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1. OPENING VERGADERING  

Ad Spaninks, PE1FTV 

De vergadering wordt geopend op 16 januari 2012 om 20:05 door Ad Spaninks. 

Allen hartelijk welkom op deze jaarlijkse huishoudelijke vergadering van de VERON afdeling Eindhoven, A13. 

Mobiele telefoons graag uitschakelen of in elk geval  zonder geluid over laten gaan en neem eventuele bi n-

nenkomende gesprekken pas aan buiten deze zaa l. 

 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

 

Ad Spaninks, PE1FTV 
 
 Geen bericht van verhindering ontvangen 

 Niemand verleent voor de duur van deze vergadering volmacht tot stemmen aan iemand anders  

 Geen budgetaanvragen ontvangen 

 Geen voorstellen ontvangen 

 Jaarverslagen van de afzonderlijke werkgroepen  

 Bedankbrief Vil la Pardoes, naar aanleiding van de opbrengst van onze Sinterklaasveiling (111 euro)  

 Verslag kascontrolecommissie, ondertekend door PAØYRA, PAØIB en PAØLYA (10 januari  2012) 

Het verslag van de kascontrolecommissie vormt een apart agendapunt en komt straks aan de orde.  

 

3. SAMENVATTING NOTULEN VORIG JAAR (2011) 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ 

Na gedeeltelijke voorlezing / korte samenvatting worden de notulen van de afgelopen huishoudelijke verga-

dering, die werd gehouden op maandag 24 januari 2011, met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

4. JAARVERSLAG  VOORZITTER 

Ad Spaninks, PE1FTV  

Even kort terugblikken op het afgelopen verenigingsjaar, 2011. 

Ten opzichte van het voorafgaande jaar l i jkt het aantal bezoekers van de wekelijkse bijeenkomsten op de 

maandagavonden hier in de Ketting gemiddeld weer bijna hetzelfde te zijn gebleven. Dat l i jkt al jaren achter-

een zo, maar sluipend langzaam zien we jaar na jaar toch wel steeds minder mensen op deze bijeenkomsten. 

De lezingavonden, vaak met sprekers uit onze eigen afdeling, waren afwisselend met interessante onderwer-

pen. De avonden met de "veilingen" en die van "onderling QSO"en "QSL bureau" waren vaste, maandelijks 

terugkerende, activiteiten. Vooral hier beginnen de teruglopende bezoekersaantallen onaangenaam op te 

vallen. 
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Eindhoven en omgeving was goed vertegenwoordigd tijdens het VERON Pinksterkamp in Odoorn, mede dank 

zij de aanwezigheid van leden van ESRAC (de Eindhovense Studenten Radio Amateur Club). Op een enkele bui 

na, was het weer best goed. Op de zaterdag- en zondagavond hebben we gezellig met zijn allen gegeten. Er 

waren volop radio gerelateerde activiteiten georganiseerd voor jong en oud. De Piet Wakker 80 -meter vos-

senjacht, op de zondagochtend, wordt georganiseerd onder de vlag van de afdeling Eindhoven. De VERON 

Vossenjachtcommissie zorgt voor de zenders. Janneke de Jong, PA3BFA, zet de jacht uit en verzorgt het p a-

pierwerk. 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 2011 is, evenals vorig jaar, Wim 

Hodenius PA3BQP. Het was een geslaagd VERON Pinksterkamp. 

Na overleg met de betrokkenen heeft het HoofdBestuur besloten om de werkgroep "Gesproken Electron", 

met ingang van november 2011, organisatorisch onder te brengen bij de redactie van Electron. Enerzijds is 

het jammer om afstand te doen van dit Eindhovens "kindje". Anderzijds is het een veel logischer plaats bi n-

nen de VERON met de beste vooruitzichten wat de continuïteit betreft. 

Op verzoek van het HoofdBestuur hebben we eind november, evenals voorgaande jaren, een stand bemand 

tijdens het ElektorLive! evenement in het Evoluon in Eindhoven. PI4AA heeft er enkele verbindingen gemaakt. 

Gedurende de voorbereiding liet de communicatie met het HB, met de voorzitter van de PR-Commissie en 

Jeugdcommissie in het bijzonder, helaas veel te wensen over. Eigenlijk zijn we geheel aan ons lot overgelaten. 

De deelname van de VERON aan de beurs Elektorlive! 2011 had een groter succes kunnen zijn. Jammer! Wij 

hebben ervan geleerd en zullen, bij eventuele toekomstige verzoeken om assistentie, de voorbereiding a n-

ders (beter) aanpakken. 

Tot zover mijn terugblik op het voorbije verenigingsjaar. Onze secretaris weet er straks nog veel meer over te 

vertellen. Mede namens de andere leden van het bestuur, een HARTELIJK DANK aan allen die er door hun 

persoonlijke inzet weer een mooi jaar van hebben gemaakt. 

 

5. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 

Henry Boudewijns, PA3EWG 

Henry heeft met behulp van een beamer en scherm de uitgaven en inkomsten getoond en nader toegelicht.  

De begroting 2011, balans 31 december 2011 en begroting voor 2012 staan in de bijlagen van dit verslag.  
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6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE EN DECHARGE BESTUUR EN PENNING-

MEESTER  

E. Blommaart, PA0LYA 

Het verslag van de kascontrolecommi ssie wordt voorgelezen door E. Blommaart, PA0LYA: 

 

De vergadering verleent vervolgens met algemene stemmen decharge aan de penningmeester en het gehele 

bestuur voor het boekjaar 2011. 

7. VERVANGEN LID KASCOMMISSIE 

Ad Spaninks, PE1FTV 

De commissie bestaat momenteel uit: 

 E. Blommaart PAØLYA  sinds begin 2009 

 S. Koenen  PAØIB  sinds begin 2010  

 A. Rijven  PAØYRA  sinds begin 2011 

Als nieuwe samenstelling van de kascommissie wordt voorgesteld John Minkjan, PH9Z. 

De vergadering stemt daar volledig mee in. De commissie bestaat voor 2012 dus uit: 

 S. Koenen  PAØIB  sinds begin 2010  

 A. Rijven  PAØYRA  sinds begin 2011 

 J. Minkjan  PH9Z  sinds begin 2012 
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8. JAARVERSLAG SECRETARIS 

Henk Hamoen, PA3GUO 

Ledenaantal: 

We begonnen in januari met 284 leden in de afdeling Eindhoven. Gedurende het jaar zijn er 12 nieuwe 

VERON leden bijgekomen, een aantal leden is verhuisd naar een andere afdeling, en een aantal  leden heeft 

opgezegd als l id. We sloten het jaar af met 293 leden in 31 december, een toename van 9 leden. 

Gouden Spelden:  

Dit jaar zijn er in de afdeling twee Gouden Spelden uitgereikt.  

Op 3 januari 2011 kreeg Jan Waalen, PD0HOT, een Gouden Speld uitgereikt door Sjoerd Ypma, PA0SHY, l id 

van het hoofdbestuur van de VERON. Jan kreeg de speld voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging, onder 

meer voor het Gesproken Electron, het ATV relaisstation PI6ATV, de JOTA en recentelijk ook de nieuwe  

antenne constructie van de 145 MHz repeater PI3EHV. 

Op 10 oktober 2011 kreeg Ad Spaninks, PE1FTV, een Gouden Speld uitgereikt door Remy Denker, PA3AGF, 

voorzitter van het hoofdbestuur van de VERON. Ad kreeg de speld als waardering voor de vele functies die hij 

al jaren vervuld voor de VERON. Zo is Ad al vele jaren voorzitter van de afdeling Eindhoven, lid van de VEON 

PR commissie, First Operator van PI4AA, actief voor de jaarlijkse JOTA en levert hij een grote bijdrage aan de 

VERON vertegenwoordiging op de beurs Elektor Live!. 

Lezingen: 

Ook dit jaar zijn er weer veel lezingen gehouden tijdens de afdelingsavonden in de Ketting. Op het program-

ma stonden onder meer: “Meteor Scatter” (PA2DW), “Radioastronomische waarnemingen” (PAØSLT), “De 

uitdaging; high-speed-design en RF design voor PCB’s” (PE1RRT), “NCDXF/IARU HF Beacon monitoring sta-

tion” (PA5MW), “Radiodekkingsplanning, voorspelling met computers” (PE1FAR), “Tijd; hoe beleven we het, 

hoe delen we het in maar wat is het eigenlijk” (ON9CVD), “Het radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog” 

(PA0EJM), “Digital Filters” (PA0KLS), “DX-ing tussen 50 en 230MHz, en handige tools daarvoor” (PE1ITR) en 

"EME met behulp van Camras (de schotel in Dwingeloo)" (PE1RXJ). 

Tijdens de Huishoudelijke vergadering van 24 oktober 2011 gaven de aanwezige leden aan lezingen erg b e-

langrijk te vinden als vast onderdeel van de afdelingsagenda voor 2012. Ook voor 2012 is voor elke maand 

een lezing op de agenda gezet. 

Website: 

De website van de afdeling is begin dit jaar verhuisd van ESRAC naar de VERON (http://a13.veron.nl). In het 

voorjaar is de inhoud verder geactualiseerd en opnieuw ingedeeld. Tijdens het jaar wordt de website voort-

durend bijgehouden. De wekelijkse update van de agenda (het “convo”) is daarvan één voorbeeld. Ook wordt 

sinds kort onder de pagina ‘Naslag’ een kort verslag inclusief foto van de afgelopen afdelingsbijeenkomst 

geplaatst. 
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Machtigingen. 

De afdeling Eindhoven heeft de volgende machtigingen op haar naam staan: 
 
Normale machtiging: 

PI4ZA  (geen zendstation) 
 

ATOF: 
PI6EHV ATV repeater (ziekenhuis Eindhoven) 

PI1PAC  Packet station (Best) 
PI1EHV  Packet station op de TU/e 
PI2EHV  70cm repeater op de TU/e 
PI7CWE Morse station op de TU/e 

 

Afdelingscompetitie: 

Dit jaar is de afdeling Eindhoven geëindigd op de 16
e
 plaats van de afdelingscompetitie. In totaal waren er 

478 deelnemers. Namens A13 deden mee: PA0M, PA1W, PA3AFF, PA3CVI, PA3CVJ, PA3EWG, PA3GFE, 

PA3HGF, PA3KC, PB4PT, PD1EJA, PE1FTV, PE1KEH en PE2AAB (in totaal 14 deelnemers). 

Overleden leden: 

Op 21 februari 2011 is een oud-lid van onze afdeling, Peter Lundahl, PAøPAZ, overleden. Geboren en getogen 

in Amsterdam werd Peter al op jonge leeftijd zendamateur. Als operator van PE2EVO, het zendstation van het 

Evoluon, is Peter een van de weinige professionele zendamateurs geweest. Hij ontwikkelde zich tot comp u-

terdeskundige en ontwierp zijn wereldberoemde P-2000 programma voor een perfect morse s einschrift. We 

herinneren Peter ook van de vele maandagavonden die hij doorbracht in clubgebouw “De Ketting”, waar hij 

vele cursisten klaarstoomde voor de fel begeerde zendmachtiging. Jarenlang organiseerde hij de ‘super vo n-

kenboer’ wedstrijd op de Dag van de Amateur. Voor deze en vele andere activiteiten ontving Peter in 2000 als 

blijk van waardering een Gouden Speld van de VERON. 

(er is een minuut stilte) 

 

9. JAARVERSLAGEN WERKGROEPEN 

Henk Hamoen, PA3GUO 

De verslagen hangen op het prikbord en zullen begin 2012 op de afdelingswebsite gepubliceerd worden. 

JAARVERSLAG VELDDAGEN 

Het streven is om twee keer per jaar een velddag weekeinde te organiseren, bij voorkeur samenvallend met 

de IARU Region I velddagen. Dat is dan het eerste volle weekeinde in juni gecombineerd met een CW contest 

en het eerste volle weekeinde van september in combinatie met een SSB contest. 

Velddagen juni 2011 

Voor de velddagen in juni zijn we van 3 tot en met 5 juni te gast geweest bij Camping Knienseerd,  

Ensebroekerweg 6, 6037 NV  Kelpen-Oler. Gedetailleerde informatie over deze camping is te vinden op 

http://www.knienseerd.nl . 

http://www.knienseerd.nl/
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De opkomst was goed. In het totaal hebben er 19 personen overnacht op 10 kampeerplekken. We hebben op 

de zaterdag 14 bezoekers mogen verwelkomen en er namen 26 mensen deel aan de barbecue op zaterda g-

avond. De kosten van de houtskoolbriketten voor de barbecue zijn door de afdeling vergoed. 

Het was warm zomers weer met behoorlijk wat wind. Zowel bezoekers als kampeerders blijken meer geïnte-

resseerd te zijn in eigen proefjes en onderling QSO dan in contesten. Frans de Jong, PE1RXJ, had op de zater-

dag nogal wat bekijks. Hij slaagde erin om op 70cm via de maan (EME) een verbinding tot stand te brengen 

met de radiotelescoop in Dwingelo. Voorts staat het sociale gebeuren voor iedereen voorop en dat maakt 

zo'n weekend vooral erg gezellig. 

Velddagen september 2011 

Voor de velddagen in september zijn we van 2 tot en met 4 september wederom te gast geweest bij Camping 

Knienseerd. 

De opkomst was wat minder dan in juni. In het totaal hebben er 13 personen overnacht op 8 kampeerplek-

ken. We hebben op de zaterdag 8 bezoekers mogen verwelkomen en er namen 21 mensen deel aan de ba r-

becue op zaterdagavond. De beheerder van de camping, Remy PA0SAN, stelde voor de zaterdagavond een 

aantal flessen rode wijn beschikbaar waar na afloop van de barbecue geen druppel meer van over was. Alleen 

de houtskool voor de barbecue is door de afdeling vergoed. Alle andere kosten hebben de deelnemers zelf 

gedragen. 

Ook de wekelijkse zondagochtendronde van onze afdeling, 

deze keer dus PI4ZA/P, is verzorgd vanaf het vel ddagterrein. 

Ondanks de wat grotere afstand tot de omgeving Eindhoven 

is dit bijzonder goed verlopen. 

Het was heerlijk weer, vooral op zaterdag was  het zomers en 

echt heet. Zowel bezoekers als kampeerders zijn meer geïn-

teresseerd in onderling QSO en eigen experimenten dan in 

contesten. Het sociale gebeuren stond voorop en iedereen 

heeft na afloop de spullen droog in kunnen pakken. 

Tenslotte 

De velddagen zijn goed verlopen. Het is een mooie gelegenheid om je bijvoorbeeld eens uit te leven in de 

contest of te spelen met antennes waar thuis geen plaats voor is. Daar is dan ook dankbaar gebruik van ge-

maakt. De opkomst is groter dan in voorafgaande jaren en het l i jkt erop dat we met deze camping een locatie 

hebben gevonden die meer mensen aanspreekt. Voorlopig wordt dit dus "ons stekkie". 

Al eens nagedacht over een bijdrage aan de activiteiten? Zin om mee te doen met de velddagcontest? Lijkt 

het je leuk om eens een vossenjacht te organiseren? Laat het zo snel mogelijk weten. Hoe meer activiteiten, 

hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

Ad Spaninks (PE1FTV) 

 JAARVERSLAG QSL COMMISSIE  

2011 was voor de QSL-commissie een rustig jaar, zoals gewoonlijk gingen er weer diverse mooie kaarten door 

onze handen en werden die verstuurd naar het Dutch QSL Bureau (DQB) in Arnhem. Ook hebben we de QSL-

kaarten diverse keren zelf meegenomen naar de activiteiten die voor de QSL-managers en amateurs georga-
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niseerd werden waar dan ook het DQB aanwezig was. Dit allemaal met de bedoeling om de steeds oplopende 

portokosten wat te drukken. 

De exacte hoeveelheid kaarten die we ontvangen en weer versturen is helaas onbekend, wat dan wel opvalt  

is dat de hoeveelheid ontvangen kaarten telkens  minder is dan de hoeveelheid die we weg sturen, mogelijk 

dat dit komt door de e-QSL en de direct gestuurde QSL-kaarten en natuurlijk zijn er ook altijd die amateurs 

die helemaal niet aan QSL-kaarten doen, wat natuurlijk zeer jammer is want zoals jull ie zelf al gezien hebben 

zitten er vaak erg mooie kaarten bij. 

Maar goed, 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, PA3CPZ, de PAØ, PE en PD-ers en helaas een zeer kleine groep NL –ers, de overige 

PA, PB, PC, PG en PH-ers zitten bij Arno in de bak samen met de PI -stations. Gelukkig zijn er enkele welwillen-

de medeamateurs die ook vele kaarten voor de andere amateurs meegenomen en bezorgd hebben, daardoor 

hadden wij beiden het afgelopen jaar weer iets minder te “sjouwen” en wij willen U dan ook heel hartelijk 

danken en we hopen dat u komend jaar 2012 weer vele QSL-kaarten mag uitschrijven, versturen en ontvan-

gen. 

Harry Sonnemans (PA3CPZ) en Arno Winckens (PE2WGV) 

JAARVERSLAG MORSE WERKGROEP (MAXWELL STICHTING)  EN DIGITALE COMMISSIE  

Op de Technische Universiteit Eindhoven is een Amateur radio station gevestigd ten behoeve van de Eindh o-

ven Studenten Radio Amateur Club (ESRAC), alle radioamateurs verenigd in de VERON afd. Eindhoven en 

leden van de MORSE Werkgroep van de Maxwell Stichting.  

In 2004 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de Technische Universiteit Eindhoven m.n. de 

Faculteit Elektrotechniek, de VERON afdeling Eindhoven en de Maxwell Stichting. Afgesproken is dat de app a-

ratuur, 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 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 

26 IP adressen voor internet communicatie naar " buiten/binnen ".  

Ad PE1FTV is als vertegenwoordiger van de VERON afdeling Eindhoven benoemd in het bestuur van de Max-

well Stichting om deze samenwerking te onderstrepen. Sjoerd PAØSHY, ex medewerker van de TU/e, is als 

toezichthouder verantwoordelijk namens de TU/e.  

Ieder l id van een van de voornoemde verenigingen kan op het radiostation deelnemen aa n 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.  

Binnen de Morse Werkgroep zijn een aantal groepen actief die het station opbouwen naar de stand van de 

hedendaagse techniek, het station onderhouden en gebruikers van het amateur radi ostation. Onder opbouw 

en onderhoud valt o.a. de Digitale commissie en de maandagmiddag groep. We mogen ons verheugen op de 

medewerking van enkele pas geslaagde amateurs: PD0RZY en PD0MZ. PD0RZY houdt zich bezig met de Linux 
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software voor het satell ieten volgstation en PD0MZ en PE5ED hebben een repeater data base ontwikkeld die 

op de TU/e draait (te bereiken via https://test.iarl.org). 

De gebruikers van het station zijn de ESRAC, HF, VHF/UHF contest groepen en velen radioamateurs van over 

de hele wereld, met name onze WebSDR. Leden van de ESRAC doen elke 2 de dinsdagavond van de maand 

mee aan de NORDIC contest. De HF contest-groep doen mee aan vele contesten in de voorste gelederen.  

Inmiddels is er een nieuwe website gemaakt waarop alle activiteiten staan die op het radiostation plaats 

vinden. Deze website is te bereiken: www.maxwellstichting.nl en dan amateurradiostation. 

De maandagmiddag groep bestaat uit: Martin Beekhuis PA3DSC, Ha rry Doomen PE1HD, Bertus Hüsken 

PE1KEH en Steef Koenen PAØIB voor opbouw, onderhoud en de verkoop van de aanbiedingen van onze ver-

koop website. Ook Rein PAØR is regelmatig aanwezig voor de opbouw van de PSK mailserver. 

Steef Koenen ( PAøIB) 

JAARVERSLAG PI3EHV, PI7CWE 

PI7CWE morsecursus 

Er valt niets te melden over PI7CWE. 

PI3EHV 2 m relais 

De problemen met het af en toe uitvallen van de ontvangst van het 2-meterrelais bleken te l iggen aan een defect 

ECL-IC. Het is nog steeds onbegrepen hoe zo'n IC na 30 jaar intermitterend uit kan vallen. 

Via het Philips museum is nog een voorraadje van deze IC's gevonden, waardoor de ontvanger weer in de oo r-

spronkelijke configuratie werkt. 

Intussen zijn er weer vergelijkbare problemen opgedoken. 

Klaas Robers (PAøKLS) 

JAARVERSLAG OPLEIDIN GEN 

Opleiding Jeugd 

Er is geen speciale cursus meer voor de jeugd. Deze is onderdeel geworden van de algemene opleiding techniek 

(zendexamen). 

Opleiding Techniek 

In 2011 van januari tot september heeft het staartje van de opleidi ng techniek in de Ketting gelopen op dinsdag-

avonden van 8 tot 9 uur. Het aantal cursisten is allengs terug gelopen tot 6. Dit komt deels door het behalen van 

het examen, deels door cursisten die steeds minder komen, door andere, vaak belangrijker tijdsbesteding 

(school). 

In september is de cursus gestopt. Wij zijn in afwachting van nieuwe cursisten, bij 10 cursisten starten wij weer in 

februari. 

Klaas Robers (PAøKLS) 
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JAARVERSLAG GESPROKEN ELECTRON  

Het Gesproken Electron was officieel een werkgroep van de afdeling Eindhoven. Het VERON Hoofdbestuur 

heeft in het najaar, in overleg met het bestuur van de afdeling Eindhoven, geconcludeerd dat het logischer is 

deze aktiviteiten organisatorisch met ingang van november 2011 te laten vallen onder het Electron. 

Jan Waalen (PDØHOT) 

JAARVERSLAG PI6EHV ATV RELAIS EINDHOVEN  

Er zijn in 2011 totaal  2 berichten ontvangen via email (PI6EHV@AMSAT.ORG). De contacten met het Cathari-

na ziekenhuis over de toegangsregeling van PI6EHV zijn weer met de betreffende instanties geregeld. Het 

ATV relais PI6EHV heeft in 2011 geen ernstige problemen ondervonden. De antennes en apparatuur hebben 

de stormen en onweer buien dit afgelopen jaar goed doorstaan. Er zijn dan ook dit jaar (2010) geen grote 

veranderingen of grote reparatie uitgevoerd. Alleen de waterafdichting van antenne behuizing voor 23 cm en 

3 cm van PI6EHV is weer gerepareerd. Met dank aan Kees PE1BEY, voor zijn assistentie hierbij.  

De Lichtkrant computer is voor een update meegenomen (werkje voor Paul PE1BXL ). Tijdens de ATV  

contesten (4x per jaar) wordt PI6EHV uitgeschakeld door PA0BOJ. Ook in dit jaar 2011 is er weer gebruik ge-

maakt van PI6EHV tijdens de  uitzendingen van de landelijke Ballonnen Vossenjacht en de  JOTA. De uitzen-

dingen hiervan worden dan doorgegeven via PI6EHV. 

De inbel GSM verbinding is weer voor ½ jaar bij gewerkt zodat je per GSM of telefoon PI6EHV kunt besturen. 

Dit kan natuurlijk ook op 145.300 MHz gedaan worden. De Actuele DTMF codes  zijn  op te vragen via email  

(PI6EHV@AMSAT.ORG) of GSM (06-10505738). 

De ingangen voor PI6ATV 10299MHz, PI6ANH 2387MHz en ON0ATV 10220MHz ontvangst zijn actief.  De in-

gangen voor 2335MHz, 2368MHz, 10.400MHz zijn actief door  middel van Synchronisatie Detectie. Het nieuwe 

band-pass fi lter voor 2368MHz is gemonteerd. 

Ook is er onderzoek gedaan naar een digitale uitgang op 1291MHz; de 23cm slot antenne is geschikt en het 

koppel fi lter voor 1280/1291MHz ligt klaar. Ook is een coaxiaal relais beschikbaar indien dit nodig mocht zijn. 

(aangeschaft door Jack PA0BOJ). Er is een nieuwe zender gebouwd voor 1280MHz (nu nog goed werkende 

base-band aanschaffen). 

Groot onderhoud of veranderingen zijn niet gepland want er zijn geen financiën beschikbaar.  

Jack Bongaards (PAØBOJ) 

JAARVERSLAG PI2EHV PI8EHV PI6EHN 

Er is geen verslag ontvangen van de werkgroep.  

JAARVERSLAG MATERIAA L WERKGROEP 

In 2011 is telkens op de eerste maandag van de maand het nodige ingebrachte materiaal verkocht met een 

deel van de opbrengst voor de afdeling. Doel hiervan is om de kosten van deze avond terug te verdienen en 

ook dit jaar zijn we daar weer ruimschoots in geslaagd. Onze penningmeester zal de exacte cijfers in zijn jaar-

verslag vermelden. 

mailto:PI6EHV@AMSAT.ORG
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Voor het komende jaar hebben we weer dezelfde verwachtingen. Echter door een andere indeling van de 

avonden zal het voor velen weer wennen zijn, dat we terug zijn op de vertrouwde eerste maandag van de 

maand. Kijken hoe de toeloop zal zijn op een gecombineerde verkoop / QSL avond. 

De Sinterklaas verkoopavond voor het goede doel heeft dit jaar ruim € 111,- opgebracht. 

Al met al: business as usual… 

Kees Raaijmakers (PE1BEY) 

JAARVERSLAG PI4ZA  

PI4ZA, het clubstation van VERON afdeling Eindhoven. 

De ronde van PI4ZA is het afgelopen jaar, zoals gebruikelijk, gehouden op zondagochtend om 11:00 uur.  

Rondeleiders leiden de uitzending van thuis uit op de “Eindhoven” frequentie, 145,325 MHz. De uitzending 

wordt automatisch gedurende drie kwartier gerelayeerd op 438,626 MHz. Daarna is het mogelijk het relais 

opnieuw voor drie kwartier te starten. 

Het vaste schema voor de rondeleiders is: 

1ste zondag van de maand:  Ad,  PE1FTV,   Riethoven 

2de zondag van de maand: Ben,  PA3DWJ,  Best 

3de zondag van de maand: Eric-Jan,  PA3CEV,  Best 

4de zondag van de maand: Bertus,  PE1KEH,  Winkelcentrum Woensel  

5de zondag van de maand: Henk,  PA3GUO,  Waalre 

Als vaste invaller zendt Hans, PE1KBM uit vanuit Achtse Barrier en als bijzondere invaller noteren we Harry, 

PE2HD, vanuit Woensel. 

Van dit vaste schema wordt af en toe afgeweken door onderling te ruilen of een invaller in te schakelen.  

Alleen gedurende de zomervakantie leidt dit er een enkel e keer toe dat een rondeleider twee keer per maand 

een ronde leidt. Dit wordt echter zoveel mogelijk vermeden. 

Het overzicht van de activiteiten van PI4ZA kan kort zijn. 

Gemiddeld zijn er 15-25 deelnemers tijdens een ronde te tellen op de presentielijst van PI4ZA. De tijdsduur 

van een zondagochtend uitzending varieert van 15 minuten (geen logmelders) tot meer dan een uur als er 

een discussie ontstaat. 

Vaste onderdelen van een ronde zijn:  

- De mededelingen van het bestuur van de afdeling Eindhoven 

- De agenda met aktiviteiten en lezingen in de Ketting 

- De bijeenkomsten op de TUE 

- De cursus tot opleiding van zendamateur 

- De presentie l i jst 

- Inbreng van de deelnemers 

Over het algemeen is de ronde goed tot redelijk te volgen binnen een straal van 25 -35 km rond Eindhoven, 

afhankelijk van de antenne opstell ing bij de luisteraar. 
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Tijdens velddagen (begin juni en begin september) is het mogelijk gebleken de ronde vanaf het velddag  

terrein in Someren Eind of Kelpen-Oler te leiden. 

Constante aandacht blijft nodig om nieuwe rondeleiders  te werven. 

Een ieder die eens een zondagochtendronde wil leiden is van harte welkom en kan rekenen op hulp van de 

huidige rondeleiders. 

In de afgelopen jaren hebben Ed, PA0LYA en Jörgen, PA2KC ook enige tijd als rondeleider opgetreden. 

Bertus Hüsken (PE1KEH) 

10.  AFTREDEN BESTUUR 

Ad Spaninks, PE1FTV 

Alle leden van het bestuur treden formeel af. Ad Spaninks, PE1FTV, fungeert als interim voorzitter. 

11.  BESTUURSVERKIEZING  

Ad Spaninks, PE1FTV 

Er hebben zich geen nieuwe kandidaat bestuursleden aangemeld. 

Kandidaten zijn: 

 Ad Spaninks, PE1FTV (voorzitter) 

 Henk Hamoen, PA3GUO (secretaris) 

 Henry Boudewijns, PA3EWG (penningmeester) 

 Karel Slegers, PAØKMS (lid) 

 Jeroen Vreeken, PE1RXQ (lid) 

 Berrie Schuurhuis, PB4PT / NL13069 (l id) 

Alle 6 kandidaten zijn met algemene stemmen gekozen. 

12.  PAUZE 

Ad Spaninks, PE1FTV 

Wegens het vlotte verloop van de vergadering wordt met algemene stemmen besloten om niet te pauzeren. 

 

13.  BEGROTING KOMEND JAAR (2012) 

Henry Boudewijns, PA3EWG 

De begroting voor 2012 is met grote meerderheid van stemmen goedgekeurd. 

Besloten is om geen onkostenvergoeding te vragen aan deelnemers aan de cursus Zendamateur. 

Besloten is om de opbrengst van de Sinterklaas veil ing niet om te zetten in een gegarandeerde gift. 

De begroting 2012 staat in de bijlagen van dit verslag. 
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14.  PRAATJE VOORZITTER 

Ad Spaninks, PE1FTV 

Al heel lang zijn we gewend dat er elke maandagavond, behalve in de vakantieperiode, iets voor ons te doen 

is in De Ketting. Dat is niet meer zo. Onze bijeenkomsten zijn voortaan beperkt tot 2 per maand: de eerste en 

de derde maandag van de maand. Dit besluit is voornamelijk uit kostenoverwegingen genomen. We zullen 

eraan moeten wennen. De tijden van "O, het is maandagavond, dus ik ga naar De Ketting" zijn voorbij. Dat 

was erg gemakkelijk. Voortaan, vóór vertrek, tòch maar even de agenda raadplegen. Door meerdere activitei-

ten te combineren op één maandagavond hopen we op gemiddeld weer wat meer bezoekers. Gaat dat ge-

beuren? De tijd zal het leren. 

De VERON afdelingscompetitie 2012 is begonnen. Ooit stonden we in de top tien. Da t is alweer enkele jaren 

geleden en we horen er wel thuis! Doe je ooit mee aan HF contests? Geef je score dan door via 

www.afdelingscompetitie.nl en zorg dat onze afdeling weer in de top tien komt. Elk puntje telt! 

Ik bedank de vergadering voor het vertrouwen. Jull ie moeten aangeven wat je leuk of interessant vindt. Lever 

ons ideeën voor activiteiten. Wij zullen ons uiterste best doen een bijdrage te leveren aan de uitvoering. Er is 

bijvoorbeeld een excursie gepland, maar waarheen ligt nog niet vast. Waar gaan we heen? Wie helpt er mee 

met de organisatie? Laat het ons snel weten. Via het prikbord in De Ketting, de convo, de afdelingswebsite en 

de zondagochtendronde, PI4ZA, houden we jull ie van het afdelingsgebeuren op de hoogte. 

Namens het bestuur wens ik iedereen een heel goed en vooral actief verenigingsjaar toe! 

 

15.  VOORSTELLEN VR 2012 

Ad Spaninks, PE1FTV 

Tijdens de huishoudelijke vergadering gehouden op 24 oktober 2011 zijn er geen voorstellen ingediend.  

Ook tijdens deze vergadering zijn er geen voorstellen ingediend. 

 

16.  AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VR 2012 

Ad Spaninks, PE1FTV 

De 73e Verenigingsraad van de VERON zal plaats vinden op zaterdag 21 april  2012. Op maandag 19 maart 

2012 wijden we, hier in de Ketting, een vergadering aan de bepaling van ons stemgedrag voor  de aanstaande 

VR. 

Volgens de Statuten Artikel 14, l id 4: 

"Iedere afdeling kan maximaal vier afgevaardigden voor de verenigingsraad aanwijzen. Deze afgevaardigden 

worden in een afdelingsvergadering gekozen door en uit de leden." 

Als afgevaardigden naar de VR melden zich: Henk Hamoen, PA3GUO, Ad Spaninks, PE1FTV, Cor Moerman, 

PA0VYL, R. Molenbroek, PA3MOL en als reserve: Jeroen Vreeken, PE1RXQ 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 
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17.  RONDVRAAG  

 

Ad Spaninks, PE1FTV 

 

 Steef, PA0IB:  Elke 2
e
 maandag van de maand QSO avond voor VERON leden op de TU/e (PI4TU/e)  

    Graag vooraf aanmelden bij Steef. 

 John, PH9Z: Status zelfbouw project?  

    PA0KLS & PB4PT: prototype (ruisbrug) is gebouwd, nu nog verder uitwerken 

 Cor, PA0VYL: Museum Jan Corver heeft 3 vossenjachtzenders, “eigendom A13”, uit nalatenschap  

    ontvangen. Besloten wordt dat deze bij het museum blijven. 

 Bob, ON9CVD: Voorstel om de keuze van het goede doel van de opbrengst van de Sinterklaas 

    veil ing vast te stellen door de aanwezigen aan begin van de veiling.  
    Wordt aangenomen. 

 

18.  SLUITING 

Ad Spaninks, PE1FTV 

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! 

De vergadering wordt gesloten om 21:38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


