
AGENDA HUISHOUDELIJKE VERGADERING 28 JANUARI 2008 

 

1)Opening door de voorzitter van de huishoudelijke vergadering 2008  

(Ad, PE1FTV) 

 

2) Ingekomen stukken (Ad, PE1FTV)  

 

3) Verslag voorzitter (Ad, PE1FTV) 

 

4) Samenvatting verslag vorig jaar (Berrie, PB4PT/NL13069)  

 

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)Rondvraag (Ad, PE1FTV) 

 

17)Sluiting (Ad, PE1FTV) 

 

-------------------------------------------------------------------------

- 

1)OPENING 

 

Opening 20.10 uur 

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 PA0KLS,PB0P 

en  

PA0YRA. Geen aanvragen voor budgetten. Geen voorstellen. 

Het verslag van de kascontrolecommissie vormt een apart agendapunt en 

komt  

straks aan de orde 

 

3)VERSLAG VOORZITTER 

 

Het verenigingsjaar 2007 is voorbij. Wat hebt u er zoal van meebeleefd of  

misschien juist gemist? 

De wekelijkse bijeenkomsten op de maandagavonden hier in de Ketting 

worden  

gemiddeld door zo'n 10% van de afdelingsleden bezocht. 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. Het vinden van sprekers lijkt met het jaar moeilijker 

te  

worden, maar gelukkig zijn er ook regelmatig mensen uit onze eigen 

afdeling  

bereid om een interessant verhaal te doen. 

Op het Pinksterkamp in Odoorn was onze afdeling aardig vertegenwoordigd. 

De Piet  

Wakker 80-meter vossenjacht, op de zondagochtend, wordt georganiseerd 

onder de  

vlag van de afdeling Eindhoven. We zijn Ewout de Ruiter PA0OKA veel dank  

verschuldigd. Hij zet de jacht uit, zorgt voor de zenders en de 

papierwinkel.  

Wij leveren het personeel voor de bemanning bij de controlepost en bij de 

twee  

vossen en stellen de wisselbeker beschikbaar. De winnaar van de 80-meter 

Piet  

Wakker jacht 2007 is Jan Stadman, PA1TT. Het is hem van harte gegund. Ook 

Jan  

heeft een aantal jaren met ons deze jacht verzorgd. Alle deelnemers 

kunnen weer  

terugkijken op een bijzonder gezellig en geslaagd VERON Pinksterkamp. 

Het weer, tijdens de velddagen in juni en september, was fantastisch. Het 

aantal  

kampeerders in juni viel wat tegen, maar mede dankzij de bezoekers is het 

toch  

een leuk weekeinde geworden. Het velddag-weekeinde in september was 

aanmerkelijk  

drukker: meer kampeerders, meer activiteiten. Er is flink 

geëxperimenteerd met  

verschillende antennes en masten. PI4ZA heeft verbindingen gemaakt 

tijdens de  

SSB contest. We hebben in de grote tent zelfs van een korte lezing, 

verzorgd  

door Berrie PB4PT, kunnen genieten. Zowel de kampeerders als de bezoekers 

hebben  

plezierige velddagen beleefd. 

Tot zover 'n korte samenvatting van mijn beleving van het voorbije  



verenigingsjaar. Mede namens de overige leden van het bestuur een 

HARTELIJK DANK  

aan allen die er door hun persoonlijke inzet weer een mooi jaar van 

hebben  

gemaakt. 

 

4)SAMENVATTING VERSLAG VORIG JAAR   

 

Na een korte samenvatting door Berrie wordt het verslag van de afgelopen  

huishoudelijke vergadering gehouden op maandag 29 januari 2007, met 

algemene  

stemmen goedgekeurd.  

 

5)VERSLAG PENNINGMEESTER 

 

Onze penningmeester Henry, PA3EWG heeft de uitgaven en inkomsten getoond 

en  

nader toegelicht. De koers van het uitstaande kapitaal is dalende.  

Op de vraag van de vergadering of de VRZA afdeling Oost-Brabant nog een 

bijdrage  

heeft geleverd in de vorm van een donatie, er is niets binnengekomen bij 

de  

penningmeester. 

De secretaris verzoekt de voorzitter van de VRZA Cees, PB0AIA door brief 

dit  

alsnog te doen. 

  

6)VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 

 

Op 16 januari 2008 hebben ondergetekenden de kascontrole uitgevoerd van 

de  

financiële 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, Bert Plaum, PB0P en Anton, PA0YRA. 

De vergadering verleent met algemene stemmen decharge aan de 

penningmeester en  

het gehele bestuur voor het boekjaar 2007. 

 

7)VERVANGEN LID KASCONTROLECOMMISSIE 

 

De commissie bestaat momenteel uit: 

*PA0YRA sinds begin 2007 

*PB0P  sinds begin 2006 

*PA0KLS  sinds begin 2005 

 

Klaas, PA0KLS, heeft van deze drie de langste tijd als lid van de  

kascontrolecommissie gefunctioneerd en zijn taak moet worden overgenomen. 

Klaas  

bedankt voor je inzet. 

John,PH9Z, neemt de taak van hem over. 



De vergadering stemt daar volledig mee in. De commissie bestaat voor 2008 

dus  

uit: 

*PH9Z  sinds begin 2008 

*PA0YRA sinds begin 2007 

*PB0P  sinds begin 2006 

 

8)VERSLAG SECRETARIS 2007 

 

De afdeling heeft zoals voorgaande jaren weer een aantal leden verloren. 

We zijn  

van 330 leden gezakt naar 316 leden. Peildata  januari 2007/2008. Gevolg 

hiervan  

is dat de afdracht die wij van het hoofdbestuur ontvangen elk jaar minder 

wordt.  

Daar komt nog bij dat de verhuurder de Ketting op termijn de huurprijs 

zodanig  

gaat verhogen dat deze in 2010 is verdubbeld. Wij zullen moeten omzien, 

indien  

mogelijk, naar een goedkopere huisvesting in de Ketting. Dit houdt in dat 

wij de  

activiteit op de derde maandag van de maand "onderling qso en qsl 

commissie en  

info commissie" in de nabije toekomst moeten gaan houden in de kleine 

zaal naast  

de bar. 

Een andere mogelijkheid is de frequentie te verlagen van de bijeenkomsten 

naar  

twee keer per maand. 

 

Excursie: 

 

Wij zijn bezig met het organiseren van een excursie naar het museum van 

Beeld en  

Geluid te Hilversum. Om de kosten aantrekkelijk te houden hebben we op de  

begroting van 2008 een post opgenomen van € 500,00. Henry de 

penningmeester komt  

hier op terug in het toelichten van de begroting 2008. 

Graag uw mening hier over. 

 

Afgelopen jaar zijn vier OM's van ons heengegaan: 

 

OM Piet van Lier, PA0VLP 

 

Piet bruiste van activiteit, hij had twee hobby's, het zendamateurisme en 

de  

fotografie. Voor hem was een dag altijd te kort. 

Elke dag was hij qrv om een babbeltje te maken met zijn maten. 

In onbekende technieken was Piet bijzonder geïnteresseerd. Het knutselen 

was  

zijn lust en zijn leven. Al het onbekende moest worden onderzocht, 

desnoods  

volledig gedemonteerd. 

  



OM Ruud Groen, PA3FVC 

 

Iedereen kende Ruud als gewaardeerde journalist/columnist van het 

Eindhovens  

Dagblad en later ook in Electron. 

Ruuds rijke pen kleurde voor  talloze lezers het alledaagse grijs. Met 

een groot  

hart voor kleine mensen, met verwondering over kleine dingen, verwoordde 

hij de  

ernst van het leven; lichtvoetig, maar tot in de kern. 

Velen zullen met 'n glimlach en waardering aan hem blijven denken. 

 

Een aimabele man, een heer zonder opsmuk. 

 

OM Jan Schaap, PA0HH 

 

Tijdens de oprichting van de VERON heeft Jan Schaap zitting genomen in 

een  

commissie die zich ten doel stelde coördinerende werkzaamheden te 

verrichten. 

 

We kennen Jan van de vele publicaties in Electron in de jaren 50 

 

Jan heeft verschillende boeken geschreven over zenders en ontvangers, 

deze zijn  

uitgegeven door de Philips Bibliotheek. 

Sinds 1974 was hij lid van verdienste van de VERON. 

 

Tijdens het 750 jaar bestaan van de stad Eindhoven (1982) heeft Jan het  

voorzitterschap van de commissie radiozendamateurs Eindhoven 750 op zich  

genomen. 

 

Regelmatig meldde Jan zich op de wekelijkse zondagochtendronde 

 

Jan was ruim 50 jaar radiozendamateur. 

 

Jan was niet zo'n prater maar hij heeft ons veel gezegd. 

 

OM Piet Verspaandonk, PA3DOQ 

 

Piet was regelmatig te horen op de repeator, na een hartinfarct gehad te 

hebben  

en het overlijden van zijn XYL kreeg Piet nog een herseninfarct. De 

radiohobby  

was voor hem voor spraaktraining van groot belang. Gelukkig wist hij zich 

nog  

verstaanbaar te maken met het morse schrift. Piet was bestuurslid van de  

Kempische Amateur Radioclub. Naast de radiohobby genoot Piet van 

biljarten en  

kaarten. 

 

Tijdens de uitvaart is door Louis, PA0LCE een laatste afscheidsgroet 

geseind in  

morse.  



 

"Ik kan d'r ook niks meer aan doen, ik heb mijn best gedaan." 

 

Graag 1 minuut stilte voor onze overleden OM's 

 

9)VERSLAGEN COMMISSIES 

 

De verslagen van de verschillende commissie o.a. van de Morse werkgroep 

van de  

Maxwell stichting en van de qsl commissie zijn te vinden op het bord bij 

de  

uitgang van de zaal. 

  

 

Verslag over het jaar 2007 van de MORSE Werkgroep van de Maxwell 

Stichting. 

 

Wij willen alle leden van de VERON afd. Eindhoven nogmaals attent maken 

op het 

volgende: 

 

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 heeft de  

Maxwell Stichting de MORSE Werkgroep opgericht. 

 

Ieder VERON lid is welkom om deel uit te maken van de MORSE Werkgroep om  

deel te nemen aan een van de  activiteiten of om een nieuwe activiteit op  

te starten.  De MORSE werkgroep bestaat op dit moment uit c.a. 50 leden 

 

De activiteiten. 

 

Digitale communicatie zoals packetradio, 

 

? LAP PE1EHV-1 

 

1. op  144.850 MHz 1K2, T813, 6 Watt, antenne horizontaal 

2. op  430.9125 MHz 9K6, Nokia,  10 Watt, antenne horizontaal 

3. op  434.900 MHz 76K8, Nokia,  10 Watt, antenne verticaal 

4. op  439.9625 MHz 19K2 Nokia, tijdelijk buiten gebruik!! 

5. op   ingang op1271.000 MHz, uitgang op 1299.000 MHz 19K2, Link  

TRX III 500 mW, antenne verticaal 

 

? NODE PI1EHV voor linkverbinding naar 

 

1. PI1NOS 19K2, Link TRX III, 10 Watt, 50 elementen beam 

2. DB0II      9K6, Link TRX III, 10 Watt, 20 elementen beam 

3. PI1SHB   9K6, Link TRX III,    1Watt, 14 elementen beam 



4. tunnel verbinding via internetnaar PI1OSS, 

5. tunnel verbinding via internetnaar PI1HVS, 

6. tunnel verbinding via internetnaar PI1 

 

? BBS PI8ZAA, middelpunt van de Packet activiteiten. SYS 2 PI8ZAA voor  

TCP/IP activiteiten zoals een persoonlijke website (PA0IB, ON9CVD  

enz) Verder is er nog de mogelijkheid om via PI4TUE/PI4TUE-1 en  

PI5EHV Packet verbindingen  te maken via tunnel internet verbindingen  

naar de rest van de wereld. 

 

HF contestgroep, 

 

deelnemen aan contesten op alle HF banden 1.8 MHz t/m 50 MHz in CW, Fone 

en 

digitale mode. 

 

? Hiervoor is in gebruik  een Kenwood TS950SDX en een Icom IC756+50  

MHz. 

? Antennes, 3 elementen 3 banden beam, WARC dipool, 80/40 meter dipool, 

Twee 40 meter lange verticale draad antennes voor 1.8 MHz. 

 

 

 

 

 

VHF/UHF/SHF contestgroep, 

 

deelnemen aan contesten op 2 meter, 70, 23, 13 en 3 centimeter in CW, 

fone  

en digitale mode. 

 

? Hiervoor is in gebruik een Icom IC821 2 m en 70 cm en een Icom  

IC910+23 cm 

? Antennes, 2m, 70 cm M2 antennes, 23 cm en 13 cm SHF antennes 

 

PSK mail server, 

 

E-mail versturen met PSK 126 op 10.149 MHz, 18.110 MHz en 28.110 MHz 

 

? Hiervoor is in gebruik een Icom IC756 

? Antennes 3 banden dipool 

 

Automatisch volgstation voor amateursatellieten, 

 

Voorlopig is het station actief op 2 meter en 70 centimeter voor het 

volgen van  

de 

Delfi C3 satelliet gemaakt door studenten van de TU Delft. Het station is 

via  

internet 

te bedienen. Kijk voor data enz. op PI8ZAA bij webcammen. 

 

? Hiervoor is in gebruik een IC910 

? Antennes 2 m en 70 cm kruisyagi met voorversterkers 



? Antennes automatisch horizontaal en verticaal via interface en  

software. 

 

70 en 23 cm Fone repeaters, 

 

PI2EHV met IRLP op 70 cm ingang op 431.700 MHz en uitgang op 430.100 MHz  

71.9 Hz CTCSS IRLP Node #8600, PI6ENH met IRLP op 23 cm ingang op 

1270.400  

MHz en uitgang op 1298.400 MHz 71.9 Hz CTCSS IRLP Node #8620. 

 

? Hiervoor is in gebruik op 70 cm een  Bosch KF432, 10 Watt 

? Op 23 cm een Link TRX III, 10 Watt 

? Antennes 70 cm twee verticale antennes en op 23 cm één verticale  

antenne 

 

 

Automatisch bulletin station, 

 

Automatisch bulletin station op 438.625 MHz, geheel automatisch, via 

internet, 

ophalen van bulletins van radio amateur verenigingen en uitzenden voor 

Eindhoven 

en omgeving. 

 

? Hiervoor is in gebruik een Bosch KF432, 10 Watt 

 

Morse cursus PE7CWE, 

 

Dagelijkse morsecursus op 145.325 MHz 

 

? Hiervoor is in gebruik een Transceiver met 10 Watt output 

? Een omgebouwde P2000 computer met interface. 

 

APRS Node PI1EHV-2, 

 

Automatic Position Reporting System op 144.800 MHz Opgenomen in het  

Europese APRS netwerk. Kijk voor een overzicht van Nederland op PI8ZAA 

bij  

webcammen 

 

? Hiervoor is in gebruik een T813 met een 1K2 packet modem. 

? Antenne is een verticale Ground Plane 

 

 

Uitzendingen van PI4AA, 

 

Tweemaal per maand, eerste en tweede donderdag van de maand om 20.30 uur 

is er 

een uitzending van PI4AA vanaf de TU/e. 

 

? Hiervoor wordt gebruik gemaakt van eigen apparatuur van PI4AA voor de  

Hf banden en van de zender van de morsecursus op 145.325 MHz. 

? Voor de antennes wordt gebruik gemaakt van de aanwezige antennes van  

het amateur radiostation op de TU/e 



? Uitdaging is, via internet het station bedienen. 

 

ATV ontvangst, 

 

Amateur televisie ontvangst op 1280.00 MHz van PI6EHV. Kijk voor het 

beeld  

op PI8ZAA bij webcammen. 

 

? Hiervoor is in gebruik een Paltec GS2 ontvanger met Sony monitor 

? Antenne is een verticale 

 

Weersatellieten ontvangst, 

 

De plaatjes die de polaire satellieten uitzenden zichtbaar maken via 

internet op 

PI8ZAA, webcammen. 

 

? Hiervoor is in gebruik een ontvanger van SSB electronics 137.000 MHz  

tot 138.000 MHz zelf kanalen scannend. 

? Antenne hiervoor is horizontale rondstraler. 

 

Zes Dell Optiplex 2 GHz Computers voor, 

 

WW convers, DX cluster, diverse Packet verbindingen via PI4TUE/PI5EHV, 

PACC  

contest log machine,  tijdsignaal van DFC en voor de webcammen op het  

station. 

 

Dit alles wordt verder ondersteund door nog eens een 15 tal Dell Optiplex 

2  

GHz computers. Software is diverse Linux versies en Windows XP prof. 

 

Alle Dell Optiplex 2 GHz computers zijn geschonken door de Philips 

Medical  

system computerclub. 

 

Door afwezigheid van de Eindhoven repeater op 2 meter 145.700 MHz hebben 

de  

wekelijkse rondes van PI4ZAA voor een groot gedeelte plaats gevonden 

vanaf  

de TU/e gebruik makend van de aldaar aanwezige apparatuur en antennes. 

 

Nieuwe activiteiten!!! Wie??? 

 

? Het inrichten van een auto station voor communicatie via de maan EME. 

? Het inrichten van een weerstation, zichtbaar op PI8ZAA webcammen. 

? ATV televisie, digitale ATV?? (Wellicht PI6EHV ATV repeater) 

? Zonneruis metingen PE1KEH 

? Herstellen van de bakens PI7SHY op 10 en 24 GHz PG5D 

? RTTY/CW mailbox systeem op 2 meter PA3DSC 

? Bakenzender op 137.1 KHz 

? Via internet besturen van de R7000 en andere apparatuur. 

? Opstarten van onderwijs project voor scholieren en techniek. 

 



Zie ook de Website van de Maxwell Stichting voor de verkoop Website. De  

opbrengst 

van deze website wordt volledig aangewend voor de aanschaf van alle 

apparatuur, 

antennes en diverse, noodzakelijk voor het amateur radiostation op de 

TU/e. 

 

Steef Koenen voorzitter, Martin Beekhuis penningmeester van de MORSE  

Werkgroep. 

 

Verslag QSL Commissie A13 over 2007. 

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. 

De QSL commissie:    Harry, PA3CPZ    en    Arno, PE2WGV     

10-11)AFTREDEN BESTUUR/BESTUURSVERKIEZING 

 

Aangezien zich geen bestuurskandidaten hebben aangemeld is unaniem door 

de  

aanwezige leden (24) 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)Er is geen pauze gehouden 

 

13)BEGROTING KOMEND JAAR 

 

Henry toonde de begroting van 2008. 

In verband met de geplande excursie is er een begrotings tekort van ruim 

€  

450,00. De stichting Maxwell ontvangt dit jaar een donatie van € 200,00   

Na enige toelichtingen door de penningmeester keurde de 

vergadering(leden) de  

begroting voor 2008 goed. 

 

14)SPEECH VOORZITTER 

 

Dat is 'n wat zwaar woord, "speech". Laten we het maar "praatje van de  

voorzitter" noemen. Waarschijnlijk is zelfs "praatje" al een te zwaar 

woord. 

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de vergadering te bedanken 

voor het  

gestelde vertrouwen. Wij zullen ons volledig inzetten, maar jullie moeten 

ons  

wel de weg wijzen. Kom maar op met al die ideeën voor de invulling van  

maandagavonden of voor andere activiteiten en wij 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 goed en vooral actief  

verenigingsjaar toe. 

 

15)AFGEVAARDIGDEN NAAR DE 69e VERENIGINGSRAAD VR  

 

Als afgevaardigden naar de 69e Verenigingsraad hebben zich voor de 

vergadering  

gemeld: Cor,PA0VYL, Rein,PA0R, Ad,PE1FTV en Karel,PA0KMS. En als reserve 

John,  

PH9Z. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

De 69e Verenigingsraad van de VERON zal plaatsvinden op zaterdag 19 april 

2008.  

Op maandag 10 maart 2008 bepalen we ons stemgedrag voor de aanstaande VR. 

 

16)RONDVRAAG 

Nico Maatje deelt ons mede dat hij met zijn onderdelenverkoop in plaats 

van  

maandelijks, nog maar een keer per twee maanden aanwezig zal zijn, 

vanwege de  

teruggang in zijn omzet. Jammer, maar heel begrijpelijk. 

 

Klaas,PA0KLS merkt op dat de fiscus momenteel actief is bij verenigingen 

die  

eventueel inkomsten genieten uit verkopen. 



Het bestuur zal informeren bij het hoofdbestuur van de VERON hoe te 

handelen. 

Cor,PA0VYL vult aan dat er heel wat geld verloren gaat aan de belasting 

denk  

maar eens aan de BTW. 

 

John,PH9Z verzoekt om de commissielijst op te nemen in het convo. Karel 

merkt op  

dat het convo dan wel erg groot wordt, besloten is een link te vermelden 

in het  

convo. 

 

Paul,PA0SON informeert naar de status van de twee meter herhaalzender. 

Klaas deelt mede dat hij weer z'n kantoor heeft in gebouw DY bij Philips. 

De  

nodige mechanische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door 

gerenommeerde  

aannemers, deze willen aangesteurd worden door tekeningen. Klaas weet nog 

niet  

precies hoe e.e.a. zal moeten worden gemaakt cq geplaatst. 

 

Arno,PE2WGV deelt mede dat het QSL bureau van 20.00 uur tot 20.15 uur er  

activiteiten zijn daarna valt het stil. Aanvullende activiteiten zouden 

het op  

dat soort avonden voor alle betrokkenen interessanter kunnen maken om wat 

langer  

te blijven. Arno verzoekt het bestuur en de vergadering mee te denken 

over een  

ander tijdstip of een aanvullende activiteiten. Tevens deelt hij mede dat 

de  

aanwezigheid van het QSL bureau niet in het convo is vermeld. 

 

Jacko,PA0BOJ vraagt hoe het nu verder gaat met de ATV herhaalzenders.  

Het is niet geheel duidelijk wie er nog actief lid is van de ATV 

commissie. 

Paul, PA0SON neemt het initiatief om de commissie bijeen te roepen. Er 

zijn al  

twee andere locaties voor de ATV herhaalzenders. Het bestuur wacht de 

verdere  

ontwikkelingen voorlopig even af. 

 

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! 

 

Sluiting 21.10 uur 

 

Karel Slegers, PA0KMS 

secretaris VERON afd. Eindhoven 
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