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1)Opening vergadering 26-01-2009 20:10u 

 

Allen hartelijk welkom op deze jaarlijkse huishoudelijke vergadering  

van de VERON afdeling Eindhoven, A13. GSM's graag uitschakelen of in  

elk geval zonder geluid over laten gaan en neem eventuele binnenkomende 

gesprekken pas aan buiten deze zaal. 

 

2)Ingekomen stukken  

 

Bericht van verhindering van Bert Plaum, PB0P. 

Niemand verleent voor de duur van deze vergadering volmacht tot 

stemmen aan iemand anders. 



Verslag kascontrolecommissie, ondertekend door PB0P, PA0YRA en PH9Z. 

Geen aanvragen voor budgetten. 

Geen voorstellen. 

Het verslag van de kascontrolecommissie vormt een apart agendapunt  

en komt straks aan de orde. 

 

3)Verslag voorzitter  

 

Zoals te doen gebruikelijk kijk ik weer even in het kort terug op  

het afgelopen verenigingsjaar, 2008. 

De wekelijkse bijeenkomsten op de maandagavonden hier in de Ketting  

zijn gemiddeld door zo'n 8% van de afdelingsleden bezocht. We hadden  

de vaste, maandelijks terugkerende activiteiten zoals "onderling QSO" 

met "onderdelen verkoop", "QSL bureau" en "PC-helpdesk" en de 

"veilingen". 

Blijkbaar kan iedereen uitstekend zelfstandig met de computer overweg 

want 

voor de "PC-helpdesk" blijkt absoluut geen enkele belangstelling te 

bestaan. 

Hoewel het steeds moeilijker wordt is Karel PA0KMS er toch in geslaagd om  

alle lezingavonden op één na gevuld te krijgen met interessante 

onderwerpen.  

Meer dan de helft van die lezingen is verzorgd door mensen uit onze eigen  

afdeling! 

Het weer in Odoorn tijdens het Pinksterkamp begin mei was zo zeldzaam 

mooi  

en stabiel dat we de grote tent niet eens hebben opgezet. De opkomst uit 

Eindhoven en omgeving was prima. De Piet Wakker 80-meter vossenjacht,  

op de zondagochtend, wordt georganiseerd onder de vlag van de afdeling  

Eindhoven. Ewout de Ruiter PA0OKA zet de jacht uit en 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 2008 is  

Dick Fijlstra PA0DFN. Alle deelnemers kunnen terugkijken op een droog,  

warm, zonnig en geslaagd VERON Pinksterkamp. 

Tijdens de velddagen in juni was het zonnig en in september hadden  

we wat veel wind. De belangstelling voor onze velddagen lijkt elke keer 

toe te nemen. Het is een mooie gelegenheid om bijvoorbeeld eens te  

experimenteren met antennes waar thuis geen plaats voor is.  

Dat is op ons gedeelte van het terrein dan ook goed te zien!  

Zowel kampeerders als bezoekers blijken meer geïnteresseerd te  

zijn in onderling QSO en eigen proefjes dan in deelname aan de contest.  

Gedurende het hele weekeinde en tijdens de barbecue op zaterdag  

in het bijzonder gaat gezelligheid vóór alles. Het waren weer fijne  

velddagen. 

Op de Bennekeldag, half september, hebben we met enkele mensen een  

stand bemand. Op die dag laten de gebruikers/huurders/verenigingen  

van de Ketting zien waarmee ze bezig zijn. Wij hebben ons best gedaan  

om de bezoekers te woord te staan en te laten zien wat een  

radiozendamateur zoal doet. 

De excursie naar het Museum Verbindingsdienst te Ede eind september  

was een groot succes. Het aantal deelnemers viel wel tegen, maar de  

kwaliteit van het gebodene was dik in orde. Een comfortabele busreis  

en een uitstekend verzorgde lunch, gevolgd door een boeiende rondleiding  



langs het verleden en heden van communicatie in het Nederlandse leger.  

Karel PA0KMS: Namens alle deelnemers bedankt voor de organisatie! 

Tot zover mijn korte terugblik op 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. 

Ad Spaninks  (pe1ftv) 

 

4)Samenvatting notulen vorig jaar 2008  

 

Na gedeeltelijke voorlezing / korte samenvatting worden de notulen van  

de afgelopen huishoudelijke vergadering, gehouden op maandag 28 januari  

2008, 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.  

We hebben afgelopen jaar een behoorlijke donatie ontvangen deze dekt  

ruim de kosten voor de excursie. 

 

6)Verslag kascontrolecommissie  

 

Het verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen door John, 

PH9Z. 

Verslag kascontrolecommissie 

Op 13 januari 2009 hebben ondergetekenden de kascontrole uitgevoerd van  

de gevoerde financiële administratie van de VERON afdeling Eindhoven. 

Hiertoe is de volledige administratie (boekhouding en boekingstukken)  

ter controle aangeboden door de penningmeester. 

Tijdens deze controle hebben wij geen afwijkingen en bijzonderheden  

geconstateerd en stellen daarom de vergadering voor om het bestuur te  

dechargeren. 

De commissie beveelt aan om ingeval van verkrijgen van gelden uit  

erven de te verkopen items vooraf te documenteren voorzien van een  

geschatte waarde en dit document door twee leden van de vereniging te  

laten ondertekenen. 

Voor accoord: 

PB0P  Bert Plaum 

PA0YRA  Anton Ryven 

PH9Z  John Minkjan 

De voorzitter zegt namens het bestuur toe de aanbeveling van de commissie  

in voorkomende gevallen, voor zover mogelijk en voor zover van 

toepassing,  

te volgen. 

De vergadering verleent vervolgens met algemene stemmen decharge aan de  

penningmeester en het gehele bestuur voor het boekjaar 2008. 

 

7)Verslag secretaris  

 

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

We zijn van 316 leden gezakt naar 307 leden. Peildata's  januari 

2008/2009.  

Er zijn drie leden afgevallen door overlijden. Het grootste deel van de  



terugloop is gelegen feit dat leden er door een of andere reden er mee  

stoppen. 7 leden stoppen ermee en 5 leden hebben de contributie van 2008  

nog niet betaald en zijn in 2009 geroyeerd 

 

Wij ontvangen hierdoor steeds minder afdracht van het Hoofdbestuur.  

In mijn verslag van het vorige jaar (2008) heb ik aangekondigd dat  

we maatregelen moeten treffen om e.e.a. betaalbaar te houden.  

We hebben dit voor 2008 opgelost en ook voor 2009 door een keer per  

maand gebruik te maken van de kleine zaal naast de bar. 

Dit paste niet in het planningspatroon van de verhuurder De Ketting.  

Het gevolg hiervan is dat wij niets merken. We mogen de derde maandag  

van de maand, de grote zaal gebruiken tegen de prijs van de kleine zaal.  

Dit geldt ook voor het jaar 2009. 

 

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan zegt het spreekwoord.  

Welnu de tijd van gaan is in zicht. 

Vanaf 1996 heb ik de functie van secretaris ingevuld, ik heb dit met veel  

plezier gedaan, en ik denk dat het na 12 jaar tijd wordt dat een ander  

deze functie gaat over nemen. Ik stel me dan ook niet meer beschikbaar  

voor deze functie. Wel wil ik lid van bestuur blijven. Ik dank de leden  

en mijn medebestuursleden in het vertrouwen en de medewerking die ik in  

afgelopen periode heb ondervonden. 

 

Er is een excursie georganiseerd naar het Museum voor Communicatie van  

de Koninklijke Landmacht. Wij hebben mogen proeven van de meest 

primitieve  

middelen van communicatie tot de huidige zeer geavanceerde vormen. 

Er hebben maar 19 OM's deelgenomen aan de excursie, wel wat weinig voor  

een afdeling van 319 leden.  

 

Door het toedoen van onze penningmeester beschikt het secretariaat van  

de afdeling over moderne computer apparatuur. Henry bedankt! 

 

Afgelopen periode zijn drie  OM's van ons heengegaan:  

 

Op 6 april 2008 is overleden OM Erwin Wallenta, PE1NEL 

  

Erwin was vrijwel blind, erg klein, en teer. 

Afgezien van zijn specifieke stem was er niets dat hem apart maakte.  

Hij was altijd aardig en behulpzaam op de band en steevast aanwezig  

op de zondagavondronde. 

 

Op zondagavond  9 november 2008  is plotseling overleden 

  

OM Dirk in 't Veld, PA3AVP 

 

Iedereen kende Dirk van de zelfbouwprojecten zoals de frequentieteller  

en de voltmeter met de onderdelen van wijlen Ome Chris.  

Er zijn heel wat discussies gevoerd over het hoe en waarom van deze  

schakelingen in de Ketting op maandagavond, en op verschillende banden. 

Dirk was ook bij andere afdelingen bekend met zijn zelfbouwprojecten. 

Jammer dat hij de laatste jaren - na een blikseminslag - niet meer  

actief was met de zelfbouwprojecten. Dirk maakte "luister" QSO's.  

 



Dirk genoot intens van zijn kopje koffie aan de bar van de Ketting  

met een sigaartje. 

 

Na een langer ziekbed is overleden op 7 januari 2009 

 

OM Peter de Waard, PA0PDW,  

 

Peter  was een gedreven fysicus die nooit genoegen nam met een 

'vermoeden' of een 'idee' maar altijd tot de fundamenten terug ging  

om een beeld of een model van de waarnemingen op te bouwen.  

Zoals hij was in zijn werk, zo was hij ook in zijn hobbies, waaronder de 

radio en de computer. Veel meetinstrumenten in zijn shack waren dan  

ook van eigen hand en hij nam deel aan verschillende internetfora en 

gemeenschappen die zich bezig hielden met het ontwerp en de verbetering  

van nieuwe en computergestuurde meetsystemen. Zo hebben zijn bijdragen  

aan een kleine, microprocessorgestuurde netwerk-analyser dit instrument  

aanzienlijk verder gebracht. 

Op de radio-club was hij steeds een gewaardeerde vraagbaak voor velen en 

graag bereid om moeilijke zaken met eenvoudige voorbeelden duidelijk te 

maken zodat anderen meer van de hobby konden begrijpen en waarderen. Wij 

zullen in Peter een goede vriend gaan missen, een technische vraagbaak  

en belangrijke 'sparing partner'. 

 

Graag een minuut stilte voor onze overleden radioamateurs 

 

8)Verslagen commissies  

 

De verslagen van de verschillende commissie zijn ook te vinden op  

het bord bij de uitgang van de zaal. 

 

Verslag QSL Commissie A13 over 2008. 

Dat het inderdaad allemaal iets minder wordt blijkt aan het aantal  

ngeleverde kaarten die naar het DQB verstuurd zijn, Ook lijkt het  

dat de  hoeveelheden ontvangen kaarten voor de Afdeling Eindhoven naar  

ons idee steeds minder wordt hoewel ook blijkt er toch weer elk jaar  

(nieuwe) amateurs zijn die erg fanatiek hun kaarten komen brengen en  

ophalen om hun QSL-kaarten verzameling steeds weer uit te breiden. 

Helaas komt het ook nog voor dat deze ingeleverde kaarten NIET  

gesorteerd zijn en dat levert, vooral als het een grote stapel is 

flink wat extra werk op om deze in de goede volgorde te leggen.  

Dus hierbij aan allen de vraag: lever Uw QSL-kaarten in alfabetische  

volgorde aan dan is het voor het uitsorteren en versturen een stuk  

eenvoudiger en het scheelt mij ontzettend veel tijd. 

Ook voor alle duidelijkheid nog een keer: de Nederlandse kaarten  

hoeft u niet te voorzien van een regionummer en zowel ikzelf als  

het DQB vinden het fijn als de kaarten de afmetingen van 9 x 13 cm 

hebben.  

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. 

Daarbij behartigt Harry 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. 

Gelukkig zijn vele kaarten 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 willen wij U dan ook heel  

hartelijk danken en we hopen dat u komend jaar 2009 weer vele  

QSL-kaarten mag uitschrijven en ontvangen. 

De QSL commissie:    Harry, PA3CPZ    en    Arno, PE2WGV     

 

MORSE Werkgroep.                                                                    

   

Op de Technische Universiteit Eindhoven is een Amateur radio station  

gevestigd ten behoeve van de Eindhoven Studenten Radio Amateur Club  

(ESRAC), leden van de Veron afdeling Eindhoven en leden van de  

MORSE Werkgroep van de Maxwell Stichting 

  

In 2004 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de  

Technische Universiteit Eindhoven met name de Faculteit  

Elektrotechniek, de VERON afdeling Eindhoven en de Maxwell Stichting.  

Afgesproken is dat de apparatuur, antennes en materialen aanwezig op  

de TU/e, van de VERON en van de TU/e ondergebracht gaan worden bij  

de Maxwell Stichting die voor het beheer daarvan de MORSE Werkgroep  

heeft opgericht.  

 

De MORSE Werkgroep moet zelf voorzien in de nodige financiën,  

voor de opbouw en onderhoud van het radiostation, omdat zowel de  

VERON als de Maxwell Stichting daarvoor onvoldoende geld ter  

beschikking kunnen stellen. De TU/e stelt in principe alleen de  

ruimte, het gebruik van de elektra ter beschikking, twee internet  

aansluitingen en 16 IP adressen voor internet communicatie. 

 

Ad PE1FTV is als vertegenwoordiger van de VERON afdeling Eindhoven  

benoemt in het bestuur van de Maxwell Stichting om deze samenwerking  

te onderstrepen. Sjoerd PA0SHY, medewerker van de TU/e, is als  

toezichthouder verantwoordelijk namens de TU/e.  

 

Ieder lid van een van de voornoemde verenigingen  kan op het  

radiostation deelnemen aan een bestaande activiteit. Ook is het  

mogelijk een nieuwe activiteit te starten. Het spreekt voor zich  

dat die activiteit in het teken moet staan van experimenteel radio  

onderzoek en moet passen binnen het al aanwezige radiostation.  

Dit ter beoordeling van het bestuur van de MORSE Werkgroep.  

Een ieder die deelneemt aan een activiteit op het radiostation  

is automatisch lid van de MORSE Werkgroep.  

 

De activiteiten op het radio station zijn: 

 

1. Twee HF stations met antennes voor het deelnemen aan het amateur  

radio verkeer, zoals contesten op de HF banden t/m 50 MHz  

in alle modes. Aurelio PC5A 

 

2. Twee VHF/UHF stations met antennes voor het deelnemen aan het  

amateur radio verkeer, zoals contesten op 2 m en 70 cm in alle modes. 

Gert PG5D 

 

3. Een UHF/SHF station met antennes voor het deelnemen aan het amateur  



radio verkeer, zoals contesten op 23 cm , 13 cm en 10 GHz in alle modes.  

Gert PG5D. 

 

4. Automatisch volgstation met antennes voor het deelnemen aan het  

amateur radio verkeer via amateur satellieten op 2m, 70cm en 23 cm in  

alle modes.  Jeroen PE1RXQ en Martin PA3DSC. 

 

5. Packet radiostation met 3 LAP's PI1EHV-1 op 2m 144.850 MHz 1k2  

en op 70 cm 430.9125 MHz met 9k6 en op 434.900 MHz met 76k8 en de  

bijbehorende linken, tunnels naar binnen en buitenland. Digcom. 

 

6. PI8ZAA Packetradio BBS, Node PI1EHV, TCP/IP activiteiten/websites  

sys2 PI8ZAA. sharon@esrac.ele.tue.nl . Arno PE1ICQ, Jeroen PE1RXQ.  

 

7. 2 meter 144.800 MHz Automatic Position Reporting System,  

APRS Node. Max PD0SBH. 

 

8. PSK mailserver station PSK 250 op 10.150 MHz, 18.110 MHz en  

24.910 MHz. Rein PA0R. 

 

9. Twee Phone repeaters met Internet Radio Linking Project,  

IRLP op 70 cm 430.100/431.700 MHz en 23 cm 1298.400/1270.400.  

Geert Jan PE1HZG. 

 

10. Automatisch bulletin station op 438.625 MHz, voor het uitzenden  

van bulletins van de ARRL, RSGB, DARC en de Veron. Geert Jan PE1HZG. 

 

11. ATV zend*/ontvangst station op 23 cm, 1280 MHz. Geert Jan PE1HZG. 

 

12. Morse cursus op 2 m 145.325 MHz. Klaas PA0KLS, Geert Jan PE1HZG. 

 

13. Ontvangst station van polaire weersatellieten op 136/138 MHz.  

Bertus PE1KEH. 

 

14. Internet reflector voor ontvangst op 10 KHz tot 3000 MHz en  

25 MHz tot 1300 MHz. * Harry PE2HD  

 

15. Automatisch volgstation voor EME verbindingen op 70 cm. * Morse 

 

16. PI4AA, Veron verenigingszender onder de leiding van de  

Veron afdeling  Eindhoven met eigen apparatuur.  Karel PA0KMS e.a. 

 

17. Lokaal weerstation. * Morse 

 

18. 2 meter inpraatstation. Morse  

 

19. Baken stations op 10 en 24 GHz  * Gert PG5D 

 

20. Video camera met pan en tilt op het dak van de TU/e, voor een  

overzicht op de antennes * Morse. 

 

21. PACC contest log computer. Aurelio PC5A 

 

22. Drie computers voor: DX cluster, WW convers, iDXPRESS en internet  



tunnels voor Packet radio. PI5EHV, PI4TUE en PI4TUE-1. Aurelio PC5A. 

 

23. DFC tijd signaal ontvangst station. Harry PE2HD 

 

24. Acht webcammen op het radiostation. Jeroen PE1RXQ 

 

25. Metingen van zonneruis, magnetische stormen  enz. * Bertus PE1KEH. 

 

26. RTTY/CW mailbox. * Martin PA3DSC 

 

27. Educatieve/onderwijs projecten voor scholieren*   

 

28. Wireless radio project op 2.4 of 5.6 GHz * Digcom. 

 

29. Internet/ethernet infrastructuur. Geert Jan PE1HZG 

 

30. Verkoop website, waar wij de gekregen apparatuur en materialen  

op verkopen, voor het verkrijgen van de nodige financiën voor de  

opbouw en onderhoud van het radiostation op de TU/e Martin PA3DSC  

en Steef PA0IB 

 

  * De met een sterretje aangegeven projecten zijn in voorbereiding.  

    Voor enkele projecten is de apparatuur en zijn de toebehoren  

    aanwezig. 

    Als u aan één van de activiteiten wil deelnemen, een project wil  

    afmaken of een nieuwe activiteit wil starten neem dan contact  

    met een van de onderstaande amateurs of met de amateur die  

    vernoemd is achter één van de bovenstaande activiteiten. 

 

Martin Beekhuis PA3DSC,  

Harry Doomen PE2HD,  

Steef Koenen PA0IB  

 

De leden van de MORSE Werkgroep: 

  

> pe1icq   

> pa3dsc@amsat.org  

> bkon@hetnet.nl  

> GeertJan.deGroot@xs4all.nl 

> pe1rxq@amsat.org 

> pa0kms@amsat.org 

> rein@couperus.com 

> pd0sbh@amsat.org 

> pe1ftv@amsat.org 

> pg5d@xs4all.nl 

> pe1keh@amsat.org 

> fred@esrac.ele.tue.nl 

> pa0gri@amsat.org 

> pa3cev@xs4all.nl 

> pa5mw@home.nl 

> pa3fga@amsat.org 

> pa3gfe@esrac.ele.tue.nl 

> y.s.b.tollenaere@student.tue.nl 

> pe2bap@amsat.org 



> jons-petra@hotmail.com 

> ph9z@amsat.org 

> klaas@robers.nl 

> pe2hd@tiscali.nl 

> pc5a@chello.nl 

> charl@turingbirds.com 

> k.j.h.g.d.wijs@student.tue.nl 

> pa9a@amsat.org 

> pa3hgf@veron.nl 

> pa0yra@amsat.org 

> pe1itr@amsat.org 

> pa4ao@telfort.nl 

> h.spoorenberg@xs4all.nl 

* crvdlaan@pa3cvi.nl 

  

9)Aftreden bestuur  

 

Karel, PA0KMS, legt zijn functie als secretaris neer. Alle leden van het  

bestuur treden formeel af, maar zij stellen zich wel herkiesbaar.  

Ad, PE1FTV, fungeert als interim voorzitter. 

 

10)Bestuursverkiezing  

 

Er is één aanmelding als nieuw kandidaat bestuurslid. Eric PA3CEV  

heeft zich bereid verklaard de taak van secretaris van Karel PA0KMS  

over te nemen. Laten we Eric aan het bestuur toevoegen zodat Karel  

hem in kan werken. 

 

Kandidaten zijn: 

Ad Spaninks, PE1FTV voor de functie van voorzitter 

Eric Wösten, PA3CEV  (secretaris) 

Henry Boudewijns, PA3EWG (penningmeester) 

Karel Slegers, PA0KMS  (lid) 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ  (lid) 

Berrie Schuurhuis, PB4PT / NL13069 (lid) 

 

Alle 6 kandidaten zijn met algemene stemmen gekozen. 

 

11)Pauze ongeveer 15 minuten  

 

Wegens het vlotte verloop van de vergadering wordt met algemene  

stemmen besloten om niet te pauzeren. 

 

12)Begroting komend jaar 2009  

 

De begroting voor 2009 is met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

13)Vervangen lid kascommissie  

 

De commissie bestaat momenteel uit: 

PH9Z  sinds begin 2008 

PA0YRA        sinds begin 2007 

PB0P  sinds begin 2006 

Bert, PB0P heeft van deze drie de langste tijd als lid van de  



kascontrolecommissie gefunctioneerd en zijn taak moet worden  

overgenomen. Dank aan Bert voor de inzet. 

Ed, PA0LYA neemt de taak van hem over. De vergadering stemt daar  

volledig mee in. De commissie bestaat voor 2009 dus uit: 

PA0LYA  sinds begin 2009 

PH9Z  sinds begin 2008 

PA0YRA  sinds begin 2007 

 

14)Speech voorzitter  

 

Ah ja, mijn "praatje". 

Welkom Eric in het bestuur. Het zal zeker in het begin niet  

gemakkelijk zijn om alles wat Karel de afgelopen 12 jaar heeft  

gedaan zomaar over te nemen. Ik ben blij dat Karel ons als gewoon  

bestuurslid met raad en daad bij blijft staan. Met het neerleggen  

van je functie van secretaris sluit je als het ware wel een periode  

af Karel. 

Een periode waarin je enorm veel voor onze afdeling hebt gedaan.  

We zijn je daarvoor allemaal dankbaar. Applaus! 

Ik bedank de vergadering voor het gestelde vertrouwen. Wij zullen ons  

uiterste best doen, maar jullie moeten ons de weg wijzen. Laat de ideeën  

voor de invulling van maandagavonden of voor andere activiteiten maar  

komen en wij zullen proberen 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. 

Ad Spaninks  (pe1ftv) 

 

15)Afgevaardigden naar de VR  

 

De 70e Verenigingsraad van de VERON zal plaatsvinden op zaterdag  

25 april 2009. Op maandag 9 maart 2009 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, PA0VYL en PE1FTV.  

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

16)Rondvraag  

 

PA0KLS 

De cursus start 5 februari aanstaande en heeft 8 deelnemers. 

Nico Maatje 

Waarom krijgen we het bewijs van lidmaatschap zo laat toegestuurd? 

PA0YRA 

Formulier op website i.v.m. legaten / erfenissen? 

 

17)Sluiting 21:00u 

 

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 wèl thuis! 

 



Karel Slegers, PA0KMS 


