VERSLAG VAN DE HUISHOUDELIJKE VERGADERING GEHOUDEN OP 28 JANUARI 2002
AGENDA
1)Opening door de voorzitter van de huishoudelijke vergadering 2002
(Ad, PE1FTV)
2) Ingekomen stukken (Ad, PE1FTV)
3) Verslag voorzitter (Ad, PE1FTV)
4) Voorlezen notulen vorig jaar 2001 (Henry, PA3EWG)
5) Verslag penningmeester (Jos, PA0JOS)
6) Verslag kascontrolecommissie (Ad, PE1FTV)
7) Vervangen lid kascommissie (Ad, PE1FTV)
8) Verslag secretaris (Karel, PA0KMS)
9) Verslagen overige commissies (Karel, PA0KMS)
10)Aftreden bestuur (Ad, PE1FTV)
11)Bestuursverkiezing (Ad, PE1FTV)
12)Pauze ongeveer 15 minuten
13)Begroting komend jaar (Jos, PA0JOS)
14)Speech voorzitter (Ad, PE1FTV)
15)Afgevaardigden naar de VR (Ad, PE1FTV)
16)Rondvraag (Ad, PE1FTV)
17)Sluiting (Ad, PE1FTV)
---------------------------------------------------------------------------1)OPENING
De voorzitter Ad, PE1FTV opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom op deze jaarlijkse huishoudelijke vergadering van de VERON
afdeling
Eindhoven.
2)INGEKOMEN STUKKEN

Bestuurslid Anton, PA0AST is wegens werkzaamheden in het buitenland
verhinderd
Er zijn vier machtigingen binnengekomen:
- Anton, PA0AST machtigt Ad, PE1FTV zijn stem uit te brengen.
- Jo, PA3GYH machtigt Karel, PA0KMS zijn stem uit te brengen.
- Patrick, PE1PZY machtigt Kees, PE1BEY zijn stem uit te brengen.
- Henny, PE1KWQ machtigt Eric, PE1MIX zijn stem uit te brengen.
Om een en ander goed te laten verlopen is gekozen, dat diegene die zijn
gemachtigd indien gewenst twee handen opsteken.
- Verslag kascontrolecommissie.
- Aanvraag budget voor de QSLcommissie.
- Aanvraag budget voor de ATVcommissie
- Aanvraag budget voor de Digitale commissie.
Het verslag van de kascontrolecommissie vormt een apart agendapunt en
komt
straks aan de orde.
De aanvragen voor budgetten zullen we na de pauze behandelen tijdens de
bespreking van de begroting voor het verenigingsjaar 2002.
3)VERSLAG VOORZITTER
Ook het afgelopen jaar zijn er weer een aantal ons bekende collega
amateurs
overleden. Karel zal daar in zijn verslag nader op ingaan.
Het verenigingsjaar 2001 is over het algemeen erg rustig verlopen. Dat
rustige
verloop betekent niet dat er niets gebeurd is. Tijdens de bijeenkomsten
op de
maandagavonden zijn er, naast de standaardinvulling op de eerste en de
derde
maandag, een aantal interessante lezingen geweest over uiteenlopende
onderwerpen onze hobby betreffend. De excursies naar Jülich, Lopik en,
samen
met de afdeling Helmond, naar het Philips Museum stelden ons in de
gelegenheid om eens in andermans keuken te kijken.
Binnen de afdeling vinden veel activiteiten plaats welke niet voor
iedereen
direct zichtbaar zijn. Vreest niet! Ik ga jullie niet vervelen met een
opsomming van dat alles, zou toch maar onvolledig zijn. Bekijk
bijvoorbeeld
de verslagen van de diverse commissies maar eens om een indruk te
krijgen.
Het zal dan duidelijk zijn dat er door veel mensen flink wat werk verzet
wordt; zowel voor, maar vooral ook achter de schermen.
Vrije tijd is kostbaar. Medebestuursleden, commissieleden en alle anderen
die
hun kostbare vrije tijd ter beschikking stellen aan onze afdeling:
hartelijk
DANK!
Ad Spaninks (pe1ftv)
4)VOORLEZEN NOTULEN VORIG JAAR 2000

Henry, PA3EWG heeft een samenvatting voorgelezen met een toelichting en
van
het verslag en notulen van het jaar 2001. Notulen en verslag van 2001
zijn
door de vergadering goedgekeurd.
5)VERSLAG PENNINGMEESTER
Jos, PA0JOS heeft de uitgaven en inkomsten getoond en toegelicht,
opgemerkt
wordt door Kees, PE1BEY dat hij de aanschafprijs fl. 500,00 van de
geluidsinstallatie erg hoog vindt.
Op verzoek van Luut, PA0WQ heeft Jos een detail overzicht gegeven van de
uitgaven en inkomsten van de afdeling.
Op 31 december 2001 was er fl. 1886,46 in kas, waarvan fl. 500,00 aan
donaties
van de ATV-commissie is en fl. 994,94. van donaties van de digitale
commissie.
Let wel de rekening van de Ketting van fl. 1970,00 moet een dezer dagen
nog
worden betaald. Ook moeten op korte termijn de prijzen worden betaald die
ter
beschikking zijn gesteld voor de prijswinnaars van de Kerstpuzzel in
Electron
van december 2001.
VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
Op 21 january 2001 is de kascontrolecommissie, bestaande uit PA3AVV,
PD0MHS
en PE1IBC bijelkaar gekomen om samen met PA0JOS de boekhouding van de
afdeling te controleren. Tom, PA3AVV was hierbij niet aanwezig wegens
vakantie
in het buitenland. Hierbij werden geen onregelmatigheden vastgesteld;
alles bleek prima in orde.
Eindhoven, 21 januari 2001
De voorzitter verzoekt de vergadering het bestuur en wel speciaal de
penningmeester te dechargeren hetgeen geschied...
7)VERVANGEN LID KASCONTROLECOMMISSIE
Toine, PD0MHS heeft de langste tijd als lid van de kascontrolecommissie
gefunctioneerd, met instemming van de leden wordt deze taak nu
overgenomen
door Kees, PE1BEY.
De voorzitter dankt Toine, PD0MHS voor de inzet en de bijdragen in de
afgelopen periode.
De kascontrolecommissie bestaat nu uit:
Steef, PE1IBC
Tom,
PA3AVV

Kees,

PE1BEY

8)VERSLAG SECRETARIS 2001
Op 1 januari 2002 telde de VERON afdeling Eindhoven 436 leden, 26 OM's
hebben het lidmaatschap met ingang van 1 januari 2002 opgezegd, en 6
leden
zijn via een natuurlijke weg van ons heengegaan. Ook zijn er leden naar
een andere afdeling gegaan, denk hierbij aan verhuizingen.
Natuurlijk zijn er ook weer nieuwe leden bijgekomen, maar dit staat niet
in
verhouding met het aantal leden die hebben opgezegd. Wat opvalt is dat
van de
26 leden die het VERON lidmaatschap hebben opgezegd 12 leden de A status
hebben, 6 de C status en 3 de N status hebben.
Van de 436 leden zijn er:
165
2
164
17
2
86

die een A vergunning hebben
die een B vergunning hebben
die een C vergunning hebben
die een D of N vergunning hebben
die een Belgische vergunning hebben
zijn luister amateur of gewoon lid

Het algemeen secretariaat van het HB van de VERON heeft besloten in nauw
overleg met de afdelingssecretariaten het ledenoverzicht beschikbaar te
stellen in Excel en via e-mail te verzenden naar de secretariaten van de
verschillende afdelingen.
Dit betekent voor het secretariaat van de afdeling een voordeel in vorm
van
minder werk, voorheen werden er lijsten verstuurd per post en vervolgens
moeten die worden overgezet in een Lotus bestand later Excel. Maar omdat
er
veelvuldig gebruik wordt gemaakt van e-mail is er werk bijgekomen in
plaats
van een afname van werk.
Het lijkt er af en toe wel op of we in de informatie gekte verkeren.
gemiddeld komen per dag zo'n 7 tot 10 e-mail's binnen voor het
secretariaat.
Toch heeft het secretariaat van de afdeling nog kans gezien zich in te
zetten
voor het verzorgen van de nodige lezingen, door lobbyen binnen en buiten
de
afdeling door middel van de nodige correspondentie bijgestaan door een
aantal
tipgevers en meedenkers onder u Joop, PE1DNA en Geert, Jan PE1HZG,
bedankt.
Ook wil ik danken de talloze sprekers die wij afgelopen jaar hebben mogen
begroeten.
Zonder hen hadden we de maandagavonden niet kunnen vullen.
Als u interessante onderwerpen tegenkomt hoort of ziet meldt dit dan.
Zoals ik vorig jaar vertelde hebben we ons onderscheiden t.o.v. van
anderen

afdelingen door ons toe te leggen op het geven van lezingen, naast het
grote
professionele projectiescherm, hebben wij inmiddels ook een
geluidsinstallatie
aangekocht. Deze kostenpost is dan ook te zien op het kosten overzicht
van
onze penningmeester.
Commissies:
De digitalecommissie houdt regelmatig haar bijeenkomsten op de Technische
Universiteit, en zo is men na een gedegen voorbereiding overgegaan op een
nieuw operating system Linux. Alle systemen werken nu onder Linux. Door
de
grote investeringen van de laatste jaren in het packetnetwerk is het nu
zo dat
alle materialen (hardware) eigendom zijn van de VERON afdeling Eindhoven.
Het was beslist niet gemakkelijk om dit tot stand te brengen. Bij deze
wil ik
Steef, PA0IB hartelijk danken voor de inzet en de geleverde prestatie.
Ik denk dat dit een applausje waard is.
Er is een excursiecommissie in het leven geroepen, deze commissie heeft
tot taak na te denken over mogelijke excursies, en contacten te
onderhouden
met de leden voor wat betreft de slagingskansen voor een op stapel
staande
excursie, tevens is zij ook nauw betrokken bij de realisatie.
De ATV commissie was met haar activiteiten een beetje achterop geraakt,
maar
door de bezielende toespraak van Paul, PA0SON is deze weer uit het slop
gehaald en heeft men met frisse moed de nog liggende zaken weer opgepakt.
Excursies:
Een zeer bijzondere excursie was het bezoek aan het kortegolfstation in
J•lich Duitsland
zie hiervoor het uitvoerig verslag in Electron van september 2001.
Door de overweldigende belangstelling hebben we de excursie naar de
Lopikerkapel en de Gerbrandytoren in twee gedeelten moeten splitsen.
Het ligt in de bedoeling om in maart april van dit jaar het tweede
gedeelte
op te starten. U hoort er t.z.t. meer van.
Ook zijn wij op uitnodiging van de VERON afdeling Helmond op 21 november
jl.
nogmaals naar het Salon Historische Philips Producten kunnen gaan, waar
bijna
alle apparaten die Philips ooit op de markt heeft gebracht te zien zijn.
Vooral leuk was de sector consumenten apparatuur.
Bijzondere gebeurtenissen:

Tijdens de 62 e VERON Verenigingsraad waar de afdeling Eindhoven was
vertegen
woordgd door Klaas, PA0KLS Ad, PE1FTV en Karel, PA0KMS is Klaas, PA0KLS
uitgeroepen tot amateur van verdienste. Nogmaals onze felicitaties Klaas.
Ook nog niet zolang geleden tijdens de eerste maandag van de maand
september
is tijdens de Veiling en Verkoop door Sjoerd Ypma, PA0SHY aan Kees,
PE1BEY
voor bewezen diensten de "Gouden Speld" uitgereikt. Nogmaals onze
felicitaties
Kees.
Er zijn in een korte periode 6 OM's van ons heengegaan:
OM Henk Noorda, PA3CXO
Henk was reeds 20 jaar radiozendamateur eerst met een C licentie onder de
roepletters PE1IVM, daarna door de contacten met Cees Grauwelman, PA3AFD
heeft
hij z'n A licentie gehaald.
Henk had een bijzondere belangstelling voor RTTY en later PSK.
Regelmatig kwamen Henk en Cees in petit comité bijeen om de laatste
ontwikkelingen te bespreken.
Henk we zullen je missen als vriend en radiozendamateur
OM Nanno van Haaften, PE1OLQ
Maandag 27 augustus overleed Nanno plotseling op vakantie in Oostenrijk,
temidden zijn scouting vrienden. Nanno was een zachtmoedig man, met veel
vrienden, op zijn werk, bij scouting, onder radioamateurs, zangkoor,
alpenvereniging,...
Nanno stond altijd klaar voor anderen, of dat nou was om je met je
computer te helpen, met barbecuen, organiseren van een kamp, of met de
afwas als hij toevallig langskwam na het eten. Hij had een groot
praktisch inzicht, en wist altijd raad. Toch was hij bescheiden; als het
aan hem zou liggen zou niemand weten hoeveel hij heeft betekend voor de
RIS, het Radiomuseum, de Jota, Scouting, en al zijn vrienden
radioamateurs...
OM

Bernard Wilhelm Leuvering, PA3HFQ

Ben, zoals iedereen hem noemde, leed al geruime tijd aan een ernstige
kwaal,
waardoor hij herhaaldelijk in het ziekenhuis werd opgenomen.
Maar taai als hij was en een man die niet gauw opgaf wist hij toch steeds
weer een beetje beter te worden.
De laatste keer echter, na een toch tamelijk lange opname in het
ziekenhuis
kwam zijn overlijden voor ons toch nog plotseling.
Wij hebben Ben leren kennen als een goudeerlijk mens en ook behulpzaam
voor

anderen, waar dit nodig was.
Hij kwam op tegen onrecht. Daar kon hij zich geweldig over opwinden.
Ben heeft zich zo'n 50 jaar ingezet voor Philips en techniek was zijn
leven.
Verschillende vrienden van onze afdeling hebben hem ook geholpen met
extra
oefeningen met morseseinen, hoewel hij het A diploma al had gehaald.
Een goed mens is ons ontvallen en we zijn dankbaar, dat we hem hebben
leren
kennen.
OM Lambert Convents, PE1JXO
De laatste tijd zagen we Lambert wat minder vanwege zijn ziekte.
Lambert's grote hobby was buizen, Hij had er veel van, en wist er ook
heel
veel over te vertellen. Lambert was een levenskunstenaar, hij kon
genieten
van de kleine dingen in het leven, zoals genieten van zomaar
gezelligheid, bij
een club of bij iemand op een kop koffie, of door te waarderen dat je
vrienden
hebt. Maar tevens was hij strijdvaardig door op te komen tegen
onrechtvaardigheid tegen de kleine burgermens.
Lambert gebruikte zijn Belgische afkomst regelmatig op humoristische
wijze.
Kortom, hij heeft ons geleerd te genieten van het leven, het te waarderen
in
al zijn facetten.
OM Henny Leijsten, PE1IOY
In de wereld van de radiozendamateurs was Henny voor velen een bekende
geworden. En die wereld was Henny's wereld. Oude radio-ontvangers waren
zijn
lust en zijn leven. Door de jaren heen leerde hij veel over dit onderwerp
en
kon anderen daarbij helpen. Hij had dan ook in de loop der jaren een
grote
verzameling opgebouwd, hiervoor was hij regelmatig te vinden op de
verschillende markten, samen met Henk PA3FIC.
Henny bleef de man die hij was. Trouw aan zijn vrienden, behulpzaam en
recht
door zee. De ruwe bolster met de blanke pit.
OM Arno van de Berk, NL6123
Arno was een enthousiaste luisteramateur. Via de QSL-service had hij veel
contacten met Russische luisterstations. In de Ketting wisselde hij met
trots zijn qsl kaarten uit.
Een andere hobby was het fotograferen van vliegtuigen, hij was dan ook
regel-

matig te vinden bij Eindhoven Airport.
En nu dan graag 1 minuut stilte voor onze overleden

medeamateurs.

Steef, PA0IB vraagt of er in de ledenlijst van de afdeling een
leeftijdsopbouw zit.
Er is aan de hand van het lidmaatschapsnummer globaal e.e.a. te herleiden
maar niet erg nauwkeurig, lidmaatschapsnummers die zijn komen te
vervallen
door e.e.a. reden zijn weer opnieuw gebruikt.
De RDR heeft wel meer inzicht in de leeftijdsopbouw.
Ook wordt de vraag gesteld of het mogelijk is het e-mail adres te
vermelden.
Karel, PA0KMS neemt voor beide vragen contact op met het HB of het
Centraal Bureau.
9)VERSLAGEN OVERIGE COMMISSIES
In verband met tijdgebrek, het vergt nl. te veel tijd om al de
commissieverslagen voor te lezen hangen deze aan 't mededelingenbord,
zodat
iedereen ze kan lezen. Laat binnengekomen en gewijzigde verslagen worden
nog
opgehangen en blijven een maand hangen zodat iedereen de gelegenheid
heeft
deze te lezen.
---------------------------------------------------------------------------VERSLAG QSLCOMMISSIE
Helmond 15-12-2001
Hierbij het korte verslag van de QSL commissie.
In het afgelopen jaar zijn er mede door enkele "grootverbruikers" weer
een
flink aantal kaarten van en naar de betreffende amateurs gegaan.
Daarbij zijn alle PD-, PE-calls en NL nummers door Harry, PA3CPZ
behartigt
terwijl ondergetekende, Arno, PE2WGV de PA-, PB- en PI-calls heeft
verzorgd
en voorzien van de nodige kaarten.
Het jaar is voor de rest vrij rustig verlopen en gelukkig is de QSL-bak
ook
leeg geraakt doordat diverse mensen voor hun medeamateurs de kaarten
meenemen.
Dit is slechts gedeeltelijk gelukt en op dit moment zitten er toch nog
steeds
kaarten in van personen die hardnekkig geen enkele kaart komen halen.
Hierbij dan ook de oproep: Als U geen interesse in QSL-kaarten hebt laat
het
dan weten dan gaan ze retour afzender of kom ze een keer halen!!!

Mede namens QSL- collega Harry, PA3CPZ hiervoor alvast mijn hartelijke
dank.
Ook gaat ten laatste mijn dank uit naar Wim, PAoWGV die mij op alle QSL
bijeenkomsten begeleid heeft en Thom, PA3APW die tijdens mijn afwezigheid
het
QSL beheer heeft waargenomen en de kaarten weer in ontvangst heeft
genomen.
Rest mij nog U ook namens Harry een zeer QSL-rijk 2002 toe te wensen en
tot
ziens op een van de QSL-bijeenkomsten in de Ketting.
Met vriendelijke groet,
Arno Winckens, PE2WGV.
QSL manager R13.
David Teniersstraat 15
5702 CG HELMOND
06-21500197
VERSLAG COMMISSIE OPLEIDINGEN ONDERDEEL SEINEN EN OPNEMEN
Tot mijn spijt zijn er het afgelopen jaar geen enkele activiteiten
ontwikkeld
door gebrek aan aanmeldingen voor telegrafie seinen en opnemen mede door
het
voornemen van de RDR het examen voor seinen en opnemen te laten
vervallen.
Ik heb met veel plezier de afgelopen jaren diverse leerlingen met succes
kunnen opleiden en het spijt me erg dat dit aspect van het beleven van de
amateur-hobby niet meer zo officieel wordt gewaardeerd. Natuurlijk zullen
nog
vele amateurs in binnen- en buitenland zijn die deze telegrafiehobby
blijven
uitoefenen misschien nog wel in lengte van dagen.
Ik heb, mede door het bovenstaande besloten m.i.v. 1 januari 2002 mijn
lidmaatschap van de VERON op te zeggen.
Dit betekent overigens niet dat ik alle contacten met amateurs zal
verbreken.
Het lijkt me misschien nog wel interessant nog eens een videoband te
vertonen
over de scheepvaart, vooral over het verleden zoals over de vergane
Titanic
en haar zusterschip de Brittanic. Er is een ruime keus voorhanden.
Ik wens alle medeamateurs prettige kerstdagen en een gelukkig en ook
vooral
een gezond 2002 toe.
Met best 73's
Karel Geense, PA0KGV

Jaarverslag van de Digitale commissie over het jaar 2001.
Algemeen.
De Digitale commissie ( Digcom ) bestaat uit 17 leden, 14 leden zijn lid
van
de Veron afd. Eindhoven en 3 leden zijn lid van de ESRAC TU/e. Er is in
de
afgelopen jaren een zeer goede samenwerking ontstaan tussen beide
verenigingen
Het packet radio station staat op de TU/e bij de Faculteit der
Elektrotechniek
op de 13 de etage kamer 19 en 21 terwijl de antennes zich op het dak van
dit
gebouw bevinden op 65 meter hoogte. Ook is er een deel van het netwerk
ondergebracht bij Wegener Nieuwsdruk in Best PI1PAC en bij PA0SON in
Maarheeze
PI8DXE.
Dit jaar is er weer veel veranderd om het packet radio netwerk te
optimaliseren. Er is nieuwe software in gebruik genomen ( Linux en Xnet )
ter
vervanging van het verouderde Net/CHL. Ook is de hardware verder
uitgebreid
en is alle hardware in een nieuw chassis onder gebracht. We hebben nu een
computer waar alle Linken aan hangen en een computer voor alle Laps. Ook
is de
Gateway naar Internet vervangen door een Alpha Server waardoor we nog
meer
mogelijkheden krijgen om packet radio te verbreden.
We mogen met zijn allen trots zijn dat de Veron afd. Eindhoven samen met
de
ESRAC deze activiteit, met veel toegevoegde waarde voor de radio
zendamateurisme, binnen haar gelederen heeft dat als voorbeeld kan
dienen
voor andere afdelingen in Nederland.
Kijk maar eens op internet bij
http://sharon.esrac.ele.tue.nl waar
veel
foto's van het totale station te zien zijn. Het station staat er
professioneel
bij dankzij de bijdragen van:
PA3EWG, PE1BEY, PE1DNA, PA3DSC, PA0IB, PE1ICQ, PA0MUN, PA0PFW, PD0MHS,
PE1FTV,
PD2SMI, PE1HZG, PA0GRI, PA0WQ, PE1MYS, PD2THP, PA0AST, PA0HKS, PA3GUU,
PA3HGF,
PD0HOT, de Veron afd. Eindhoven, Stichting WS19 Budel, Museum Jan Corver
Budel
,Philips Multi Media Solutions Eindhoven, TU/e Eindhoven, Wegener
Nieuwsdruk
Best, Hugenex computers Boven Smilde en PA0SON Maarheeze.
Het packet radio netwerk en de toegang tot het netwerk.
Het packet radio netwerk bestaat inmiddels uit 10 computers die via een
ethernet verbinding met elkaar verbonden zijn. Elke computer heeft een

specifieke taak in het netwerk. Zo hebben wij: het BBS PI8ZAA, de linken
computer PI1EHV, de lappen computer PI1EHV-1, de Gateway naar internet
PI5EHV,
PI4TUE Flexnet node met 20 internet tunnel verbindingen wereldwijd,
PI5EHV
Netrom node met 16 internet tunnel verbindingen wereldwijd, PI8ZAA sys2
ter
ondersteuning van het BBS voor o.a. zendamateur Web pagina's en Mail en
een
demo station, PI5EHV voor het DX-cluster en WW-converse, een computer
voor
het aansturen van het bulletin station op 70 cm en een computer voor
onderhoud
aan de repeaters op 23 en 70 cm. Aan de linken computer hangen 8 linken:
naar
PI8DXE, PI1UDN, PI1SHB, PI1PAC, PI1BRD, PI1NOS, PI1RMD en DB0II. We
proberen
om een nieuwe verbinding naar België te krijgen en de verbinding naar
Arnhem
te herstellen. De verbinding naar PI1UDN zal binnenkort naar Oss worden
verlegd.
De Lappen computer heeft 6 opstap punten, 1k2 op 2 m, 4k8, 9k6, 19k2 en
76k8
op 70 cm , 9k6 op 23 cm en binnenkort 1M2 op 13 cm.
In Best bij Wegener Nieuwsdruk staat PI1PAC met nog eens 3 opstap punten.
1k2
op 2m, 1k2 en 4k8 op 70 cm. Ook in Maarheeze bij PA0SON / PI8DXE is 1
opstap
punt, 1k2 op 2 m.
Om al deze verbindingen tot stand te brengen beschikken wij over 15
transceivers, met modem en antenne. De Link transceivers zijn Link TRXI
en
Link TRXIII. De Laps zijn voornamelijk Nokias, T813 en een Siemens. En
er is
een 13 cm transceiver met een snelheid van 1.2 Mb aangeschaft voor een
Lap of
een link naar een van de nabuur stations.
De gebruikers.
De Veron afd. Eindhoven heeft momenteel 436 leden. Van deze 436 leden
hebben er 350 leden een zendvergunning. Van deze 350 leden met een
zendvergunning maken er 110 leden gebruik van het packet radio netwerk
plus
nog eens 10 gebruikers uit de omgeving van Eindhoven zodat het aantal
gebruikers van het packet radio netwerk Eindhoven 120 is.
De leden van de Digitale Commissie willen van deze gelegenheid gebruik
maken
om alle gebruikers en sponsors te bedanken voor hun bijdrage in het jaar
2001.
Naast de gekregen Hardware is er c.a. Fl 1000= binnen gekomen waaronder
een
bedrag van Fl 500= geschonken door de stichting WS19 uit Budel.

Verder willen wij alle gebruikers oproepen om het packet radio netwerk te
blijven steunen door een bijdrage over te maken naar de Veron afd.
Eindhoven
Giro 3360303 ten gunste van het packet radio netwerk. Uw bijdrage zal
alleen
worden aangewend voor het packet radio netwerk om het te vernieuwen en te
onderhouden.
Het gebruik.
Het BBS heeft dit jaar weer c.a. 300000 berichten verwerkt. Er wordt
c.a.
500 maal per dag een connect gemaakt met het BBS. Er zijn meer dan 1000
verschillende calls geregistreerd in het BBS. In de uitgebreide FTP
directory
van het BBS staan onder andere c.a. 14000 files radioamateur software
ter
beschikking. Ook staat er in deze FTP directory een uitgebreide Foto
directory. PI8ZAA krijgt per jaar c.a. 5000 maal een bezoek via internet
uit
binnen en buitenland. De bezoeker kan dan kijken hoe de Veron afd.
Eindhoven
functioneert en wat zij te bieden heeft. Via 2 Webcammen heeft men een
uitzicht op Eindhoven en kan men kijken in het Lokaal waar het packet
radio
netwerk staat.
Het nieuwe jaar 2002.
In het jaar 2002 gaan we door met het optimaliseren. Wij gaan in gesprek
met
de nabuur nodes DB0II en PI1SHB, PI1NOS om de snelheid van de linken te
verhogen naar minimaal 19k2 maar beter is het om door te gaan naar 76k8
of
zelfs naar 1M2. Verder zal zoals is toegezegd het station PI8RTY op de
TU/e
weer actief worden met RTTY en CW. Ook zal het CW station PI7CWE worden
opgenomen in een van de 19"rekken. Er komen minimaal nog twee Webcammen
bij
die een verder overzicht geven van de aanwezige Hardware.
We beschikken inmiddels ook over een ATV ontvanger met monitor om de ATV
plaatje van de ATV zender ook zichtbaar te maken op het packet radio
netwerk.
Zie verder op het prikbord het totale overzicht van het packet radio
netwerk
in woord en beeld.
Namens de Digitale Commissie Steef Koenen, PA0IB.
---------------------------------------------------------------------------10-11)AFTREDEN BESTUUR/BESTUURSVERKIEZING

Nieuwe bestuurskandidaten hebben zich tot aanvang van de vergadering niet
gemeld bij de secretaris.
Unaniem is door de leden besloten door middel van stemming, dat
het huidige bestuur moet blijven
12) PAUZE ONGEVEER 15 MINUTEN:
IN FUNCTIE TREDEN VAN HET NIEUWE BESTUUR
13)BEGROTING KOMEND JAAR
De penningmeester
In deze begroting
digitalecommissie
Jan, PD0HOT merkt
laten
repareren.

Jos, PA0JOS dient een sluitende begroting in.
is geen ruimte voor de aangevraagde budgetten van de
en de ATV-commissie.
op dat deze voor de helft van het bedrag de tent kan

De voorzitter vraagt aan de vergadering zich uit te spreken over:
Mogelijkheid 1.
Gebruik te maken van de donatie gelden voor de verschillende commissies.
en deze aan het einde van 2002 te declareren.
Mogelijkheid 2.
Verder in te teren op de reserves 15 k die momenteel nog maar een
marktwaarde
hebben van 11 k, hetgeen bij inleveren/verkopen een verlies is van 4 k
oplevert. Opm: Dan wordt het invullen van de budgetten wel erg duur,
verstandig is dit bedrag te laten staan totdat deze ruim boven de
marktwaarde
uitkomt en dan te verkopen en nooit meer te handelen in effecten.
Steef, PA0IB voorzitter van de digitale commissie gaat akkoord met de
eerste
mogelijkheid en trekt hiermede het aangevraagde budget voor 2002 in.
Eric, PE1MIX lid van de ATV-commissie wil toch nog nader onderzoeken of
er
geen mogelijkheden zijn nl. het vervangen van het ATV relais is in volle
gang, en
het is natuurlijk zonde als deze activiteit door geldgebrek moet worden
onderbroken.
Karel, PA0KMS merkt op dat er altijd de mogelijkheid is om zelf bronnen
van inkomsten te zoeken, een voorbeeld is de digitale commissie.
Paul, PA0SON vindt dit niet acceptabel als je ook nog voor de nodige
geldmidde
len moet gaan zorgen.
Let wel op 31 december 2001 was er fl. 1886,46 in kas.
Geert Jan, PE1HZG stelde voor om kosten te reduceren door middel van:
-het aantal avonden in de Ketting terug te brengen tot bijvoorbeeld 2

avonden per maand, waardoor de operationele kosten moeten gaan dalen,
maar
ook de indirecte kosten zullen gaan zakken er worden nl. dan minder
lezingen gegeven.
-Of een activiteit te organiseren die geld oplevert.
Na stemming blijkt dat er 22 leden voor het inkrimpen van het aantal
avonden is en 12 tegen en 2 onthouden zich.
Afgesproken is dat het bestuur de mogelijkheden onderzoekt.
Klaas, PA0KLS stelde voor om over een half jaar weer een huishoudelijke
vergadering bijeen te roepen, en dan nog eens aan de hand van de dan
ontstane
financiële situatie e.e.a. ter beoordeling voor te leggen aan de
vergadering.
De vergadering stemde hiermede in hetgeen inhoudt dat de budget aanvragen
opnieuw aan de orde komen.
14)SPEECH VOORZITTER
In Electron van januari 2002 haalt onze algemeen voorzitter, Frank van
Dijk
PA7FF, iets aan wat mij na aan het hart ligt. Vaak vormen de bedreigingen
voor
onze hobby onderwerp van gesprek. Zo vaak, dat het af en toe lijkt alsof
alle
hoop verloren is. Als we zelf al zo'n negatieve kijk op de toekomst
lijken te
hebben, hoe moet dit dan op anderen overkomen? Pessimisme kan een
bedreiging
op zich vormen, door het beeld dat bij buitenstaanders ontstaat.
De nadruk zou juist op het goede, het mooie, het leuke moeten liggen,
zonder
daarbij de aandacht voor dreigingen te verliezen, want we willen niet
gefopt
worden. Mijns inziens is er nog steeds reden genoeg voor optimisme. Op
vele
fronten wordt eraan gewerkt om positieve zaken te bewerkstelligen en om
de
nadelige gevolgen van bepaalde ontwikkelingen te beperken of teniet te
doen.
Laten wij daaraan een bijdrage leveren door vooral ons enthousiasme voor
de
veelzijdige radiohobby vast te houden en uit te dragen.
Namens het bestuur wens ik iedereen een plezierig en vooral ook actief
verenigingsjaar toe.
Ad Spaninks (pe1ftv)
15)AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VR OP ZATERDAG 25 APRIL 2002
De 63e Verenigingsraad van de VERON zal plaatsvinden op zaterdag 27 april
2002.

Op maandag 8 april 2002 wijden we, hier in de Ketting, een vergadering
aan de
bepaling van ons stemgedrag voor de aanstaande VR.
Als afgevaardigden naar de VR melden zich: PA0KMS, PA0KLS, PA0RCT en
PE1FTV.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
16)RONDVRAAG
-Nico Maatje stelt voor, om het rendement van de opbrengsten van de
veilingen
en verkoopavonden te vergroten door middel van 50% van de opbrengst naar
de
verenigingskas te laten vloeien. Ook werd er opgemerkt om met waardevolle
materialen te komen hetgeen ook aantrekkelijker is voor de
veilingmeester.
Besloten is 25 % van de opbrengst naar de verenigingskas te laten gaan.
Deze wijziging moet wel van tevoren bekend worden gemaakt.
-Steef, PA0IB stelt voor een speciale verkoopavond te organiseren t.b.v.
de digitale commissie uiteraard komen de opbrengsten dan ten goede van de
digitale commissie. Karel en Steef maken hier afspraken over.
-Kees, PE1BEY merkt op dat het bestuur deze moeilijke vergadering op
voortreffelijke wijze heeft georganiseerd en geleid.
17)SLUITING
Ad dankt de aanwezigen voor de bijdrage en wenst iedereen een goede
thuiskomst
Sluiting ongeveer 23.00 uur
Karel Slegers, PA0KMS
secretaris VERON afd. Eindhoven
Berkel-Enschot februari 2002
Bijzondere huishoudelijke vergadering van de Veron afdeling Eindhoven
(A13)
gehouden op 10 juni 2002.
Agenda
1)Opening (Ad, PE1FTV)
2)Mededelingen (Ad, PE1FTV)
3)Ingekomen stukken (Ad, PE1FTV)
4)Begroting lopend jaar (2002)(Jos, PA0JOS)
5)Rondvraag (Ad, PE1FTV)
6)Sluiting (Ad, PE1FTV)

1)OPENING
Eenieder heet ik van harte welkom op deze bijzondere huishoudelijke
vergadering van de VERON afdeling Eindhoven, A13. Het belangrijkste
onderwerp vanavond is de bespreking van de herziene begroting voor het
lopende verenigingsjaar.
2)MEDEDELINGEN
Geert-Jan de Groot, PE1HZG, heeft enige tijd geleden te kennen gegeven af
te treden als bestuurslid van onze afdeling. Aangezien hierdoor het
vereiste minimum aantal bestuursleden niet onderschreden wordt, zal deze
vacature niet worden opgevuld. De taken zijn onder de resterende
bestuursleden verdeeld.
Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om Geert-Jan, namens het
bestuur en namens de leden, te bedanken voor zijn inspanningen en
bijdragen. Ik ben blij dat je vanavond aanwezig kunt zijn Geert-Jan.
Voorts
wensen we je veel succes toe met de vele projecten welke je in het kader
van onze hobby onder handen hebt. Ik hoop dat we in de toekomst nog vaak
een beroep op jouw kennis en ervaring mogen doen. Nogmaals: Geert-Jan,
BEDANKT!
3)INGEKOMEN STUKKEN
* PE1MIX verleent voor de duur van deze vergadering volmacht tot stemmen
aan PE1RRT.
* PE1IBC verleent voor de duur van deze vergadering volmacht tot stemmen
aan PA0JOS.
* PA0GDZ verleent voor de duur van deze vergadering volmacht tot stemmen
aan PA0JOS.
4)BEGROTING LOPEND JAAR 2002
De laatste begroting van 2002 heeft Jos nader toegelicht. We hebben nu
501,54 Euro voordelig dit komt door de hogere afdracht van het HB en het
meettijdstip. Tevens hebben we in overleg met het bestuur van de Ketting
besloten de extra vergaderruimtes te annuleren ingaande 1 januari 2002
waardoor er nog een behoorlijke besparing kon worden binnengehaald.
Onze voorzitter heeft een inzamelactie gestart voor het repareren van
onze
tent en dit leverde toch een aardig bedrag op 207,50 Euro!
501,54 Euro is gekeken naar de hoogte van het budget aanvragen te
verdelen
onder de ATV en de digitalecommissie.(2/3 - 1/3)
Steef, PA0IB merkt terecht op als je meer voor jezelf zorgt krijg je naar
verhouding steeds minder.
Kees, PE1BEY stelt voor dit bedrag Euro 501.54 niet toe te kennen aan de
aangevraagde budgetten, maar in 'kas' te houden voor algemene doelen, zo
krijgen we wat meer 'spek op de botten' hi..
Na stemming blijkt dat het laatste voorstel met meerderheid van stemmen
is
aangenomen, van de 24 aanwezige leden en 3 volmachten hebben 24 voor

gestemd en 3 hebben zich van stemming onthouden.
Ook is de door Jos gepresenteerde begroting in stemming gebracht, er
waren
26 voor een 1 onthield zich van stemming.
Jos heeft het koersverloop van de aandelen nader toegelicht, het is nu
een
kwestie van afwachten totdat de koersen weer stijgen en de waarde boven
de
inleg waarde uitkomt, dan wisselen we deze weer in.
5)RONDVRAAG
Cees, PA0CJH vraagt of het mogelijk is van tevoren inzage te verkrijgen
van
de aangevraagde budgetten en de onderbouwing hiervan.
Ook stelt deze voor een afschrijfregime in te voeren
Opmerking:
Aangekochte apparatuur dient volgens de richtlijnen van het HB in
hetzelfde
jaar te worden afgeschreven.
Besloten is dat wij deze tijdig via internet (website) zullen publiceren.
In verband met het op termijn vervangen van de tent stelt Mark, PE1RRT
voor
eens contact op te nemen met de Kamer van Koophandel.
Ook lijkt het hem wel slim om alvast een actie te starten.
Cor, PA0VYL merkt op dat de twee meter repeator al jaren lang in de lucht
is zonder enige storingen al zo'n 25 jaar!
Deze kan plotseling zijn dienst weigeren, niemand weet hoe deze destijds
in
elkaar is gezet laat staan van het wijzigen van software.
Cor stelt voor te beginnen met ontwerpen/bouwen van een reserve repeator,
hij wil hiervoor graag een aantal zend/ontvanger ter beschikking stellen.
Karel, PA0KMS merkt op dat Klaas, PA0KLS bezig is met het vervangen van
de
antenne en de coaxiale kabel.
Bestuur zal contact zoeken met Klaas, PA0KLS
6)SLUITING
Ad bedankt iedereen voor de aanwezigheid, het opgebrachte geduld en
vooral
voor de bijdragen aan de discussies. Graag tot ziens op veel van de
komende
maandagavonden en wel thuis!
Karel Slegers, PA0KMS
secretaris VERON afd. Eindhoven
Berkel-Enschot juni 2002

