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1 Opening 

Henk Hamoen (PA3GUO) 

Er zijn 18 stemgerechtigde leden aanwezig. 

Er zijn 2 kennisgevingen van afwezigheid ontvangen, waarvan 1 met machtiging tot stemmen 

De vergadering wordt geopend op 26 januari 2015 om 20:10 door de voorzitter Henk Hamoen (PA3GUO): 

2 INGEKOMEN STUKKEN 

 
Ralph Bosmeier (PA1RB) 
 

 Verhinderingen:  

o John Minkjan (PH9Z) 

o Berrie Schuurhuis (PB4PT) 

 Volmacht tot stemmen voor de duur van deze vergadering:  

o John Minkjan (PH9Z) 

 Jaarverslagen van de afzonderlijke werkgroepen: zijn ontvangen en staan gepubliceerd op internet 

 Budgetaanvragen: Eric Post (PE1MIX) voor de 70 cm repeater (PI2EHV) 

 Bedankbrief Villa Pardoes (gift van de Sinterklaasveiling) 

 Verslag kascontrolecommissie 

 Uitnodiging deelname VR2015 

 Voorstellen voor de VR2015: geen 

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

 

3 SAMENVATTING NOTULEN VORIG JAAR (2014) 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ 

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

dering, die werd gehouden op maandag 20 januari 2014, met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

4 JAARVERSLAG 2014 VOORZITTER 

Henk Hamoen, PA3GUO 

De sluiting van het radiostation op de TU/e van de Maxwell stichting is dit jaar een voldongen feit geworden. 

Met velen wordt nu gezocht naar een goed onderdak voor de bestaande infrastructuur zoals de 23 en 70cm 

repeaters. Samen gaan we hiervoor vast een oplossing vinden! 

Daar waar bij veel andere verenigingen en clubs het ledenaantal terugloopt, is de grootte van onze afdeling 

vrij stabiel, zo rond de 280 leden. Elk jaar komen er ook weer nieuwe leden bij. We zijn allemaal hobbyisten 

met een zelfde interesse: het doen van wat zo mooi heet “Experimenteel Radio Onderzoek”. We noemen ons 

zelf radiozendamateurs. 
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De één bouwt, de ander maakt verbindingen. Sommigen alleen, anderen samen. Digitaal en analoog, hard-

ware en software. We zoeken en onderzoeken, en we motiveren anderen om daaraan mee te doen.  We lei-

den elkaar op (ik denk aan de Arduino workshop) en houden elkaar scherp (we hebben elke maand ‘top’ le-

zingen). Over opleiden gesproken: Klaas had dit jaar tientallen cursisten die zich voorbereiden op het ‘zend-

examen’. Een geweldige kweekvijver voor nieuwe ‘radioamateurs’. 

Ik merk dat we met veel enthousiasme hier in ’t Slot samenkomen. Vaak zijn er ruim vóór aanvang van de bij-

eenkomsten al leden samen aan het koffiedrinken. Na afloop blijven er altijd nog leden napraten. De avonden 

duren steeds vaker tot wel 23:00 uur. Ik zie vaak (half afgebouwde) projecten die meegenomen worden om 

te laten zien, of om er over te discussiëren. Een grote groep leden is bezig met het ‘Minima’ HF-radio project, 

we zien elke week iets nieuws in de hardware of software verschijnen. Geweldig! 

Kortom: het is fijn om te zien dat we als leden van de VERON afdeling Eindhoven samen zoveel plezier aan 

onze radio-hobby beleven! 

 

5 JAARVERSLAG 2014 PENNINGMEESTER 

Henry Boudewijns (PA3EWG) 

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

De begroting en realisatie over 2014, alsmede de resultatenrekening en de balans per 31 december 2014 

staan in de bijlagen van dit verslag. 
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6 KASCONTROLECOMMISSIE  

6.1 VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 

Het verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen door de secretaris (PA1RB)

 

 

6.2 DECHARGE PENNINGMEESTER EN BESTUUR 

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

bestuur voor het boekjaar 2014. 
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6.3 AFTREDEND LID KASCOMMISSIE 

Henk Hamoen (PA3GUO) 

De commissie bestaat momenteel uit: 

 J. Minkjan  PH9Z  sinds begin 2012 

 B. Plaum  PB0P  sinds begin 2013 

 Rens Wilde  PE1LGW  sinds begin 2014 

John Minkjan (PH9Z), heeft van deze drie de langste tijd als lid van de kascontrolecommissie gefunctioneerd 

en zijn taak moet worden overgenomen. John wordt bedankt voor zijn inzet.  

 

7 JAARVERSLAG 2014 SECRETARIS 

Ralph Bosmeier (PA1RB) 

Ledenaantal afdeling A13-Eindhoven: 

We begonnen in januari 2013 met 282 leden in de afdeling Eindhoven. Thans bestaat ons ledenbestand uit 

275 leden.  

Lidmaatschapsvorm Aantal_Leden 

Gewoon lidmaatschap (Electron)   260 

Lid van verdienste 5 

Abonnee Electron (NL) 1 

Gezinslid 7 

Buitenland 1 

Vederfonds Lidmaatschap 18 t/m 21 jaar 1 

 275 

In 2014 mochten we 4 nieuwe leden verwelkomen. Vanuit het Centraal Bureau van de VERON komt niet in 

alle gevallen informatie over het waarom van de opzeggingen. 

Silent Key: 

Op 2 december 2014 overleed oud-lid Jan Vriends (PAØNDS), lid van VERON afdeling Helmond  

(voorheen onderdeel van Eindhoven). Hij is op zondag 7-12-2014 herdacht in onze radioronde.  
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Bijeenkomsten: 

De afdeling organiseert twee (avond-) bijeenkomsten per maand in wijkcentrum ’t Slot aan het Kastelenplein 

in Eindhoven. Elke twee maandag van de maandag is er QSL bureau, Veiling/verkoop en onderling QSO. Elke 

vierde maandag van de maand is er een lezing of huishoudelijke vergadering. Verder wordt er op dinsdag-

avond cursus gegeven. Ook in 2014 zullen we onze afdelingsbijeenkomsten houden in ’t Slot. 

De digitale commissie kwam elke tweede woensdag van de maand bijeen op het station van de Maxwell 

Stichting op de TU/e, maar daar is inmiddels helaas een einde aan gekomen. 

Lezingen: 

Dankzij het enthousiasme van de vele sprekers hebben we ook in 2013 een serie interessante lezingen gehad:  

 John Minkjan (PH9Z): "De BITX transceiver onder de loep genomen" (24 februari 2014) 

 Frans de Jong (PE1RXJ): "Filtering mbv stukjes transmissielijn" (28 april 2014) 

 Zelfbouw en demo avond (16 juni 2014) 

 Henk Hamoen (PA3GUO): "Zendamateurs en Cubesat's" (23 juni 2014) 

 Rob (PE1ITR) heeft uitleg gegeven over contesten op de vhf-uhf-shf banden (22 Sept 2014) 

 Jeroen (PE1RXQ) heeft laten zien hoe je een radiotelescoop aanstuurt (27 oktober 2014) 

 Ralph (PA1RB) heeft een praktische Arduino workshop verzorgd (24 november 2014) 

 Rens (PE1LGW), Ralph (PA1RB), Joris (PE1GLX), Berrie (PB4PT) en Jan (PE1CIB) hebben laten zien wat er 
in onze afdeling wordt gedaan aan het Minima project van Ashher Farhan. (22 december 2014) 

 

Ook voor 2015 hebben we weer veel lezingen en activiteiten op de agenda staan:  

 Feb 23 praktische demo leger zendontvangers door PA3DWJ 

 Apr 13 van AM/FM naar DAB+ door PA3GVQ 

 Juni 6 Voorjaarsvelddagen VERON Eindhoven op camping Knienseerd in Kelpen-Oler 

 Juni 8  QSL bureau + Zelfbouw en demonstratie waar leden in de afdeling mee bezig zijn 

 Juni 22 breedband magnetische loop door Steef PAØIB 

 Sep 5 Najaarsvelddagen VERON Eindhoven op camping Knienseerd in Kelpen-Oler (deze velddagen 

vallen samen met IARU SSB velddagen en de zaterdag valt samen met de GRC-9 dag van de SRS 

 Sep 28 Lezing (nog in te vullen) 

 Okt 26 Lezing door Ralf Wilke (DH3WR) over Hamnet en de mogelijkheden in Nederland. Deze pre-

sentatie wordt in de duitse taal gedaan.  

 Nov 23 Lezing (nog in te vullen)   
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Excursie: 

In 2014 is er geen excursie geweest. In plaats daarvan zijn er financiële middelen besteed aan het ondersteunen 

van de Arduino workshop, waardoor de deelnemers voordelig een Arduino met toebehoren konden aanschaffen. 

 

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. 

De VERON is in 2014 overgegaan op een moderne website op basis van een content management systeem 

(CMS). Alle afdelingen zijn uitgenodigd ook hierop over te stappen en de faciliteiten zijn begin 2015 hiervoor 

beschikbaar gesteld aan afdeling A13. 

 

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

De afdeling Eindhoven heeft de volgende machtiging(en) op haar naam staan: 
PI4ZA  (dit is geen zendstation) 
 
De volgende ATOF’s zijn operationeel in regio Eindhoven, maar staan niet op naam van de afdeling: 
 

PI2EHV 2m repeater (High Tech Campus) Klaas Robers (PAØKLS) 

PI6EHV ATV repeater (Ziekenhuis Eindhoven) Jack Bongaards (PAØBOJ) 

PI1PAC  APRS (Best) Henry Boudewijns (PA3EWG) 

PI1DSE D-star repeater (Centrum Eindhoven) Christ v.d. Weide (PE5YES) 

PI1GLP D-star repeater (Geldrop) Peter Smit (PA3GUU) 

PI2EHV  70cm repeater (wordt verhuisd) Maxwell stichting  

PI1EHV  Packet station (uitgeschakeld) Maxwell stichting  

PI6EHN 23cm repeater (uitgeschakeld) Geert Jan de Groot (PE1HZG) 

PI7CWE Morse station (uitgeschakeld) Maxwell stichting  

PI8EHV Bulletin station (uitgeschakeld) Geert Jan de Groot (PE1HZG) 

 

Afdelingscompetitie: 

Helaas is de uitslag van de Afdelingscompetitie over 2014 nog niet gepubliceerd op de website: 

www.afdelingscompetitie.nl.  

In de tussenstand voor 2015 staat A13-Eindhoven alvast op de 7e plaats,  

met dank aan: PA3CVI, PA3HGF, PE1FTV en PE2HD. 

Tijdens het opstellen van het verslag, (na de vergadering) is de uitslag wel gepubliceerd.  

Eindhoven is in 2014 geëindigd op de 8e plaats.  

http://a13.veron.nl/
http://www.afdelingscompetitie.nl/
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8 INGEKOMEN JAARVERSLAGEN 2014 WERKGROEPEN 

Ralph Bosmeier (PA1RB) 

De navolgende verslagen zijn sinds begin 2015 ook op de afdelingswebsite gepubliceerd. Tijdens de vergade-

ring is een korte samenvatting van de verslagen getoond en hebben de aanwezige opstellers mondeling aan 

de vergadering een nadere toelichting gegeven. 

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 de IARU CW contest en 

de VERON VHF-UHF-SHF Velddagconteste en het eerste volle weekeinde van september in combinatie met een 

SSB contest. De velddagen worden gehouden op Camping Knienseerd, Ensebroekerweg 6, 6037NV Kelpen-Oler. 

Gedetailleerde informatie over deze camping is te vinden op http://www.knienseerd.nl. Voor ons een ideale loka-

tie, want de eigenaar Remy (PAØSAN) is zelf zendamateur en je mag van hem naar hartelust experimenteren. Zo-

als hij zelf al eens opmerkte: “Hoe meer draden, des te beter! 

 

Velddagen juni 2014 

De velddagen in juni waren van 6 tot en met 8 juni. De opkomst was historisch 

laag met op zaterdag 5 personen en enkele bezoekers. Deze keer hebben we 

noch de afdelingstent, noch de afdelingsbarbecue gebruikt. We zaten voor de 

caravan van Gerard PAØGRI en hebben ook zijn barbecue gebruikt. Gerard 

wierp zich zelfs op als kok, zodat het wel ongelofelijk luxe was: je hoefde niet 

eens zelf je eten klaar te maken. Het weer was prima en we kregen van Remy 2 

flessen wijn! Proefondervindelijk hebben we deze keer aangetoond dat er blijk-

baar geen verband is tussen het aantal deelnemers en het gezelligheidsniveau 

. Want gezellig was het! 

 

Velddagen september 2014 

De velddagen in september waren van 5 tot en met 7 september en deze keer was de opkomst wat groter met 

een stuk op 12 deelnemers en de nodige bezoekers. Het weer was ook weer prima. Kees PE1BEY had besloten om 

de overstap te maken van “bezoeker” naar “deelnemer” en kwam met zijn net aangeschafte tent, die meteen 

werd omgedoopt tot “hangar”. Zijn velddagmast was niet voor 100% een succes, maar ik verwacht dat hij in 2015 

wel met een aangepaste versie komt. De afdelingstent werd door ondergetekende in een rustig tempo (ca 50 

min) opgezet en daarin hielden we de barbecue op zaterdagavond, die zoals gebruikelijk weer razend gezellig 

was. De kosten van de houtskoolbriketten voor de barbecue zijn door de afdeling vergoed, Remy leverde weer 

een aantal flessen rode wijn aan, deze keer van een ander merk, maar weer prima van smaak. 

Op zaterdag was er ook de GRC-9 dag van de SRS en Ben PA3DWJ had daarom een GRC-9 meegenomen, die bij 

een experiment met een dumptransceiver van Klaas PAØKLS compleet doof bleek te zijn. Er zijn dus ook geen ver-

bindingen mee gemaakt. 

Na de barbecue kwam de maan op en Frans PE1RXJ heeft uitgebreid geëxperimenteerd met zijn Moonbounce 

antenne (o.a. ter voorbereiding voor gebruik tijdens de JOTA). Dat was zeker een succes. 

http://www.knienseerd.nl/


VERON Afdeling Eindhoven 

Secretaris: Ralph Bosmeier (PA1RB) - 11 - Huishoudelijke vergadering 2015 

Tenslotte 

De velddagen zijn weer 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 gemaakt. 

Maar er blijken ook altijd deelnemers te komen voor alleen al de gezelligheid.  

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! 

Vooraf kun je je aanmelden via een email (velddagen@pa3dwj.nl) of op mijn website (www.pa3dwj.nl). Dat is 

handig om te weten hoeveel mensen er komen. Aanmelding is niet verplicht, want er is meestal ruimte genoeg, 

maar het is natuurlijk handig om te zien wie er komt, om eventuele oproepen te plaatsen i.v.m. een activiteit die 

je wilt gaan ontplooien en gewoon als voorpret. 

Voor alle vragen of opmerkingen kun je altijd even contact met mij opnemen. Hopelijk tot ziens van 5 tot en met 

7 juni in Kelpen-Oler! 

Ben Gijsen PA3DWJ 

 

8.2 JAARVERSLAG MATERIAALGROEP. 

In 2014 is zoals altijd op de tweede maandag van de maand weer het nodige materiaal verkocht met een deel van 

de opbrengst voor de afdeling. 

Zoals in voorgaande jaren zijn we er weer ruimschoots in geslaagd om de kosten van de avond terug te verdie-

nen. 

De Sinterklaas verkoopavond voor het goede doel heeft zelfs dit jaar weer ruim € 100,- opgebracht, net als vorige 

jaren.Het aantal mensen wat komt op zo’n avond voor een goed doel valt wel wat tegen en dit schijnt een trend 

te worden; géén goede trend. 

Onze penningmeester zal de exacte cijfers van de opbrengst van het afgelopen jaar in zijn jaarverslag vermelden. 

Op het moment is er nog een voorraad materiaal aanwezig bij ondergetekende; zelfs zoveel, dat mijn berging on-

toegankelijk word. Als iemand in de buurt van Best wat bergruimte over zou hebben, dat houdt ik mij van harte 

aanbevolen. 

Een deel van deze voorraad zal ook verkocht gaan worden op de Bossche vlooienmarkt, speciaal om weer wan 

ademruimte te scheppen. 

Namens de materiaalcommissie 

Kees Raaijmakers  PE1BEY 

  

mailto:velddagen@pa3dwj.nl
http://www.pa3dwj.nl/
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8.3 LAATSTE JAARVERSLAG 2014 VAN DE MORSE WERKGROEP. 

Op de Technische Universiteit Eindhoven was een Amateur radio station gevestigd ten behoeve van de Eindhoven 

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 Facul-

teit Elektrotechniek, de VERON afdeling Eindhoven en de Maxwell Stichting.  

In december 2014 is er een einde gekomen aan deze samenwerking. De TU/e heeft eenzijdig deze samenwerking 

opgezegd vanwege de verhuizing van de faculteit EE uit gebouw Potentiaal naar een nieuw gebouw Flux. In dit 

nieuwe gebouw Flux is geen ruimte meer gereserveerd voor het amateur radiostation. 

Vast staat inmiddels dat de vrijheid die wij als MORSE Werkgroep op de TU/e hebben gehad in geen enkele vorm 

meer zal terug keren.  

Op 19 december 2014 zijn de ruimtes die wij op de TU/e in gebruik hadden leeg op geleverd. 

De activiteiten die op de TU/e hebben voor een deel een nieuw onderkomen gevonden. Voor een ander deel 

wordt nog naar een plaats gezocht. 

1. Packet radio is achterhaald, apparatuur is terug naar de eigenaars. 
 

2. APRS was op hoogte van 65 meter een veel te hoge positie. APRS wordt door mede amateurs op een lagere 
hoogte op een aantal plaatsen in de regio mogelijk gemaakt. 
 

3. Het HF contest station wordt in zijn geheel verplaats naar PA9A in België. Hier zal de contestgroep haar con-
testen kunnen voortzetten. PA9A is één van de contestgroep leden. 
 

4. De 70 cm en 23 cm repeaters en de papagaai zijn terug naar PE1HZG. Ook voor deze repeaters wordt op dit 
moment naar een nieuwe locatie gezocht door een groep medeamateurs. 
 

5. Voor het satellieten volgstation wordt naar een nieuw onderkomen gezocht. 
 

6. Ook voor het weersatellieten station en het VLF ontvangststation wordt naar een nieuw onderkomen ge-
zocht. 
 

7. Idem voor de  12 WebSDR ontvangers wordt een nieuw onderkomen gezocht. 
 

8. De internet activiteiten waarvoor 3 computers dienst deden gaan voor een deel naar de landelijke VERON 
computer. 

In een vergevorderd stadium zijn de besprekingen om 5, 6 en 7 onder te brengen op de Fontys Hogeschool in 

Eindhoven. 

Voor 2005 waren de meeste leden van ESRAC Fontys studenten. Het laatste bestuur van ESRAC wil ESRAC laten 

voort bestaan. Studenten van de TU/e en de studenten van de Fontys kunnen lid worden zodat het weer een ge-

zamenlijke activiteit wordt. 

73, 

Steef (PAØIB) voorzitter van de MORSE Werkgroep. 
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8.4 JAARVERSLAG OVER 2014 VAN DE WERKGROEP OPLEIDING JEUGD 

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

(zendexamen). 

10 januari 2015 

Klaas Robers, PAØKLS  

 

8.5 JAARVERSLAG OVER 2014 VAN DE WERKGROEP OPLEIDING TECHNIEK 

In februari 2014 is er een nieuwe cursus gestart. Het aantal aanmeldingen was zo groot, ongeveer 16, dat dit niet 

meer in het kleine zaaltje van 't Slot paste en wij zijn verhuisd naar een iets groter zaaltje.  

Het verheugende feit doet zich voor dat het aantal cursisten gedurende het jaar gestegen is in plaats van gedaald, 

zoals dat bij eerdere cursussen ging. Op dit moment zijn er 20 cursisten ingeschreven, al zijn er altijd wel een paar 

niet om uiteenlopende redenen. 

De cursus, die bestaat uit vier delen is nu gevorderd tot het midden van deel 3. In de zomer van 2015 gaan de cur-

sisten op examen. 

Van de vorige cursus gingen er in 2014 nog vijf cursisten op F-examen. Zij haalden het alle.  

10 januari 2015 

Klaas Robers, PAØKLS   

 

8.6 JAARVERSLAG OVER 2014 VAN DE WERKGROEP PI7CWE MORSECURSUS 

In het voorjaar van 2014 is het zendstation van PI7CWE uitgeschakeld. De ruimte op de TUE, waar het station 

stond, wordt afgestoten en alle apparatuur moest daar weg. Voor zover ik weet staat de apparatuur momenteel 

bij Geert-Jan de Groot, PE1HZG. 

Het is zeer de vraag of dit station, mocht er een nieuwe locatie beschikbaar komen, nog weer in gebruik genomen 

zal worden. 

10 januari 2015 

Klaas Robers, PAØKLS   
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8.7 JAARVERSLAG OVER 2014 VAN DE WERKGROEP PI3EHV 2M RELAIS 

In dit jaar zijn er geen problemen meer geweest met het relaisstation. Het staat nog steeds op het Nat.Lab. met 

de antenne op het torentje op het gebouw WY (HTC building 37). Ik ben misschien wel twee keer wezen kijken bij 

de apparatuur, waar alle LED-jes zoals gewoonlijk vrolijk stonden te knipperen. 

10 januari 2015 

Klaas Robers, PAØKLS 

8.8 VERSLAG QSL-COMMISSIE OVER 2014. 

In 2014 zijn er weer dozen vol met QSL-kaarten richting het Nederlandse QSL Buro in Arnhem gegaan, echter er 

zijn er niet zo veel retour gekomen en dat is natuurlijk wel jammer als je net op die ene zeldzame QSL-kaart zit te 

wachten. 

Natuurlijk kun je er als zend- cq luisteramateur van alles aan doen om de QSL-post zo soepel mogelijk te laten 

verlopen, dit kan o.a. door: 

- Duidelijk in blokletters de call te schrijven  

- De juiste via call  te gebruiken en deze indien mogelijk in rood te schrijven 

- Het juiste formaat QSL-kaart (9cm bij 14cm) 

- En voor het sorteren de QSL-kaarten op alfabetische volgorde aanleveren. 

De bovenstaande punten zorgen ervoor dat de kaarten sneller en bij de juiste amateur terecht komen (Mits die 

amateur lid is van een van de beide verenigingen). 

Wij vinden 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. 

Het was de bedoeling om afgelopen jaar weer eens flink te screenen om kaarten die de afgelopen 10 jaar niet zijn 

afgehaald terug richting het DQB te sturen met de mededeling geen interesse ! ! Helaas is dit er echter niet van 

gekomen maar daar zullen we komend jaar eens goed voor gaan zitten om de QSL-bakken weer helemaal door te 

lopen. 

Voor het bezorgen van vele QSL-kaarten zorgden ook dit jaar weer diverse vrijwilligers die we voor de juiste be-

zorging van de QSL-kaarten hartelijk willen bedanken.  

Maar goed, voor al die actieve en natuurlijk ook alle minder actieve amateurs staan we natuurlijk ook het ko-

mend 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.  

Nogmaals mijn dank aan die medeamateurs die al die QSL-kaarten voor u hebben meegenomen en bezorgd heb-

ben en we hopen dat u ook het komend jaar 2015 weer vele QSL-kaarten mag uitschrijven, versturen en ontvan-

gen. 

Harry Sonnemans (PA3CPZ) en Arno Winckens (PE2WGV) 
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8.9 JAARVERSLAG OVER 2014 VAN DE ZONDAGOCHTENDRONDE 

De zondagochtendronde van PI4ZA is nog steeds goed voor een gemiddeld aantal van 15-20 deelnemers. Uit re-

acties op aankondigingen van activiteiten in 't Slot als ook bijzondere activiteiten blijkt dat de zondagochtend-

ronde in een behoefte voorziet. 

Over het jaar 2014 val weinig spectaculair nieuws te melden.  

Sinds we zijn overgegaan op de repeater (145,700 MHz) heeft iedereen duidelijk moeten wennen aan de nieuwe 

situatie maar voor een aantal mensen is het toch een verbetering gebleken. De noodzakelijke subaudiotoon van 

71,9 Hz heeft niet tot grote problemen geleid. 

Aan het begin van 2014 heeft Ad, PE1FTV zijn functie als rondeleider neergelegd. Hij heeft de zondagochtend ron-

des zeer nauwgezet en gedurende zeer vele jaren met veel enthousiasme geleid. Ons rest niets anders dan een 

bijzondere dank hiervoor uit te spreken. De ontstane vacature is spontaan ingevuld door Rens, PD1RJV. 

Zoals elk jaar blijft de grootste zorg voor de rondeleiders van PI4ZA het zoeken naar mensen die als invaller een 

enkele keer de zondagochtend de ronde willen opvangen. Vooral op momenten dat er bijzondere weekenden 

worden gehouden, zoals tijdens het Pinksterkamp en de Velddagen, ontstaat hierdoor nog wel eens een pro-

bleem. Gelukkig kunnen we dan meestal wel teruggevallen op iemand uit de "algemene" reserve. 

Problemen met vakantieperiodes zijn door onderling een zondag te wisselen over het algemeen goed op te van-

gen. 

Het schema voor de rondeleiders is momenteel: 

1ste zondag van de maand Rens, PD1RJV 

2de zondag  van de maand Ben, PA3DWJ 

3de zondag  van de maand Berrie, PB4PT 

4de zondag  van de maand Bertus, PE1KEH 

5de zondag  van de maand Hans, PE1KBM 

Helaas is er geen vaste lijst met invallers meer. Invallers moeten per gelegenheid worden aangezocht. Met an-

dere woorden: Er is nu voor iedereen weer een kans om als invaller genoteerd te worden. Per slot van rekening 

zit in elke trouwe luisteraar ook een potentiele invaller voor de zondagochtend ronde. 

73's Bertus (PE1KEH) 
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8.10 JAARVERSLAG 2014 VAN PI6EHV ATV RELAIS EINDHOVEN 

PI6EHV  is grondig onderhanden genomen dit jaar en de volgende onderdelen zijn vernieuwd,de zender op 23cm 

is vernieuwd FM TX op 1280, nu is ook de audio sub.car naar 6 Mc gebracht! Er is een bandpass filter voor RX op 

13cm van 2320 tot 2340Mhz aangebracht. (storingen WiFi)  

De ingangen voor  2335MHz, 2368MHz,  10.400MHz zijn nu met audio sub.car 6 Mhz. 

Er zijn 2 nieuwe ontvangers geplaatst voor 2335MHz en 2368MHz met bandpass filters, circulators, isolator,  

voorversterkers en down converter t.b.v. RX D-ATV.  Met dank aan Hans PAØHKS hiervoor! 

RX ontvanger D-ATV ingang PIP1 op 2350MHz met als Symborate 4167 Video-PID 33 Audio-PID 49  

Ook een WiFi-link 5Ghz link was nodig ivm Internet, via PAØBOJ naar PI6EHV is nu gerealiseerd!  

Een stream is opgezet via  BATC.TV  zodat je ook via internet de activiteit van PI6EHV kunt bekijken. Internet link:  

http://batc.tv/ch_live.php   of    http://www.atv.watch  

Een Dell PC is hiervoor geïnstalleerd en beschikbaar gesteld door Sjef PE5PVB. Dank hiervoor. 

Helaas gaf de D-ATV DIGItale T.V. zender op 1291Mc toch nog probleempjes en is nu bij Hans PAØHKS en Uwe 

voor verder herstel en de metingen hieraan.  Dit gaat nu goed komen! 

De nieuwe PA 23cm voor D-ATV  is klaar! Beschikbaar gesteld door Geert-Jan PE1HZG dank hiervoor. 

Er wordt nu hard gewerkt aan nieuwe schakellogica voor Video en Audio en PIP-Unit dan kunnen we ook andere 

repeaters in vakjes weergeven of groot in beeld zetten .  

Gedachte gaan uit om een PI6EHV website te maken waar je de nodige informatie kunt vinden en een web-con-

troler beschikbaar is na inlog om de logica van PI6EHV te besturen. 

De huidige DTMF besturing is op A4 of mail beschikbaar of linkje  http://home.hccnet.nl/jackbongaards/pi6ehv-

dtmf 

  

Aanvullende informatie: 

Er zijn in 2014 totaal 7 berichten ontvangen  via  de Email van  PI6EHV@AMSAT.ORG of PI6EHV@HOT-

MAIL.COM. deze zijn beantwoord  Er is positief gereageerd op vernieuwingen PI6EHV 

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

Ook in 2014 zijn de  uitzendingen van de landelijke Ballonnen  Vossenjacht en de  Jota  uitgezonden.   

De in bel GSM is 2X bijgewerkt  zodat er ook per GSM of telefoon PI6EHV kunt besturen .  

Voor zo ver opgemaakt door, 

Jack PAØBOJ  

 

http://batc.tv/ch_live.php
http://www.atv.watch/
http://home.hccnet.nl/jackbongaards/pi6ehv-dtmf
http://home.hccnet.nl/jackbongaards/pi6ehv-dtmf
mailto:PI6EHV@AMSAT.ORG
mailto:PI6EHV@HOTMAIL.COM
mailto:PI6EHV@HOTMAIL.COM
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9 BESTUURSSAMENSTELLING 

9.1 AFTREDEN HUIDIG BESTUUR 

Henk Hamoen (PA3GUO) 

Alle leden van het bestuur treden formeel af. 

Henk Hamoen (PA3GUO), fungeert als interim voorzitter tot aan de verkiezing van het nieuwe bestuur. 

 

9.2 BESTUURSSAMENSTELLING 2015 

Henk Hamoen (PA3GUO) 

Karel Slegers (PAØKMS), stelt zich niet meer herkiesbaar.  

Henk Hamoen, PA3GUO, is kandidaat voor de functie van voorzitter. 

Joris Vrehen (PE1GLX) en Rick Wesselink (PE2AAB) hebben zich verkiesbaar gesteld als bestuurslid, en stellen 
zich kort voor. 

Kandidaten zijn: 

 Henk Hamoen, PA3GUO (voorzitter) 

 Henry Boudewijns (PA3EWG) (lid) 

 Ralph Bosmeier (PA1RB) (lid) 

 Jeroen Vreeken (PE1RXQ) (lid) 

 Berrie Schuurhuis (PB4PT / NL13069) (lid) 

 Joris Vrehen (PE1GLX) (lid) 

 Rick Wesselink (PE2AAB) (lid) 

Alle 7 kandidaten worden met algemene stemmen gekozen. 

Verdere rollen/taken zullen door het bestuur onderling nader ingevuld/verdeeld worden. 

 

9.3 AFSCHEID VAN KAREL SLEGERS (PAØKMS) ALS BESTUURSLID 

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de grote inzet van Karel Slegers (PAØKMS), voor de VERON afdeling Eind-

hoven, die na vanavond terugtreedt als lid van het afdelingsbestuur. Uit de speech van onze voorzitter: 

Beste Karel: 

Een aantal hoogtepunten: 

 29 januari 1996: secretaris van het bestuur (Kees PE1BEY Vz)  

 26 januari 2009: ‘gewoon’ lid van het bestuur 

 26 januari 2015: Aftredend. Na vele jaren dienstbaarheid. 
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 19 jaar bestuurslid waarvan 13 jaar secretaris! 

 Organiseerde excursies, afdelingsavonden, lezingen, zelfbouwdemonstraties, promotiedagen. 

 Deed mee aan de velddagen, VPK (VERON Pinkster kamp), PI4AA. 

 In 2009 kreeg Karel daarom ook van Sjoerd PAØSHY namens het VERON Hoofdbestuur een Gouden Speld 

uitgereikt 

Na 19 jaar een fantastische bijdrage aan het bestuur te hebben geleverd, treed je nu terug. Maar niet voordat we 

zeggen: Dank je wel Karel, namens alle leden van A13!  Je was iemand die overal bij betrokken was.  

De voorzitter citeert een aantal heel treffende uitspraken over Karel door de leden: 

 “Een heel ijverige en precies werkende persoon” 

 hij is net een moderne Oracle database: het duurt even voordat hij op gang komt maar de in-

houd is altijd relevant en accuraat”)  

 “Onze laatste papieren secretaris” (maar wel een heel precies archief, met alle jaarverslagen in 

.txt) 

 “Karel is stil, totdat hij echt iets te zeggen heeft (en dan kun je maar beter luisteren, want het 

heeft altijd inhoud) 

 “Karel was altijd in De Ketting als eerste aanwezig. Om de audio installatie & het scherm klaar te 

zetten” 

 “Echt top – bij allerlei gelegenheden draagt hij met plezier een steentje bij” 

We hopen dat dat gewoon zo blijft, want we vinden het fijn je in ons midden te hebben. Je bent één van ons! Als 

dank voor alles dat je voor ons gedaan hebt, hebben we voor jouw een cadeaubon, en voor jouw vrouw een doosje 

bonbons.  

Karel: bedankt! 

10 PAUZE 

Er wordt een korte pauze gehouden. 
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11 SAMENSTELLING KASCONTROLE COMMISSIE KOMEND JAAR (2015) 

Ralph Bosmeier (PA1RB) 

Navraag onder de aanwezige leden levert drie kandidaten op om de kascontrole commissie te versterken: 

 Steef Wielink (PE1IBC) 

 Karel Slegers (PAØKMS) 

 Jan van Lienden (PE1CID) 

Gezien de kennelijke moeite die Bert Plaum heeft om daadwerkelijk invulling te geven aan zijn rol als lid van 

de kascontrole commissie acht de vergadering het wenselijk om hem te vervangen. Na beraad trekt Jan van 

Lienden (PE1CID) zich terug als kandidaat, maar geeft aan wel beschikbaar te zijn als reserve. 

Met algemene stemmen wordt de kascontrolecommissie vervolgens uit de volgende leden samengesteld:  

 Rens Wilde  PE1LGW  sinds begin 2014 

 Karel Slegers  PAØKMS  sinds begin 2015 

 Steef Wielink  PE1IBC  sinds begin 2015 

 

12 BEGROTING KOMEND JAAR (2015) 

Henry Boudewijns (PA3EWG) 

Het begrotingsvoorstel 2015, dat is opgesteld door het bestuur in 2014, wordt toegelicht. Het voorstel is toe-

gevoegd in de bijlagen. 

Staande de vergadering wordt door door Jack Bongaards (PAØBOJ) het verzoek ingebracht om in de begroting 

2015 een bedrag van € 750,- te reserveren voor noodzakelijk onderhoud aan het ATV relais. Jack excuseert 

zich voor het feit dat dit verzoek niet eerder bij het bestuur is neergelegd, en het bestuur om die reden de 

reservering niet in haar begrotingsvoorstel heeft kunnen verwerken. 

De vergadering beraadt zich op dit voorstel en concludeert dat het inderdaad wenselijk is om dit bedrag te 

reserveren. Bovendien wordt besloten om hiervoor éénmalig additioneel ruimte te maken door een bedrag 

te onttrekken aan de reserves. 

Met deze wijziging gaat  de vergadering akkoord met het begrotingsvoorstel.  

 

13 PRAATJE VOORZITTER 

Henk Hamoen, PA3GUO 

Het begin van een nieuw verenigingsjaar. Met een vernieuwd bestuur - Rick en Joris: we rekenen erop dat 

jullie erin knallen met een frisse aanpak en verrassende ideeën. Fantastisch dat jullie mee willen doen! 

Vorig jaar riep ik op om speciale interesseavonden te organiseren. Het Minima projectteam heeft dat uitste-

kend gedaan. Dat smaakt naar meer! Vertel eens waar je mee aan het experimenteren bent, het hoeft echt 

geen gelikte lezing te zijn (sterker nog: liever niet!). 
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De agenda is al weer goed gevuld met boeiende lezingen en bijeenkomsten in ’t Slot. Neem je vragen, verha-

len en bouwprojecten mee naar de afdelingsavonden, daar zijn ze voor. Blijf elkaar stimuleren! 

Vraag geïnteresseerden om ook eens mee te komen naar zo’n afdelingsavond. Introducees zijn van harte wel-

kom! Dat geldt ook voor iedereen die hier nu niet is, maar via-via (bijvoorbeeld via internet) van ons hoort: 

kom langs, dat vinden we echt leuk! 

Ik wens jullie allemaal een heel mooi jaar ! 

 

14 VR 2014 

Ralph Bosmeier (PA1RB) 

14.1 PLANNING VR 2015 

Planning van de VR 2015 is voor afdeling Eindhoven als volgt: 

01 februari: Sluiting inzending voorstellen 

23 maart: A13 stemming over alle voorstellen  

18 april:   VR 2015 te Apeldoorn 

 

14.2 VOORSTELLEN VR 2015 

Voorafgaand aan de vergadering waren er geen voorstellen voor de VR 2015 ingediend. 

 

14.3 AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VR 2015 

Ralph Bosmeier (PA1RB) 

De jaarlijkse Verenigingsraad van de VERON zal plaats vinden op zaterdag 18 april 2015. Op maandag 23 

maart 2015 wijden we, hier in ‘t Slot, een vergadering aan de bepaling van ons stemgedrag voor de aan-

staande 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:  

 Cor Moerman (PAØVY) 

 Jeroen Vreeken (PE1RXQ) 

 Joris Vrehen (PE1GLX) 

 Rick Wesselink (PE2AAB) 
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Zij worden door de vergadering met algemene stemmen aangewezen  als afgevaardigden van afdeling A13 

voor de Verenigingsraad van de VERON. 

 

15 RONDVRAAG 

 

Ralph Bosmeier (PA1RB) 

 

1. Klaas Robers (PAØKLS) vraagt wie de geldigheid van ATOF’s in de gaten houdt zodat tijdig actie wordt 
ondernomen om deze te verlengen. De conclusie van de hierop volgende discussie is dat deze infor-
matie alleen bekend is bij de houders van de ATOF en dat deze voor tijdige verlenging bij het Agent-
schap Telecom dienen zorg te dragen, aangezien zie als enige hiertoe gerechtigd zijn. Ondanks dat 
Klaas niet over een DigID beschikt zal hij dat toch oppakken voor PI2EHV, waarvan de ATOF op zijn 
naam staat. 

 

2. Klaas Robers (PAØKLS) stelt voor om het morde station (PI7CWE) op te heffen. Er zijn inmiddels vol-
doende alternatieven beschikbaar om morse te leren. De vergadering is het met hem eens en er 
wordt aldus besloten. 

 

3. Klaas Robers (PAØKLS) vraagt aandacht voor een evenement op dinsdag 3 februari waarbij hij vanaf 
het NatLab een groot aantal leerlingen laat kennismaken met radiozendamateurisme. Hij zal hier-
voor de call PI4ZA activeren. Details over tijden en frequenties staan in de Electron van februari 
2015. 

4. Klaas Robers (PAØKLS) geeft toelichting bij het feit dat een docent van de Fontys Hogeschool het ini-
tiatief heeft genomen om een radiostation in te richten, en de F-opleiding tot een keuzevak in de 
opleiding toe te laten, waarmee daadwerkelijk studiepunten te verdienen zijn. Het VERON studie-
boek zal als lesmateriaal worden ingezet. Klaas onderhoudt contacten met deze docent. 

 

5. Henk Hamoen (PA3GUO) vraagt de vergadering of het wellicht goed zou zijn om de huishoudelijke 
vergadering 2016 te combineren met een andere activiteit. Na enige discussie wordt besloten dat 
niet te doen omdat er dan voor die andere activiteit weinig tijd zal overblijven, wat de aantrekkings-
kracht waarschijnlijk teniet doet. 

 

16 SLUITING 

Henk Hamoen, PA3GUO 

Ter afsluiting dank ik iedereen voor de aanwezigheid en de bijdragen aan de discussies. Graag tot ziens op de 

komende maandagavonden of bij andere gelegenheden. 

De vergadering wordt gesloten om 21:45. 

 

 

 

 

 

 

 


