VERSLAG VAN DE HUISHOUDELIJKE
VERGADERING
gehouden op 29 januari 2007
AGENDA
1. Opening door de voorzitter van de huishoudelijke vergadering 2007 (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) en (Bert, PB0P)
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. Rondvraag (Ad, PE1FTV)
17. 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
Bericht van verhindering van Nico Maatje, Piet Moonen en Ernst Leefsma. Niemand verleent
voor de duur van deze vergadering volmacht tot stemmen aan iemand anders. Verslag
kascontrolecommissie, ondertekend door PA0KLS en PB0P. Geen aanvragen voor budgetten.
Geen voorstellen. Het verslag van de kascontrolecommissie vormt een apart agendapunt en
komt straks aan de orde

3. VERSLAG VOORZITTER
De tijd verstrijkt snel en alweer is er een verenigingsjaar voorbij gevlogen.
De wekelijkse bijeenkomsten op de maandagavonden hier in de Ketting trekken nog steeds
belangstellenden en het publiek wisselt enigszins naar gelang de soort activiteit. Naast de
vaste, maandelijks terugkerende onderwerpen zoals "onderling QSO" met "onderdelen

verkoop", "QSL bureau" en de "veilingen" is er een afwisselend aanbod van lezingen
geweest, deels verzorgd door sprekers uit onze eigen afdeling.
De cursus voor de N- en F-vergunning, gegeven door Kees, PA0CJH, is in de loop van het
jaar gestopt wegens een gebrek aan cursisten. Kees blijft "QRV", mocht de belangstelling
weer toenemen.
Het Pinksterkamp in Odoorn is goed bezocht door afdelingsleden. Over het weer, geen
klagen. De excursie naar de radiotelescoop in Dwingelo, op initiatief van Bertus, PE1KEH,
was een groot succes. De Eindhovense groep heeft aansluitend ook nog van een interessante
rondleiding mogen genieten bij ASTRON, verzorgd door Michel, PE1NVK. De winnaar van
de 80-meter Piet Wakker jacht was dit jaar Dick, PA0DFN. Al met al kunnen we terugkijken
op een afwisselend en geslaagd Pinkterkamp.
Het in september geplande velddagweekeinde is op het laatste moment afgelast wegens een
tekort aan kampeerders. We hebben besloten om de data van de velddagen voortaan erg ruim
van tevoren op te nemen in de Convo, hopend dat potentiele kampeerders die data dan ook
reserveren in hun agenda.
Tijdens de Bennekeldag hebben we met enkele mensen een stand bemand. Op die dag laten
de gebruikers/huurders/verenigingen van de Ketting zien waarmee ze bezig zijn. Nieuwe
leden heeft het, bij mijn weten, niet opgeleverd, maar we hebben in elk geval ons best gedaan
om de bezoekers te woord te staan en te laten zien wat een radiozendamateur zoal doet.
Eens per maand vergadert het afdelingsbestuur. Op de, noem het maar "gewone",
werkzaamheden zal ik niet nader ingaan. Op verzoek van de PR-commissie hebben we ons
ingezet om een nieuwe bemanning voor het verenigingsstation PI4AA bij elkaar te brengen.
Dat is binnen een vrij kort tijdsbestek gelukt. De eerste uitzending van PI4AA vanuit
Eindhoven heeft in november plaats gevonden. Er zijn nog wel wat kinderziektes, maar
gezien het enthousiasme van de bemanningsleden bestaat er geen twijfel dat deze zeer
binnenkort overwonnen zullen worden. We wensen de nieuwe bemanning van PI4AA veel
succes toe!
Tot zover wat zaken die mij opgevallen zijn in 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.
Ad Spaninks (pe1ftv)

4. SAMENVATTING NOTULEN/VERSLAG VORIG JAAR
Na een korte samenvatting door Jeroen, PE1RXQ wordt het verslag van de afgelopen
huishoudelijke vergadering gehouden op maandag 30 januari 2006, met algemene stemmen
goedgekeurd. Overigens dit verslag is te lezen en te downloaden in het bbs PI8ZAA van
packetradio onder ehvinfo, of op de VERON site van internet.

5. VERSLAG PENNINGMEESTER
Onze penningmeester Henry, PA3EWG heeft de uitgaven en inkomsten getoond en nader
toegelicht. 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.

6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
Op 17 januari 2007 hebben ondergetekenden de kascontrole uitgevoerd van de financiele
administratie van de VERON afdeling Eindhoven. Hiertoe is de volledige (boekhouding en
boekstukken) ter controle aangeboden door de penningmeester. Tijdens deze controle hebben

wij geen afwijkingen en bijzonderheden geconstateerd en stellen voor om het bestuur de
dechargeren. Klaas Robers, PA0KLS en Bert Plaum, PB0P. De vergadering verleent met
algemene stemmen decharge aan de penningmeester en het gehele bestuur voor het boekjaar
2006.

7. VERVANGEN LID KASCONTROLECOMMISSIE
De commissie bestaat momenteel uit:
PB0P sinds begin 2006
PA0KLS sinds begin 2005
PA0R sinds begin 2004
Rein, PA0R, heeft van deze drie de langste tijd als lid van de kascontrolecommissie
gefunctioneerd en zijn taak moet worden overgenomen. Rein bedankt voor je inzet.
Anton, PA0YRA, neemt de taak van hem over.
De vergadering stemt daar volledig mee in. De commissie bestaat voor 2007 dus uit:
PA0YRA sinds begin 2007
PB0P sinds begin 2006
PA0KLS sinds begin 2005

8. VERSLAG SECRETARIS 2006
Ik val in herhaling, maar helaas heb ik geen andere berichten. De afdeling heeft zoals
voorgaande jaren weer een aantal leden verloren we zijn van 338 leden gezakt naar 330
leden. Peildata's januari 2006/2007.
De terugloop van het ledenaantal is niet zo verwonderlijk. In de jaren 80 toen de D
vergunning werd geintroduceerd ontstond er een toeloop van het ledenaantal Door de
opkomst van de computer en internet en de integratie van de telecommunicatie en de
informatie technologie waardoor alle denkbare vormen van communicatie met de gehele
wereld mogelijk werd verslapte de aandacht en vooral de aantrekkingskracht van het
radiozendamateurisme. Voor internet hoef je tenslotte niets te doen geen examen en niets te
bouwen alles is te koop voor redelijke bedragen. Daar komt nog bij dat het verenigingsleven
minder in de belangstelling is komen te staan. Aangewakkerd door de globalisering nodigde
dit uit tot een nog sterker consumentengedrag.
"De integratie van de telecommunicatie en de informatie technologie heeft maatschappelijk
een aardverschuiving veroorzaakt"
We hebben in 2006, 7 nieuwe leden erbij gekregen. Er zijn 12 leden die het lidmaatschap
hebben opgezegd, en er zijn drie leden die nog niet hebben betaald.
Commissies:
De commissie gesproken Electron onder leiding van Joost Jansen, PE1RNK heeft dit jaar via
het VERON fonds een nieuwe digitale recorder gekregen. Op termijn zal er een
kostenreductie plaats vinden in het gereed maken door derden van de CD's. Joost Jansen is al

geruime tijd ziek. Wim Geven, PA0WGV heeft er voor gezorgd dat de achterstand die
ontstaan was weer is ingehaald. Bedankt Wim voor de inzet!
Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd een aantal lezingen te verzorgen. Dank aan alle OM's
die hieraan hebben meegewerkt.
BT's/ATOF,
Omtrent het verlengen van de BT's voor de herhaalzenders zijn er veel onduidelijkheden
geweest. Alle BT's die destijds zijn aangevraagd via de VERON en op naam van de VERON
kunnen na 2006 worden voortgezet door een herverlenings-aanvraag 3 stuks A4 in te vullen.
Alle BT's liepen af op 31 december 2006. Hetgeen inhoudt dat de herverlenings-aanvragen
voor 31 december 2006 bij AT-EZ moeten zijn. Dank aan eenieder die hieraan hebben
meegewerkt om tijdig de gewenste documenten bij AT-EZ te krijgen. De geldigheidsduur
van de herverlening is 3 jaar, ook zijn er kosten aan verbonden per BT euro 27,00. We
hebben van de V.R.Z.A. afdeling Oost Brabant een toezegging gehad om deel te nemen in de
kosten van de BT's.
Bijzondere gebeurtenis:
Het hoofdbestuur heeft ons gevraagd om mee te denken en eventueel met een oplossing te
komen t.a.v. PI4AA de landelijke verenigingszender van de VERON die was gestopt met het
uitzenden.
U bent hierover geinformeerd middels een brief. Dit heeft geleid tot de vorming van een
groep enthousiaste OM's en deze zijn organisatorisch ondergebracht in een
commissie/werkgroep PI4AA. Op dit moment is PI4AA weer operarationeel vanaf de regio
Eindhoven.
Er is in 2006, 1 OM van ons heengegaan:
OM Jo Keijzers, PA3GYH
Jo was al geruime tijd ziek maar de afgelopen maanden is hij zeer snel achteruit gegaan. In
1996 heeft Jo een bestuursfunctie vervuld bij onze afdeling. We hebben hem leren kennen als
een oprecht mens, die voor zijn mening uitkwam. Een fijne collega, en hij stond altijd voor
iedereen klaar.
Jo was Beschermheer en Erelid van de Kempische Amateur Radio club (K.A.R) Hij was een
van de eerste leden van deze club en heeft hij zich tot april 2004 als penningmeester, en daar
buiten, bijzonder verdienstelijk gemaakt. Jo, we zullen je missen als, vriend,
radiozendamateur en als lid.
Graag 1 minuut stilte.

9. VERSLAGEN COMMISSIES
Het Amateur Radiostation op de Technische Universiteit Eindhoven.
In de hoogbouw van de faculteit Elektrotechniek op de Technische Universiteit Eindhoven is
een Amateur Radiostation gevestigd. Het radiostation is in 2004 door de VERON Afdeling
Eindhoven en de TU/e faculteit Elektrotechniek aan de Maxwell Stichting overgedragen.
Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Technische Universiteit
Eindhoven faculteit Elektrotechniek, de VERON afdeling Eindhoven en de Maxwell

Stichting. Voor het beheer, de activiteiten op het Amateur radiostation, nieuwe
ontwikkelingen naar de stand van de hedendaagse techniek, het onderhouden en uitbreiden
van het radiostation, heeft de Maxwell Stichting de MORSE Werkgroep opgericht. Het
gebruik van het radiostation is voorbehouden aan studenten van de TU/e en Fontys verenigd
in de ESRAC en aan de leden van de MORSE Werkgroep die voornamelijk uit VERON
leden bestaat, in totaal 40 leden.
Drie leden van de MORSE Werkgroep zijn ook medewerker van de TU/e.
Dagelijkse gang van zaken op, en het contact over het amateur radiostation, is in handen van
het bestuur van de MORSE Werkgroep. De bestuursleden zijn:
Martin Beekhuis, penningmeester van de MORSE Werkgroep
Steef Koenen, voorzitter/secretaris van de MORSE Werkgroep
Theo Scharten, tevens voorzitter van de Maxwell Stichting en contact met de faculteit
Elektrotechniek
Coordinator en toezichthouder van het amateur radiostation namens de TU/e is:
Sjoerd Ypma, medewerker van de faculteit Elektrotechniek
De leden van de MORSE Werkgroep organiseren of nemen deel aan een of meerdere
activiteiten op het radiostation zoals:
Aan de HF contesten t/m 50 MHz door de HF contestgroep.
Aan de VHF,UHF en SHF contesten boven de 144 MHz door VHF/UHF
contestgroep.
Aan het Internationale Packet radionetwerk, BBS, Websites, APRS station, internet en
het ethernetwerk door de digitale commissie.
Aan het weerstation, satellieten volgstation, backup station voor het DelfiC3 satelliet
project van TU Delft, door de satellietcommissie.
Met PSK mail wereldwijd E-mail versturen via het amateur radioverkeer. Deze
ontwikkeling is gedaan door Rein Couperus. Hiervoor staat op de TU een Transceiver
Icom 756, een Server die aan internet hangt en antenne.
Voorlichting over de veelzijdigheid van het amateur radioverkeer aan scholen vindt
plaats op het radiostation op verzoek van G.Jacobs coordinator voorlichting faculteit
Elektrotechniek of via het bestuur van de MORSE Werkgroep. Klaas Robers geeft in
dit kader regelmatig "college" aan schoolkinderen.
Onderwijsproject scholieren en techniek is in voorbereiding "Techniek is leuk"
met Onderhoud, uitbreiding en inventaris van het radiostation, dit gebeurd in overleg
de gebruikers van het radiostation.
Hoe financiert de Maxwell Stichting het amateur radiostation:
Bijdrage van de leden van de MORSE Werkgroep, de TU/e, de VERON afd.
Eindhoven, de Maxwell Stichting en begunstigers, met geld en materiaal.
Via de verkoop website van de MORSE Werkgroep, beheer en ontwikkeling Martin
Beekhuis (PA3DSC) en Steef Koenen (PA0IB)
Verdere activiteiten van de MORSE Werkgroep zijn:

QSL manager PI4TUE en PI5EHV
Morsecursus op 2 meter
IRLP Repeaters op 70 en 23 cm
Automatisch bulletinstation op 70 cm
Weersatellieten station
Expedities naar Liechtenstein (HB0) door enkele leden van de MORSE Werkgroep.
Toekomstige ontwikkelingen en werkzaamheden van de MORSE Werkgroep zijn:
DATV Digitale ATV
Weerstation op het dak van E-hoog
60 GHz project o.a. voor DATV
RTTY Node op 2 meter
Satellieten volgstation voor Delfi C3 project van de TU Delft
Uitbreiding van het antennepark voor HF en VHF/UHF/SHF
Uitbreiding van de VHF/UHF/SHF, 2 meter lineair, 70 cm lineair
10 GHz transverter met schotel op een H/V rotor, 13 cm lineair
GHz Bakens op 10 en 24 GHz
Het bestuur van de Maxwell Stichting bestaat uit 5 leden:
Theo Scharten voorzitter
Rob Kleihorst
Peter Smulders
Ad Spaninks
Peter Wardenier
Voor meer informatie zie ook de website van de Maxwell Stichting:
http://www.maxwellstichting.nl
Op maandagmiddag en indien noodzakelijk vrijdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.30 uur zijn
Martin Beekhuis en Steef Koenen op het radiostation aanwezig voor onderhoud en
uitbreiding van het radiostation en antennes. Verder zijn ook andere leden van de MORSE
werkgroep betrokken bij de opbouw van b.v. antennes.
Op de begroting, c.a. 12000 Euro, van de MORSE Werkgroep voor de jaren 2006 t/m 2008
staat de aanschaf van apparatuur, antennes, coaxkabel enz. De begroting is opgesteld samen
met de gebruikers van het radiostation. Van deze begroting is in 2006 ongeveer 30%
gerealiseerd. De rest staat op het programma voor 2007 en 2008.
Waarschijnlijk zal PI4AA in de nabije toekomst "onderdak" vinden op het radiostation met
hun eigen apparatuur. De uiteindelijke bedoeling is dat dit station op afstand te bedienen zal
zijn. Op het station is hiervoor ruimte gereserveerd.
De activiteiten van PI4AA vallen geheel buiten de Maxwell Stichting.
Er is voor dit moment een overeenkomst afgesloten met de Maxwell Stichting voor het
gebruik van de apparatuur van het radiostation.
In 2006 is ook veelvuldig gebruik gemaakt van het radiostation voor de wekelijkse zondag
ochtend ronde van de VERON afd. Eindhoven.

Heeft u als VERON lid belangstelling voor een van de activiteiten of wilt u een nieuwe
activiteit starten meldt u dan aan bij het bestuur van de MORSE Werkgroep.
Januari 2007,
Steef Koenen

Verslag QSL Commissie A13 over 2006.
Vele kaarten zijn door de amateurs opgehaald of door welwillende mede-amateurs
meegenomen en bezorgt, daardoor had zowel Harry, PA3CPZ als Arno, PE2WGV afgelopen
jaar weer iets minder te "sjouwen" met de twee QSL-bakken en daarvoor willen wij U dan
ook heel hartelijk danken.
Dat het inderdaad allemaal iets minder wordt blijkt ook aan het aantal ingeleverde kaarten die
naar het DQB verstuurd zijn, (het juiste aantal Kg krijg ik in maart pas door) maar er zijn wel
elke keer een aantal zeer fanatieke QSL-kaarten-verstuurders die ook nog graag een kaartje
terug ontvangen.
Nog een keer voor alle duidelijkheid: Harry behartigd de PA0-ers, PE en PD-ers en helaas
een zeer kleine groep luisteramateurs, de overige PA, PB, PC, PG en PH-ers zitten bij Arno
in de bak samen met de PI-stations.
U kunt al Uw gesorteerde QSL-kaarten inleveren bij Arno, PE2WGV die ze vervolgens
verder uitsorteert en verzend naar het DQB in Arnhem.
Voor al die actieve en natuurlijk ook alle minder actieve amateurs staan we natuurlijk ook het
komend jaar weer klaar om gezamenlijk al de binnenkomende en uitgaande QSL-post voor U
te verzorgen.
Natuurlijk levert U ook de kaarten goed gesorteerd aan en daarbij is het voor ons het
gemakkelijkst als 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 allen een goed, gezond en vooral een QSL-rijk 2007 toe te wensen.
De QSL-commissie R13
Harry, PA3CPZ
Arno, PE2WGV

10-11. AFTREDEN BESTUUR/BESTUURSVERKIEZING
Aangezien zich geen bestuurskandidaten hebben aangemeld is unaniem door de aanwezige
leden (27) 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, PB4PT/NL13069 als lid

12. PAUZE

Er is geen pauze gehouden

13. BEGROTING KOMEND JAAR
Henry toonde een sluitende begroting.
Bob, ON9CVD vraagt zich waarom er geen excursies worden georganiseerd? Er was voor
2006 op de begroting een post voor opgenomen van euro 150,00. Karel, PA0KMS antwoord
met de opmerking bij gebrek aan originele ideeen. Er zijn door de vergadering een aantal
suggesties geuit. En Bert Plaum, PB0P stelde voor dat hij een excursie organiseert naar de
ESA.
Steef, PA0IB miste de post donatie van euro 200,00 t.b.v. de Maxwell Stichting. Na enige
discussies is er besloten dat een en ander wordt uitgezocht.
De voorzitter geeft uitleg van het samenwerkingsverband tussen de VERON en de Maxwell
Stichting.
Na enige toelichtingen door de penningmeester keurde de vergadering(leden) de begroting
voor 2007 goed.

14. SPEECH VOORZITTER
Speechen is niet mijn hobby, maar vooruit dan, even kort:
Het doet me deugd ook voor het komende jaar weer het vertrouwen van de vergadering
gekregen te hebben. Dit betekent volgens mij niet dat wij het zo geweldig goed doen. Het zal
eerder zo zijn, dat we het maar net goed genoeg doen. Net goed genoeg zodat anderen niet de
behoefte voelen zich kandidaat te stellen als bestuurslid of voorzitter. Het bestuur kan
daarmee leven, maar ik vraag me wel af of dat voor de leden op den duur ook zo is. De tijd
zal het leren.
Grootse nieuwe plannen voor dit jaar hebben we niet. We zullen ons er voornamelijk op
richten om bestaande activiteiten in stand te houden en, zo mogelijk, de kwaliteit ervan te
verbeteren.
Ideeen voor de invulling van maandagavonden of voor andere activiteiten zijn zeer welkom
en we 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.
Ik wens iedereen namens het bestuur een heel plezierig en actief verenigingsjaar toe.
Ad Spaninks (pe1ftv)

15. AFGEVAARDIGDEN NAAR DE 68e VR
De 68e Verenigingsraad van de VERON zal plaatsvinden op zaterdag 21 april 2007. Op
maandag 26 maart 2007 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: Cor,PA0VYL, Klaas,PA0KLS, Ad, PE1FTV en
Karel,PA0KMS. En als reserve omdat het niet geheel zeker is dat Klaas aanwezig kan zijn
Jeroen, PE1RXQ. De vergadering gaat hiermee akkoord.

16. RONDVRAAG

Arno, PE2WGV vraagt zich af of er voldoende publiciteit is gegeven aan het feit dat het QSL
bureau aanwezig is tijdens de huishoudelijke vergadering.
Wordt volgend jaar indien aanwezig vermeld in het convo.
Klaas, PA0KLS wil graag de ledenlijst inzien om vast te stellen wat het resultaat is van zijn
wervingscampagne voor het werven van nieuwe jonge leden.
De lijst is beschikbaar na de vergadering.
Cor, PA0VYL is door het HB gevraagd om de VERON bibliotheek te huisvesten.
Klaas, PA0KLS onderzoekt wat de mogelijkheden zijn bij de bibliotheek van het
Natuurkundig Laboratorium bij Philips.
Is het historisch archief te Eindhoven geen mogelijkheid?
Anton, PA0YRA vraagt wat de status is van de herhaalzender op twee meter.
Klaas verteld dat gebouw DY vermoedelijk wordt opgeleverd in maart 2007, daarna moeten
er voorzieningen worden aangebracht voor de antenne-installatie. De processor van de
herhaalzender werkt niet meer, en staat bij Geert Jan, PE1HZG. Op dit moment is de
herhaalzender operationeel vanaf het QTH van Klaas (Valkenswaard)
Bert, PB0P vraagt of het mogelijk is de 70 centimeter herhaalzender uit te rusten met
Echolink in plaats van IRLP, omdat de meeste herhaalzenders gebruik maken van Echolink.
Advies stel dit voor aan Geert Jan, PE1HZG.
Eric, PA3CEV vraagt of het bekend is waarom leden de VERON verlaten.
De secretaris merkt op dat er enige jaren geleden de opzeggende leden telefonische zijn
benadert met de vraag 'waarom'. Daar is niets bijzonders uitgekomen.
Inmiddels heeft de PR commissie van het HB een enquete formulier ontwikkeld, en dit wordt
nu gebruikt om inzicht te verkrijgen waarom leden het lidmaatschap opzeggen. Wij hebben
hiervan nog geen resultaten van ontvangen.
Hans, PE1KBM, wijst op een tekort aan rondeleiders voor de zondagochtend, PI4ZA.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Bertus, PE1KEH.

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 de komende maandagavonden
of bij andere gelegenheden en wel thuis!
Karel Slegers, PA0KMS
secretaris VERON afd. Eindhoven
Berkel-Enschot februari 2007

