry de gegevens
ontvangt en verzamelt.

17. RONDVRAAG
Klaas, PA0KLS informeert naar het idee van Karel, PA0KMS, om op voorhand kaartjes te
verkopen op basis van "no cure no pay" voor de Dag voor de RadioAmateur en eventueel de
Bossche Vlooienmarkt. Karel heeft dit voorgesteld aan Paul Sterk, PA0STE en deze had daar
wel oren naar en hij heeft beloofd dit mee te nemen in het overleg met het hoofdbestuur.
In verband met de gevraagde vergoeding door Agentschap Telecom voor de bijzondere
toestemmingen, vraagt Bert, PB0P zich af, of er ook moet gaan worden betaald voor de

afdelingvergunning. Hier is niets over bekend, maar een bijzondere toestemming is iets
anders dan een afdelingsvergunning.
Bert, PB0P stelt voor de repeater geschikt te maken voor multimode zoals SSTV. Volgens
Klaas, PA0KLS kan dat met enige aanpassingen.
Cor, PA0VYL de conservator van het museum Jan Corver, deelt mede dat hij is gevraagd om
te assisteren bij een museum in oprichting.
Arno, PE2WGV vraagt of het mogelijk is eens een keer gastoperator te zijn bij PI4ZA.
Opmerking:
De Veron is aanwezig bij de 40 jaar Luchtmacht op het vliegveld Eindhoven.

18. 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 de komende maandagavonden
of bij andere gelegenheden en wel thuis!
Karel Slegers, PA0KMS
secretaris VERON afd. Eindhoven
Berkel-Enschot februari 2006

