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1 Opening 

Ad Spaninks, PE1FTV 

De vergadering wordt geopend op 21 januari 2013 om 20:14 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 bin-

nenkomende gesprekken pas aan buiten deze zaal. 

 

2 INGEKOMEN STUKKEN 

 
Henk Hamoen, PA3GUO 
 

 Bericht van verhindering is ontvangen van P.M. Moonen, PE1HNO, John Minkjan, PH9Z 

 Geen VR2013 voorstellen ontvangen 

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

 Budgetaanvraag door Jack Bongaards, PA0BOJ, voor PI6EHV (ATV repeater) 

 Jaarverslagen van de afzonderlijke werkgroepen (ontvangen en inmiddels gepubliceerd op internet) 

 Bedankbrief Villa Pardoes, naar aanleiding van gift van 115 euro (opbrengst van de Sinterklaasveiling) 

 Verslag kascontrolecommissie, ondertekend door PAØYRA en PAØIB (8 januari 2013) 

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

 

3 SAMENVATTING NOTULEN VORIG JAAR (2012) 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ 

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

dering, die werd gehouden op maandag 16 januari 2012, met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

4 JAARVERSLAG 2012 VOORZITTER 

Ad Spaninks, PE1FTV  

Het eerste jaar met nog maar 2 bijeenkomsten per maand hebben we achter de rug. Het is al met al goed 

verlopen en het enige minpuntje was de beschamend lage opkomst tijdens onze "Sinterklaasveiling". De le-

zingavonden, soms met sprekers uit onze eigen afdeling, waren afwisselend met interessante onderwerpen. 

Vaste, maandelijks terugkerende, activiteiten zijn de avonden met "QSL bureau", de "veilingen" en "onderling 

QSO". Combinatie van verschillende activiteiten op één avond maakt de boel gelukkig weer wat levendiger. 

Eindhoven en omgeving was in Odoorn tijdens het VERON Pinksterkamp goed vertegenwoordigd. We hebben 

stralend weer gehad. Met zijn allen hebben we gezellig gegeten op de zaterdag- en zondagavond. Er waren 

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

op de zondagochtend, wordt georganiseerd onder de vlag van de afdeling Eindhoven. De VERON Vossen-
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jachtcommissie zorgt voor de zenders. Janneke de Jong, PA3BFA, zet de jacht uit en verzorgt het papierwerk. 

Wij leveren het personeel voor de bemanning bij de controlepost en bij de twee vossen en stellen de wissel-

beker beschikbaar. De winnaar van de 80-meter Piet Wakker jacht 2012 is Albert Westenberg PA0A. Het was 

een heerlijk VERON Pinksterkamp. 

In wijkgebouw "De Ketting" is er geen plaats meer voor ons. Na zo'n 25 jaar is ons eind 2012 de huur opge-

zegd. Inmiddels hebben we hier in "'t Slot" een mooi nieuw onderkomen gevonden. 

Tot zover mijn erg korte terugblik op het voorbije verenigingsjaar. Onze secretaris gaat grondiger te werk dan 

ik. Hij 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 2012 PENNINGMEESTER 

Henry Boudewijns, PA3EWG 

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

De begroting 2012, resultaten 2012 en balans 31 december 2012 staan in de bijlagen van dit verslag. 

 

6 KASCONTROLECOMMISSIE  

6.1 VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 

Het verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen door A. Ryven, PA0YRA: 
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6.2 DECHARGE PENNINGMEESTER EN BESTUUR 

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

bestuur voor het boekjaar 2012. 

6.3 VERVANGEN LID KASCOMMISSIE 

Ad Spaninks, PE1FTV 

De commissie bestaat momenteel uit: 

 S. Koenen  PAØIB  sinds begin 2010  

 A. Rijven  PAØYRA  sinds begin 2011 

 J. Minkjan  PH9Z  sinds begin 2012 

Steef, PA0IB, heeft van deze drie de langste tijd als lid van de kascontrolecommissie gefunctioneerd en zijn 

taak moet worden overgenomen. Steef wordt bedankt voor zijn inzet. Als nieuwe lid van de kascommissie 

wordt voorgesteld: Bert Plaum, PB0P. De vergadering stemt daar volledig mee in.  

De commissie bestaat voor 2013 dus uit: 

 A. Rijven  PAØYRA  sinds begin 2011 

 J. Minkjan  PH9Z  sinds begin 2012 

 B. Plaum  PB0P  sinds begin 2013 

 

7 JAARVERSLAG 2012 SECRETARIS 

Henk Hamoen, PA3GUO 

Ledenaantal: 

We begonnen in januari met 293 leden in de afdeling Eindhoven. We sloten het jaar af met 305 leden op 31 

december, een toename van 12 leden waarvan 9 geheel nieuwe VERON leden.  

Overleden leden: 

Op 27 februari overleed oud-lid Hans Wildeman, PE0VKW.  

Op 4 mei 2012 overleed F.M.P. vd Werff. 

Op 10 mei 2012 overleed B.W.J. Spits, PE0BEN. 

Op 21 mei 2012 overleed A.J. van Erp, PA3BFV. 

Op 12 september 2012 overleed Peter van Nieuwland, PA0PVN.  

(er is een minuut stilte) 

Gouden Spelden:  

Dit jaar zijn er in de afdeling geen Gouden Spelden uitgereikt.  
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Bijeenkomsten: 

Zoals besloten op de Huishoudelijke vergadering van januari 2012, is het aantal bijeenkomsten dit jaar ver-

minderd van 4 naar 2 per maand. De agenda is zo opgesteld dat er toch elke maand een lezing was. De op-

komst bij de lezingen was dit jaar gemiddeld hoger (30) als het vorige jaar (20-25). De avonden voor  

veiling/verkoop, QSL bureau en onderling QSO zijn samengevoegd, en de opkomst was ook hier hoger. 

Na vele jaren is er toch nog redelijk plots een einde gekomen aan de beschikbaarheid van De Ketting voor 

onze bijeenkomsten. Mede dankzij Henry Boudewijns hebben we op erg korte termijn een nieuw onderko-

men gevonden in wijkgebouw ’t Slot aan het Kastelenplein in Eindhoven. Het is zelfs gelukt om onze ‘vaste’ 

maandag en dinsdag avonden te behouden! 

Lezingen: 

Dankzij het enthousiasme van de vele sprekers hebben we ook in 2012 een serie interessante lezingen gehad: 

De EM Velden, Jeugd in IARU Regio 1, Pionieren met microgolven, Radionavigatie in de luchtvaart, WFM op 

70cm, Nummerstations, laag vermogen bakenzenders en D-ATV. 

Ook voor 2013 hebben we weer veel lezingen op de agenda staan: WSJT in de praktijk, Philips bouwdozen, 

Breedband metingen uit de junk box, DCF klokken, De laatste ontwikkelingen bij VHF Yagi antennes, PSKMail, 

D-STAR, en tot slot: frequentie-referenties. 

Website: 

Onze afdelingswebsite (http://a13.veron.nl) wordt wekelijks bijgewerkt. Te vinden zijn natuurlijk de jaar-

agenda, overzichten van de werkgroepen, activiteiten en uitzendingen en een naslag van recente activiteiten, 

Machtigingen en ATOF’s (Aanvullende Toestemming Onbemand Frequentiegebruik): 

De afdeling Eindhoven heeft de volgende machtiging(en) op haar naam staan: 
PI4ZA  (is geen zendstation) 
 
De volgende ATOF’s zijn in de loop van 2012 van de VERON (het HB) overgedragen en verlengd voor een periode 
van 3 jaar, in gevolge het besluit van het HB om geen ATOF’s meer op naam van de VERON te willen hebben. 
 
PI6EHV ATV repeater (ziekenhuis Eindhoven) (naar Jack Bongaards, PA0BOJ) 
PI1PAC  Packet station (Best)   (naar Henry Boudewijns, PA3EWG) 
PI1EHV  Packet station op de TU/e   (naar de Maxwell Stichting) 
PI2EHV  70cm repeater op de TU/e  (naar de Maxwell Stichting) 
PI7CWE Morse station op de TU/e   (naar de Maxwell Stichting) 
 
De afdeling is speciaal Jack Bongaards, PA0BOJ, en Henry Boudewijns, PA3EWG, dankbaar voor het ‘op zich  
nemen’ van de verantwoordelijkheid voor PI6EHV respectievelijk PI1PAC. 

Afdelingscompetitie: 

Dit jaar is de afdeling Eindhoven geëindigd op de 13
e
 plaats van de afdelingscompetitie, 3 plaatsen hoger als 

vorig jaar. Namens A13 deden mee: PA0M, PA0SON, PA1W, PA3AFF, PA3CVI, PA3CVJ, PA3DWJ, PA3EWG,  

PA3GUO, PA3HGF, PB4PT, PD1EJA, PE1FTV, PE2AAB en PE2HD. 

 

 

http://a13.veron.nl/
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8 JAARVERSLAGEN 2012 WERKGROEPEN 

Henk Hamoen, PA3GUO 

De verslagen hangen op het prikbord en zijn sinds begin 2013 ook op de afdelingswebsite gepubliceerd. 

8.1 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 2012 

Voor de velddagen in juni zijn we van 1 tot en met 3 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.  

De opkomst was aan de lage kant. In het totaal hebben er 10 personen overnacht op 8 kampeerplekken. We 

hebben op de zaterdag 11 bezoekers mogen verwelkomen en er namen 19 mensen deel aan de barbecue op 

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

Het weer was wisselvallig, maar de zaterdag hebben we toch lekker in het zonnetje kunnen genieten van de 

barbecue. De beheerder van de camping, Remy PA0SAN, stelde voor de zaterdagavond een aantal flessen 

rode wijn beschikbaar, waarvoor dank! 

De wekelijkse zondagochtendronde van onze afdeling, PI4ZA/P, is verzorgd vanaf het velddagterrein en is 

prima verlopen. Tijdens het opbreken zondag heeft het vrijwel continue geregend. 

Zowel bezoekers als kampeerders blijken meer geïnteresseerd te zijn in eigen proefjes en onderling QSO dan 

in contesten. Voorts staat het sociale gebeuren voor iedereen voorop en dat maakt zo'n weekend vooral erg 

gezellig en zeer de moeite waard. 

Velddagen september 2012 

Voor de velddagen in september zijn we van 31 augustus tot en met 2 september wederom te gast geweest 

bij Camping Knienseerd. 

De opkomst was wat groter dan in juni. In het totaal hebben er 13 personen overnacht op 7 kampeerplekken. 

We hebben op de zaterdag 11 bezoekers mogen verwelkomen en er namen 23 mensen deel aan de barbecue 

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 niet veel meer van over was. Alleen de houts-

kool 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 veld-

dagterrein en is goed verlopen. 

Het weer op de vrijdag was koud nat en winderig, maar de zaterdag was een mooie zomerse dag en op zon-

dag hebben we allemaal onze spullen droog in kunnen pakken. Zowel bezoekers als kampeerders zijn meer 

geïnteresseerd in onderling QSO en eigen experimenten dan in contesten. Het sociale gebeuren stond voor-

op. 

http://www.knienseerd.nl/
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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. 

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) 

 

8.2  JAARVERSLAG QSL COMMISSIE  

2012 was voor de QSL-commissie wederom een rustig jaar. Door de bezuinigingen die ook het DQB treffen is 

er zoveel als mogelijk door de QSL-managers en medeamateurs naar diverse activiteiten en radiomarkten 

meegenomen als mogelijk was, daardoor kwam het voor dat de QSL-avond net was geweest en dat de kaar-

ten nog opgehaald (of bezorgd) dienden te worden. 

Komend jaar gaan we ook weer screenen en sturen we in een grote partij die QSL-kaarten terug van amateurs 

waar al 10 jaar geen enkele QSL-kaart is afgehaald. 

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.  

Ook vinden we het jammer dat bij grote evenementen zoals de JOTA niet alle deelnemende stations lid zijn 

van de VERON of VRZA, deze QSL-kaarten zijn dan niet te bezorgen en dat is gewoon zonde van alle moeite. 

Ook wil ik nog even wijzen op het juist sorteren van de QSL-kaarten, gewoon alfabetisch is voor mij al best 

goed genoeg maar sommigen leveren steeds de kaarten kris kras door elkaar in en dat vergt erg veel tijd voor 

een juiste sortering. 

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 welwillende 

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 2013 weer vele QSL-kaarten mag uitschrijven, versturen en ontvan-

gen. 

Harry Sonnemans (PA3CPZ) en Arno Winckens (PE2WGV) 
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8.3 JAARVERSLAG MORSE WERKGROEP (MAXWELL STICHTING) EN DIGITALE COMMISSIE  

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

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 appa-

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 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.  

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 radiostation. Onder opbouw 

en onderhoud valt o.a. de Digitale commissie die bijeen komen op iedere 2de woensdagavond van de maand 

en de maandagmiddag groep.  

We mogen ons verheugen op de medewerking van enkele pas geslaagde amateurs: PD0RZY en PD0MZ. 

PD0RZY houd zich bezig met de Linux software voor het satellieten volgstation en PD0MZ en PE5ED hebben 

een repeater data base ontwikkeld die op de TU/e draait, te bereiken: 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 van onze WebSDR, zie websdr.org. 

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 amateur radio station. 

De maandagmiddag groep bestaat uit: Martin Beekhuis PA3DSC, Harry 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 zijn PSK mailserver.  

In de loop van het jaar 2012 is het Packet LAP uitgevallen. De computer heeft het begeven. Er wordt druk aan 

gewerkt om het LAP weer op te bouwen. 

http://www.maxwellstichting.nl/
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We zijn bezig om een geheel nieuw automatisch volgstation voor amateur satellieten op te bouwen. Nieuwe 

rotor en nieuwe antennes. We hebben hiervoor subsidie gekregen van de BRAC. 

Onze WebSDR mag zich verheugen in een zeer grote belangstelling. Sinds haar bestaan is de website meer 

dan 150000 keer bekeken c.a. 700 keer per dag. We zijn bezig om onze WebSDR uit te breiden naar 14 ont-

vangers van 160 meter t/m 2 meter.  

Martin PA3DSC heeft bij Paul PA0SON en een daar achter gelegen weiland een mooie Beverage antenne ge-

spannen van 280 meter richting USA waar twee door PA0IB gemaakte SDR ontvangers aan komen te hangen 

voor 160 en 80 meter die weer via internet te beluisteren zijn. Binnenkort klaar. 

Ook onze Perseus ontvanger mag zich verheugen over grote belangstelling. Helaas is dit een gesloten systeem 

waar alleen bezitters van een Perseus ontvanger gebruik van kunnen maken. 

De door PE1HD en PA0IB opgestarte QSO maandagavonden is niet het verwachte succes geworden. We gaan 

van de 2de maandagavond naar de 3de maandagavond en wellicht nog naar een ander avond. We zijn nog in 

overleg hierover. 

Bertus PE1KEH is voortdurend bezig om verbeteringen aan te brengen voor het volgen van weersatellieten, 

weerstation en VLF ontvangst station. Zie hiervoor de website van de Maxwell Stichting. 

De bovengenoemde activiteiten zijn alleen maar mogelijk als de verkoop website van de Maxwell Stichting 

goed blijft lopen en we subsidie krijgen van de VERON afd.Eindhoven, de Maxwell Stichting, jaarlijkse bijdrage 

van de VERON voor PI4AA, de eenmalige subsidie zoals die van de BRAC en de kopers van onze spullen die 

soms een kleine bijdrage geven. 

Steef Koenen ( PAøIB) 

 

8.4 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 zijn nog steeds niet helemaal 

opgelost. De ontvanger heeft een tijd bij PE1HZG gestaan, daar kwamen wel wat losse contacten boven water, 

maar het probleem is nog niet helemaal verholpen. 

Klaas Robers (PAøKLS) 

 

8.5 JAARVERSLAG OPLEIDINGEN 

Opleiding Jeugd 

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

(zendexamen). 
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Opleiding Techniek 

In begin 2012 waren er 15 nieuwe cursisten en dus begonnen wij begin februari met een nieuwe cursus. Intussen 

zijn daar ongeveer 8 cursisten van over. Helaas is niet iedereen elke dinsdag aanwezig, door werk of school is dat 

niet altijd mogelijk. Wat wel verheugend is: er wordt van de lessen een samenvatting in een Power Point file ge-

maakt door Paul Ernst. Dit helpt degenen dan weer die er een keer niet bij konden zijn. 

Klaas Robers (PAøKLS) 

 

8.6 JAARVERSLAG PI6EHV ATV RELAIS EINDHOVEN 

Er zijn in 2012 totaal 3 berichten ontvangen  via  de email van  PI6EHV@AMSAT.ORG. Een hiervan is wel 

grappig van Marc Teske PE1RJU met een linkje naar Youtube filmpje met PI6EHV ATV flashback. “Op bezoek 

bij PI6EHV” zie het linkje hieronder; 

http://du104w.dub104.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx?n=2129543962&fid=1&fav=1&mid=a4f75eb3-

ea38-11e1-883d-00237de4a66c&fv=1 

Het  ATV relais PI6EHV heeft in 2012 diverse vervelende problemen ondervonden. De ontvangst op 13cm was 

erg ongevoelig geworden mede door toenemende sterke WiFi signalen uit de directe omgeving. ( mogelijk 

komen deze uit de flat in Woensel) Maar er waren later ook nog ontvangers uitgevallen door een kortsluiting 

in de voeding van de ontvanger insteek kaarten. We hebben nieuwe ontvangers geplaatst maar de WiFi sto-

ringen zijn nog niet volledig weg gefilterd. Met dank aan Sjef PE5PVB die deze ontvangers beschikbaar stelde. 

De gebruikte filters zijn door Hans PA0HKS opnieuw afgeregeld. Ook Hans hartelijke dank hiervoor. 

Er is coax gelegd voor 13cm met nieuwe converter die tevens van ‘t dak naar de 19”kast is verhuisd. 

Voor PI6ANH is een loop Yagi met aparte converter geplaatst, ook hiervoor  is coax kabel gelegd. 

Van Roel PA1DYK ontvingen we een Tandberg Digitale ontvanger en een 2Watt P.A.  Hartelijke dank. 

De Lichtkrant computer is voor een update afgegeven bij Paul PE1BXL. Deze is nu in behandeling. 

Tijdens de ATV contesten  (4 X per jaar) is PI6EHV uitgeschakeld door PA0BOJ.  Zie hiervoor Electron. 

Ook in 2012 zijn de  uitzendingen van de landelijke Ballonnen  Vossenjacht en de  Jota  uitgezonden. 

De in bel GSM is 2X bijgewerkt  dit jaar zodat je ook per GSM of telefoon PI6EHV kunt besturen . Dit gebeurt 

normaal op 145.300Mc met een vertikaal J-antenne. De actuele DTMF code’s  zijn  op te vragen via Email 

PI6EHV@AMSAT.ORG  of op GSM 06-10505738. 

De ingangen voor PI6ATV 10475MHz, PI6ANH 2387MHz en ON0ATV 10220MHz ontvangst zijn actief. 

De ingangen voor 2335MHz, 2368MHz, 10.400MHz zijn actief door middel van Synchronisatie Detectie. 

Ook is onderzoek gedaan voor DATV DIGItale uitgang op 1291Mc, de 23cm slot antenne is geschikt! Coaxiaal 

relais is beschikbaar (aangeschaft door Jack PA0BOJ), DATV-TX staat nog bij GeertJan PE1HZG. 

Er is een UniTX gebouwd voor 1280MHz, nu zouden we ook nog een Baseband willen aanschaffen!!! 

Met als conclusie staat er voor ons op 2013 een groot onderhoud te wachten. 

Jack Bongaards (PAØBOJ) 

mailto:PI6EHV@AMSAT.ORG
http://du104w.dub104.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx?n=2129543962&fid=1&fav=1&mid=a4f75eb3-ea38-11e1-883d-00237de4a66c&fv=1
http://du104w.dub104.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx?n=2129543962&fid=1&fav=1&mid=a4f75eb3-ea38-11e1-883d-00237de4a66c&fv=1
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8.7 JAARVERSLAG PI2EHV, PI8EHV, EN PI6EHN 

De stations hebben in 2012 vrijwel zonder onderbreking gefunctioneerd. De 70cm-repeater wordt regelmatig 

gebruikt, het audiobulletin-station wordt ook regelmatig aangesproken, en de 23cm-repeater wordt af en toe 

gebruikt, met name door mensen die hun spullen op 23cm willen testen of willen controleren. Dit laatste lijkt 

wel een beetje op de situatie op 70cm zo'n 20 jaar geleden. 

In 2012 zijn de audiobulletinmogelijkheden uitgebreid met de uitzendingen van de VRZA en het zondag-

avondsatellietennet. Details over deze stations (ook van diverse andere Eindhovense infrastructuur) kan wor-

den gevonden op http://qsl.net/CALL. 

De twee onderbrekingen die me bijstaan werden veroorzaakt door bedienfouten door een andere gebruiker 

van de ESRAC-ruimte, en door een defecte voeding. Omdat onderhoud door één persoon wordt uitgevoerd, 

(die een QRL heeft, en verplichtingen elders) is het niet altijd mogelijk onmiddellijk te reageren als er iets 

misgaat. 

Af en toe merk ik dat er beïnvloeding is van andere stations op dezelfde locatie. Dit is helaas niet te voorko-

men. 

Er zijn nog steeds zorgen over de toekomst omdat de MAXWELL-stichting, die ons op dit moment gastvrijheid 

geeft, dit niet meer zal kunnen doen als het E-hoog gebouw een andere bestemming krijgt. Vanwege wijzigin-

gen binnen de MAXWELL-bestuur is het afdelingsbestuur hierover vragen gesteld, waar op dit moment nog 

geen reactie op gekomen is. Ik voorzie geen problemen in 2013 maar op langere termijn is de situatie een 

stuk onduidelijker. 

Voor 2012 bedanken we weer de Technische Universiteit Eindhoven, de MAXWELL-stichting, de MORSE-

werkgroep en ESRAC voor de gastvrijheid en voor de voorzieningen. 

Geert Jan de Groot (PE1HZG)  

 

8.8 JAARVERSLAG MATERIAAL WERKGROEP 

In 2012 is zoals altijd op de eerste maandag van de maand het nodige ingebrachte materiaal verkocht met 

een deel van de opbrengst voor de afdeling. Ook dit jaar zijn we er weer ruimschoots in geslaagd om de kos-

ten van de avond terug te verdienen, ondanks dat het aanbod wat minder was. Tevens is een stevige portie 

materiaal verkregen uit de erfenis van PA3AVP verkocht op de vlooienmarkt in Rosmalen. 

Voor het komende jaar zijn de verwachtingen niet anders als de voorgaande jaren. 

Het zal misschien wat wennen worden, dat we op een andere locatie zitten en de Ketting hebben verlaten. 

Ook zijn een aantal vaste kopers niet meer aanwezig op de verkoopavond. 

De Sinterklaas verkoopavond voor het goede doel heeft dit jaar weer meer opgebracht als vorig jaar. 

Onze penningmeester zal de exacte cijfers in zijn jaarverslag vermelden. 

En wat ook belangrijk is; het is altijd een gezellige bijeenkomst… 

Kees Raaijmakers (PE1BEY) 
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8.9 JAARVERSLAG PI4ZA 

Jaaroverzicht van 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. Indien noodzakelijk kan dit relais 

nogmaals voor drie kwartier worden gestart. 

Het vaste schema voor de rondeleiders is als volgt: 

1ste zondag Ad, PE1FTV, vanuit Riethoven 

2de zondag Ben, PA3DWJ, vanuit Best 

3de zondag Eric-Jan, PA3CEV, die in augustus als rondeleider gestopt is 

        (sindsdien is er voor deze zondag geen vaste rondeleider meer beschikbaar) 

4de zondag Bertus, PE1KEH, vanuit omgeving Winkelcentrum Woensel, 

5de zondag Henk, PA3GUO, vanuit Waalre. 

Als invaller zendt Hans, PE1KBM uit vanuit Achtse Barrier. Zijn antenne situatie is echter dusdanig dat hij niet 

als vaste rondeleider kan optreden. 

Bertus Hüsken (PE1KEH) 

 

9 BESTUURSSAMENSTELLING 2013 

9.1 AFTREDEN HUIDIG BESTUUR 

Ad Spaninks, PE1FTV 

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

9.2 BESTUURSSAMENSTELLING 2013 

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 (lid) 

Alle 6 kandidaten zijn met algemene stemmen gekozen. 
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10 PAUZE 

Ad Spaninks, PE1FTV 

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

 

11 BEGROTING KOMEND JAAR (2013) 

Henry Boudewijns, PA3EWG 

De begroting voor 2013 is met grote meerderheid van stemmen goedgekeurd. 

Tijdens de vergadering waren er geen vragen of opmerkingen over de begroting. 

De begroting voor 2013 staat in de bijlagen van dit verslag. 

 

12 PRAATJE VOORZITTER 

Ad Spaninks, PE1FTV 

Ik bedank de vergadering voor het vertrouwen. De agenda voor 2013 is al goed gevuld. Als je op de hoogte 

wil blijven, stuur dan een e-mail aan pa3guo@amsat.org en je ontvangt voortaan wekelijks de convo met al 

het afdelingsnieuws. 

Jullie moeten aangeven wat je interessant of leuk vindt. Kom maar op met ideeën voor activiteiten. Wij zullen 

ons uiterste best doen een bijdrage te leveren aan de uitvoering. Er is bijvoorbeeld een excursie gepland. Wie 

helpt er mee met de organisatie? Laat het ons snel weten. 

Via het Electron, de convo, de afdelingswebsite en de zondagochtendronde, PI4ZA, houden we jullie van het 

afdelingsgebeuren op de hoogte. 

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

 

13 VR 2013 

Ad Spaninks, PE1FTV 

13.1 PLANNING VR 2013 

Planning van de VR 2013 is voor afdeling Eindhoven als volgt: 

26 januari: Sluiting inzending voorstellen 

25 maart: Stemming over alle voorstellen door afdeling Eindhoven  

13 april:   VR 2013, dok Zuid te Apeldoorn 

 

mailto:pa3guo@amsat.org
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13.2 VOORSTELLEN VR 2013 

Voorafgaand aan de vergadering waren er geen voorstellen voor de VR 2013 ingediend. 

Naar aanleiding van een opmerking van Cor Moerman, PA0VYL, is tijdens de vergadering kort gediscussieerd 

over het vergunningsbeleid van gemeenten aangaande het plaatsen van antennemasten. De vergadering 

vroeg zich af op het nuttig is om tijdens de VR hieromtrent een voorstel in te dienen. Na stemming (2 voor, 11 

tegen, 4 onthoudingen) wordt besloten hiervan af te zien. 

Tijdens de vergadering zijn er verder ook geen voorstellen voor de VR2013 ingediend. 

Namens de afdeling zullen er dus geen voorstellen voor de VR 2013 worden ingediend. 

 

13.3 AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VR 2013 

Ad Spaninks, PE1FTV 

De 74e Verenigingsraad van de VERON zal plaats vinden op zaterdag 13 april 2013. Op maandag 25 maart 

2013 wijden we, hier in ‘t Slot, een vergadering aan de bepaling van ons stemgedrag voor de aanstaande VR. 

Volgens de Statuten Artikel 14, lid 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:  

Berrie Schuurhuis, PB4PT, Ad Spaninks, PE1FTV, Cor Moerman, PA0VYL en Jeroen Vreeken, PE1RXQ. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

14 RONDVRAAG 

 

Ad Spaninks, PE1FTV 

 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

 

15 SLUITING 

Ad Spaninks, PE1FTV 

Ter afsluiting dank ik iedereen voor de aanwezigheid, het opgebrachte geduld en 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 21:20.  


