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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 binnenkomende gesprekken pas aan buiten deze zaal.

2. INGEKOMEN STUKKEN (AD, PE1FTV)




Bericht van verhindering van PAØM.
Niemand verleent voor de duur van deze vergadering volmacht tot stemmen aan iemand anders.
Bedankbrief Villa Pardoes, naar aanleiding van de opbrengst van onze Sinterklaasveiling




Verslag kascontrolecommissie, ondertekend door PAØIB, PH9Z en PAØLYA.
Een verzoek van de MORSE werkgroep voor een financiële bijdrage.



Een budgetaanvraag van de werkgroep PI6EHV ATV relais.



Geen voorstellen.

Het verslag van de kascontrolecommissie vormt een apart agendapunt en komt straks aan de orde. Het verzoek van
de MORSE werkgroep en de aanvraag van de werkgroep PI6EHV ATV relais zullen bij de begroting voor 2011 behandeld worden.

3. VERSLAG VOORZITTER (AD, PE1FTV)
Dat betekent: even kort terugkijken op het afgelopen verenigingsjaar, 2010.
Ten opzichte van het voorafgaande jaar is het aantal bezoekers van de wekelijkse bijeenkomsten op de maandagavonden hier in de Ketting gemiddeld ongeveer hetzelfde gebleven. De "onderdelen verkoop", vele jaren verzorgd
door Nico Maatje, NL5675, is wegens gebrek aan belangstelling komen te vervallen. Als blijk van waardering voor zijn
jarenlange inzet hebben we aan Nico een gegraveerde groene speld uitgereikt. De avonden met de "veilingen" en die
van "onderling QSO"en "QSL bureau" zijn vaste, maandelijks terugkerende, activiteiten. De lezingavonden waren
afwisselend en gevuld met interessante onderwerpen; voor elk wat wils. De sprekers kwamen vaak van heel ver,
maar soms ook uit onze eigen afdeling.
Mede dank zij de aanwezigheid van leden van ESRAC (de Eindhovense Studenten Radio Amateur Club) was Eindhoven en omgeving goed vertegenwoordigd tijdens het VERON Pinksterkamp in Odoorn. Het weer was prima. De ge-
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zamenlijke maaltijden op de zaterdag- en zondagavond behoorden tot de hoogtepunten en we hebben genoten van
de vele radio-activiteiten. De Piet Wakker 80-meter vossenjacht, op de zondagochtend, wordt georganiseerd onder
de vlag van de afdeling Eindhoven. Janneke de Jong, PA3BFA, zette de jacht uit en verzorgde het papierwerk. De
Vossenjachtcommissie heeft nieuwe zenders gebouwd die uitstekend functioneerden. Wij leveren het personeel
voor de bemanning bij de controlepost en bij de twee vossen en stellen de wisselbeker beschikbaar. De winnaar van
de 80-meter Piet Wakker jacht 2010 is Wim Hodenius PA3BQP. Al met al was het weer een gezellig, geslaagd VERON
Pinksterkamp.
Evenals het jaar ervoor hebben we eind november, op verzoek van het HoofdBestuur, een stand bemand tijdens het
ElektorLive! evenement in het Evoluon in Eindhoven. Alles in het kader van samenwerking met derde partijen en het
betrekken van jeugd bij onze hobby. De deelname van de VERON aan de beurs ElektorLive! 2010 is een groot succes
geworden. PI4AA heeft ter plekke verbindingen gemaakt en vooral de solderende jeugd trok veel aandacht.
In 2010 hebben 53 afdelingen aan de VERON afdelingscompetitie meegedaan. Voor de afdeling Eindhoven zijn er 13
stations die steeds de moeite genomen hebben om, na deelname aan een HF contest, hun score door te geven. De
de
de
eindstand was eind december bekend. Onze afdeling bereikte de 13 plaats. A13 met 13 stations op de 13 plaats.
Maar goed dat we niet bijgelovig zijn.
Tot zover mijn terugblik op het voorbije verenigingsjaar. 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.
Ad Spaninks (pe1ftv)

4. SAMENVATTING NOTULEN VORIG JAAR 2010 (JEROEN, PE1RXQ)
Na gedeeltelijke voorlezing / korte samenvatting worden de notulen van de afgelopen huishoudelijke vergadering,
gehouden op maandag 25 januari 2010, met algemene stemmen goedgekeurd.

5. VERSLAG PENNINGMEESTER (HENRY, PA3EWG)
Henry heeft met behulp van een beamer en scherm de uitgaven en inkomsten getoond en nader toegelicht. De
koers van het uitstaande kapitaal is licht gestegen. In 2011 is geen ruimte voor leuke dingen.

6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE EN DECHARGE BESTUUR EN PENNINGMEESTER
Het verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen door John, PH9Z.
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De vergadering verleent vervolgens met algemene stemmen decharge aan de penningmeester en het gehele bestuur
voor het boekjaar 2010.

7. VERVANGEN LID KASCOMMISSIE (AD, PE1FTV)
De commissie bestaat momenteel uit:




PH9Z sinds begin 2008
PAØLYA sinds begin 2009
PAØIB sinds begin 2010

John, PH9Z heeft van deze drie de langste tijd als lid van de kascontrolecommissie gefunctioneerd en zijn taak moet
worden overgenomen. Dank aan John voor de inzet.
PAØYRA neemt de taak van hem over. De vergadering stemt daar volledig mee in. De commissie bestaat voor 2011
dus uit:




PAØLYA sinds begin 2009
PAØIB sinds begin 2010
PAØYRA sinds begin 2011

8. VERSLAG SECRETARIS (ERIC-JAN, PA3CEV)
De afdeling heeft leden verloren. We zijn van 293 leden gezakt naar 288 leden. Peildata januari 2010 / 22 januari
2011. Er zijn 6 leden afgevallen door overlijden.
Een bijzonder gebeurtenis in 2010 was de uitreiking van twee Gouden Spelden aan Steef Koenen, PAØIB en Martin
Beekhuis PA3DSC door het HB. Beiden hebben zich gedurende een lange periode ingespannen voor de VERON op
velerlei gebied, zoals het contest station op de TU/e, faciliteren PI4AA, ICT faciliteiten voor de PACC contest, Maxwellstichting, Museum Jan Corver, Packetradio en JOTA.
Het is in 2010 gelukt de agenda te vullen met interessante lezingen, denk maar eens aan de lezing over de DXpeditie naar Conway Reef door PA3EWP, ervaringen op 70 MHz door PE1ITR, HF antennes in een grote tuin door
Johan de Vos, de “excursie” naar de Maxwellstichting op de TUE door PAØIB en PA3DSC, meten en regelen met de
PC door PA3FYG, het automatisch afstemmen van een Magnetische Loop Antenne met een PIC controller door PAØIB, de expeditie naar Benin met Mercy Ships door PA8AD, radar luchtverkeersleiding en AIS in de scheepvaart door
PE1RQJ, OLFAR door Mark Bentum, zelfbouw SDR door PEØSSB, wireless netwerken in België door Stefan Lambrechts, de LOKA-2 trx door PH9Z, HF contest filters door PA3A en digitale filters deel 1 door PAØKLS. Ook dit jaar is
en groot aantal lezing door de eigen afdelingsleden gegeven. Velen hebben achter de schermen bijgedragen aan het
tot stand komen van deze lezingen, zoals het meeslepen van white boards, een beamer en het klaar te zetten van de
stoelen voor de lezingen.
De website van de VERON afdeling Eindhoven voldoet nu goed en biedt steeds meer informatie zoals overzichten,
samenstelling van werkgroepen en email adressen van bestuursleden, evenals verslagen van huishoudelijke vergaderingen uit het verleden en belangrijke gebeurtenissen zoals de uitreiking van een Gouden Speld. Ook het convo
staat online en wordt naar wens per email automatisch toegestuurd in platte tekst met in de bijlage een PDF versie.
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Door allerlei juridisch en administratieve hordes heeft de Veron afdeling Eindhoven de ATOF’s nog steeds niet kunnen overdragen aan de Maxwellstichting. Het lijkt er nu op dat er een weg gevonden is; omdat het bestuur van de
Maxwell Stichting vrijwel geheel uit radiozendamateurs bestaat kan er een machtiging met eigen roepletter worden
aangevraagd waarna ATOF’s gekoppeld kunnen worden aan deze roepletter. De repeaters PI6EHV voor ATV en
PI1PAC voor APRS op PMS zijn nog wel in de afdeling en zijn voor de wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. Van
PI3EHV en PI7CWE is Klaas Robers PAØKLS de vergunninghouder, van PI8EHV en PI6EHN is PE1HZG de vergunninghouder.
De functie van secretaris heb ik afgelopen twee jaar met veel plezier vervuld. Op 16 april 2011 zal ik naar verwachting tijdens de VR officieel toetreden tot het VERON HB in de functie van secretaris als opvolger van Koert Willink,
PA1KW. Daarom treed ik af als secretaris in het afdelingsbestuur van de VERON afdeling Eindhoven.
In de afgelopen periode zijn de volgende 6 OM’s van ons heengegaan:

DOLF SPOOR PA3EGT, SILENT KEY
Op 22 maart 2010 is Dolf Spoor (PA3EGT) op 47-jarige leeftijd overleden.
Dolf’s werk en interesse was elektronica ontwerpen en programmeren. Heel wat gebouwen in Nederland zijn met
door Dolf ontworpen security en brandbeveiligingssystemen uitgerust. Vroeger was Dolf erg actief met RTTY. Later
ontwierp hij samen met andere actieve amateurs bij het Jan Corver Museum de goedkope EPPO PIC- programmer.
Dolf had veel interesses, motorrijden, films, muziek en stereofotografie. Dolf’s onverwachte en veel te vroege overlijden is een groot verlies.

KEES GRAUWELMAN PA3AFD, SILENT KEY
Op 10 april 2010 is OM Kees Grauwelman (PA3AFD) overleden.
Kees werkte vroeger bij Philips in de ontwikkeling en de fabricage van hoorapparaten in de tijd dat alles kleiner
moest en kon. Hij heeft de eerste getransistoriseerde hoorapparaatjes ontwikkeld, gebouwd en getest met die kleine
speldenknop transistors. Hij was vroeger erg actief in zelfbouw en het maken van telexverbindingen en Hellschrijven.
Van zijn hand staat in het Electron een converter met een IC’tje, een quad opamp. Kees was ook een persoon die erg
op zichzelf was zoals zo vele zendamateurs. Zelf alles uitzoeken, bekijken, ontwikkelen, bouwen en testen. Kees was
vooral actief met het maken van CW verbindingen.

JO WESSELING PAØJHW, SILENT KEY
Op 5 juli 2010 is OM Jo Wesseling (PA0JHW) overleden.
Jo hing met hart en ziel aan zijn radiohobby en gaf altijd de voorkeur aan de seinsleutel. De vele bevestigde QSO’s
van over de hele wereld getuigen daarvan. Door zijn ziekte kwam hier echter enkele jaren geleden een einde aan. Zij,
die hem gekend hebben waardeerden hem om zijn altijd goede humeur. Veel mensen zullen zich de karakteristieke
stem van Jo bij het inmelden tijdens de zondagochtendronde van de afd. Eindhoven kunnen herinneren. Jo zag altijd
het positieve in anderen, helaas zullen we hem niet meer horen.
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CEES HEUVELMAN PAØCJH, SILENT KEY
Op 28 juli 2010 is overleden op 79-jarige leeftijd ons afdelingslid OM Cees Heuvelman (PA0CJH).
Cees was al heel jong een experimentator en radioamateur en behaalde zijn licentie zodra de wet hem dit toestond.
De interesse voor de techniek en voor vele zaken daarbuiten heeft hij overgebracht op familie en vele anderen in zijn
omgeving. Dit vertaalde zich tevens in een continue verdieping van zijn kennis en uiteindelijk het hoogleraarschap
aan de Universiteit van Twente. Zijn grote aantal promovendi is het bewijs voor zijn vaardigheid complexe zaken op
een enthousiaste en inspirerende wijze inzichtelijk te maken. De radiohobby heeft zijn hele leven een belangrijke rol
gespeeld, hetgeen ondermeer blijkt uit het schrijven van technische artikelen in radiotijdschriften, het opleiden van
aspirant radioamateurs voor het zendexamen en zijn bijdrage aan de activiteiten van de lokale JOTA groepen. Hij
bleef alle technische ontwikkelingen altijd kritisch volgen. Wij missen nu een radiovriend die een vraagbaak en inspirerende gesprekspartner was.

THOM VAN DER HEIJDEN PA3APW, SILENT KEY
Op 3 augustus 2010 is overleden ons afdelingslid OM Thom van der Heijden (PA3APW).
Thom was een actieve radioamateur, hij was 17 jaar lang de QSL manager van onze afdeling en tevens Award Manager verantwoordelijk voor het Eindhoven Certificaat. Tijdens de vlooienmarkten van ’s Hertogenbosch en Bad Bentheim en de jaarlijkse tentoonstelling in Friedrichshafen liet Thom nooit verstek gaan. De wekelijkse bijeenkomsten
van de afdeling Eindhoven werden door Thom altijd bezocht. Bovendien was hij een fanatieke DX-er die graag in CW
QSO’s maakte.

HERMAN VOS PE1BFY, SILENT KEY
Op 12 september 2010 is thuis overleden in de leeftijd van 52 jaar ons afdelingslid Herman Vos (PE1BFY).
Herman was sinds 1977 zendamateur. Hij was erg actief met JOTA, heeft jaren meegedraaid met de burgemeester
Herman de Witte groep tussen Son en Eindhoven. De laatste jaren bij de president Roosevelt groep in Eindhoven.
Herman was altijd op de pinksterkampen en velddagen aanwezig en stond bekend als de meester stoker. De laatste
jaren waren de bezoeken aan die kampen wat minder. Als zendamateur was hij slechts sporadisch actief, hij luisterde
wel veel, de soldeerbout stond altijd aan en dat vond hij het interessantst. Hij was lid van het Eindhovense antenneteam, actief bij het plaatsen of bij het maken van aanpassingen aan antennes.

Graag een minuut stilte voor onze overleden radioamateurs.

9. VERSLAGEN WERKGROEPEN (ERIC-JAN, PA3CEV)
De verslagen hangen op het prikbord en zullen binnenkort op de afdelingswebsite gepubliceerd worden.
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VERSLAG VAN DE VELDDAGEN GEHOUDEN IN 2010
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 2010
Voor de velddagen in juni zijn we van 4 tot en met 6 juni te gast geweest bij Mini Camping Rabbit, Limburglaan 25,
5712 PM Someren-Heide. Gedetailleerde informatie over deze camping is te vinden op
http://www.campingrabbit.nl.
De opkomst was niet slecht. In het totaal hebben er 13 personen overnacht op 7 kampeerplekken. We hebben op de
zaterdag 18 bezoekers mogen verwelkomen en er namen 20 mensen deel aan de barbecue op zaterdagavond. De
kosten van de overnachtingen en van de barbecue zijn door de afdeling vergoed.
Het was mooi zomers weer. Zowel bezoekers als kampeerders blijken meer geïnteresseerd te zijn in eigen proefjes
en onderling QSO dan in contesten. Het sociale gebeuren staat voor iedereen voorop en dat maakt zo’n weekend
vooral erg gezellig.
VELDDAGEN SEPTEMBER 2010
Voor de velddagen in september zijn we van 3 tot en met 5 september wederom te gast geweest bij Mini Camping
Rabbit. De opkomst was wat minder dan in juni. In het totaal hebben er 8 personen overnacht op 6 kampeerplekken.
We hebben op de zaterdag 10 bezoekers mogen verwelkomen en er namen 12 mensen deel aan de barbecue op
zaterdagavond. Alleen de houtskool voor de barbecue is door de afdeling vergoed. Alle andere kosten hebben de
deelnemers zelf gedragen.
Het was heerlijk weer, maar tegen de avond koelde het wel hard af. Zowel bezoekers als kampeerders zijn meer
geïnteresseerd in onderling QSO en eigen experimenten dan in contesten. Het sociale gebeuren staat voor iedereen
voorop.
TENSLOTTE
De velddagen zijn prima verlopen, maar het zou fijn zijn als de velddagen nog drukker bezocht zouden worden. 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.
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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!
73, Ad Spaninks PE1FTV

JAARVERSLAG MORSE WERKGROEP 2010
Op de Technische Universiteit Eindhoven is 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 Faculteit
Elektrotechniek, de VERON afdeling Eindhoven en de Maxwell Stichting. Afgesproken is dat de apparatuur, antennes
en materialen aanwezig op de TU/e, van de VERON en van de TU/e ondergebracht gaan worden bij de Maxwell Stichting die voor het beheer daarvan de MORSE Werkgroep heeft opgericht.
De MORSE Werkgroep moet zelf voorzien in de nodige financiën voor de opbouw van het radiostation, omdat zowel
de VERON als de Maxwell Stichting daarvoor onvoldoende geld ter beschikking kunnen stellen. De TU/e stelt in principe alleen de ruimte, het gebruik van de elektra ter beschikking, twee internet aansluitingen en 16 IP adressen voor
internet communicatie naar “ buiten/binnen ”.
Ad PE1FTV is als vertegenwoordiger van de VERON afdeling Eindhoven benoemd in het bestuur van de Maxwell
Stichting om deze samenwerking te onderstrepen. Sjoerd PAØSHY, 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 en de maandagmiddag groep. De gebruikers van het station zijn de ESRAC, HF,
VHF/UHF contest groepen en velen radioamateurs van over de hele wereld. Vooral de HF contest-groep doen mee
aan vele contesten in de voorste gelederen.
Bertus PE1KEH is bezig de website van de Maxwell Stichting te vernieuwen waarop dan alle activiteiten van de Morse
Werkgroep vermeldt zullen worden. Ook het gebruik van het amateur radiostation door derden zal worden uitgelegd, zoals de morsecursus, bulletinstation, WebSDR, IRLP van de beide repeaters, packet-radio netwerk enz.
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 verkoop website. Ook
Rein PAØR is regelmatig aanwezig voor de opbouw van de PSK mailserver.
Steef Koenen, PAØIB

JAARVERSLAG DIGITALE WERKGROEP
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De digitale werkgroep is een onderdeel van de Morse Werkgroep. Gezien de relatie van de Veron afd. Eindhoven met
de Maxwell Stichting (samenwerkingsovereenkomst) heb ik dat sinds een paar jaar niet meer afzonderlijk gedaan
maar alleen een verslag gemaakt van de Morse Werkgroep. Om niet elk jaar in een opsomming te maken van wat er
allemaal, tot nu toe, tot stand is gebracht op de TU/e wordt er nu een nieuwe website gemaakt van alle activiteiten
op de TU/e zodat deze voor ons allemaal zichtbaar zijn. Alleen de nieuwe activiteiten zal ik in het vervolg in een verslag kenbaar maken aan het bestuur van de Veron afd. Eindhoven met een verwijzing naar de website voor de al
aanwezige activiteiten.
Steef Koenen, PAøIB

JAARVERSLAG QSL COMMISSIE A13
Het lijkt niet alleen dat het allemaal minder wordt maar wij hebben de indruk dat er weer minder QSL-kaarten ingeleverd zijn als afgelopen jaar. Ook lijkt het dat de hoeveelheden ontvangen kaarten voor de Afdeling Eindhoven naar
ons idee steeds minder wordt hoewel ook blijkt er toch weer elk jaar (nieuwe) amateurs zijn die erg fanatiek hun
kaarten komen brengen en ophalen om hun QSL-kaarten verzameling steeds weer uit te breiden. Het meeste van de
ontvangen QSL-kaarten is voor de afdeling Eindhoven (~75 a 80%) de overige zijn voor de afdeling Helmond en de
VRZA Zuid Oost Brabant. Helaas komt het ook nog voor dat de ingeleverde kaarten NIET gesorteerd zijn en dat levert, vooral als het een grote stapel is flink wat extra werk op om deze in de goede volgorde te leggen. Dus hierbij
aan allen de vraag: lever Uw QSL-kaarten in alfabetische volgorde aan dan is het voor het uitsorteren en versturen
een stuk eenvoudiger en het scheelt mij ontzettend veel tijd. Ook voor alle duidelijkheid nog een keer: de Nederlandse kaarten hoeft u niet te voorzien van een regionummer en zowel ikzelf als het DQB vinden het fijn als de kaarten de
afmetingen van 9 x 13 cm hebben. Voor al die actieve en natuurlijk ook alle minder actieve amateurs staan we natuurlijk ook het komend jaar weer klaar om gezamenlijk al de binnenkomende en uitgaande QSL-post voor U te verzorgen. Daarbij behartigt Harry de PAØ-ers, 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 had zowel Harry,
PA3CPZ als Arno, PE2WGV afgelopen jaar weer iets minder te “sjouwen” met de twee QSL-bakken en willen wij U
dan ook heel hartelijk danken en we hopen dat u komend jaar 2011 weer vele QSL-kaarten mag uitschrijven, versturen en ontvangen.
Harry PA3CPZ en Arno PE2WGV

JAARVERSLAG PI3EHV, PI7CWE
In het jaar 2010 heeft het station PI3EHV gedraaid op het Philips Nat.Lab. gebouw WY. Het gebeurde nogal eens dat
het station enige tijd onbereikbaar was. De oorzaak daarvan is nog niet gevonden. Merkwaardig was wel dat het leek
alsof het probleem de week voor kerst “verholpen” of “met vakantie” was. Wij moeten dat nog eens wat beter onderzoeken.
Er zijn geen bijzonderheden te melden over PI7CWE. De morsecursus is elke dag drie keer in de lucht.
Klaas Robers, PAøKLS
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VERON afdeling Eindhoven
JAARVERSLAG OPLEIDINGEN
De cursus die begin 2009 gestart was is in 2010 voortgezet. Het aantal cursisten was in het begin ongeveer 12. In de
eerste helft van het jaar is veel aandacht besteed aan het maken van oude proefexamens voor N.
Begin september 2010 was er een examen in Eindhoven. Daar zijn 8 cursisten van deze cursus opgeweest. Helaas
zijn er toen slechts 2 geslaagd, een voor F en een voor N. Degene die geslaagd was voor N was ook opgeweest voor F,
maar had één fout teveel. Daarbij was bij één vraag het verkeerde antwoord goed gerekend, terwijl de kandidaat het
werkelijk goede antwoord had ingevuld. De correspondentie hierover met AT is onverkwikkelijk en star ambtelijk. Tot
nu toe is er geen oplossing gekomen. In november was er een examen in Amersfoort, waar nog eens drie cursisten
geslaagd zijn. In december komen er wekelijks nog ongeveer 6 cursisten. Intussen zijn wij doorgegaan met de stof
voor het F-examen.
Klaas Robers, PAØKLS

VERSLAG GESPROKEN ELECTRON 2010
Alles ging van een leien dakje. Af en toe met wat strubbelingen. Tijdens de Dag voor de Radio Amateur in Apeldoorn
hebben we een bijeenkomst gehad van de inlezers die betrokken zijn bij de totstandkoming van de Gesproken
Electron. Vroeger zagen we de lezers immers nagenoeg iedere maand tijdens de voorleessessies op de TU/e. Het was
een prima samenzijn. Er zijn wat ideeën uitgewisseld. Op mijn vraag om wat meer hulp is Wim PAØWGV opgestaan
om mee te helpen de teksten te verdelen onder de lezers. Ik ben nu nog op zoek naar iemand die ook de ontvangen
WAV files helpt verwerken tot een Daisy 2.02 CD. Ik heb daar een programma voor. De organisatie van Gesproken
Electron wil en kan ik nog wel blijven doen.
2011..... We gaan allerlei dingen samen met het HB ontwikkelen op het gebied van Podcast’s en aanverwante zaken.
Jan Waalen PDØHOT

JAARVERSLAG PI6EHV ATV RELAIS EINDHOVEN
Er zijn in 2010 totaal 2 berichten ontvangen via e-mail PI6EHV@AMSAT.ORG Het ATV relais PI6EHV heeft in 2010
geen ernstige problemen ondervonden. Er zijn ook dit jaar 2010 hierdoor geen grote veranderingen of reparatie
uitgevoerd. Tijdens de ATV contesten (4 keer per jaar) wordt PI6EHV uitgeschakeld door PAØBOJ. Ook is er in 2010
weer volop gebruik gemaakt tijdens de uitzendingen van Microgolfdag Heelweg 2010 in Westendorp, Ballonen
vossenjacht de Jota en de ATV flashback van PI6ATV, uitzendingen worden dan doorgegeven. De bestaande PIP Unit
van PI6EHV is weer gerepareerd en terug geplaatst. Er is een defecte RX kaart voor 10.400 MHz tijdelijk vervangen
door lossen ontvanger. ( weer gerepareerd. ) De GSM inbel verbinding is weer hersteld zodat je per GSM of telefoon
PI6EHV weer kunt besturen , ook op 145.300 MHz is het besturen zoals voorheen. Actuele DTMF codes zijn op te
vragen via Email PI6EHV@AMSAT.ORG (lichtkrant in voorbereiding) De ingangen voor PI6ANH 2387MHz en ONØATV
10220MHz ontvangst zijn weer actief. 2375MHz RX ontvangst is verplaatst naar 2368MHz i.v.m. storingen op
2375MHz !!! Het nieuw filter gemaakt en afgeregeld voor 2368MHz is gemonteerd. Video en Audio level zijn weer
op nivo afgeregeld in samen werking van Hans PAØHKS.
Er is onderzoek gedaan naar een digitale uitgang op 1291MHz: de slot antenne is geschikt en er is een koppel filter
gemaakt voor 1280MHz/1291MHz en deze ligt klaar. Ook is een coaxiaal relais beschikbaar indien dit nodig mocht
zijn. (aangeschaft op eigen kosten door PAØBOJ) Er is een nieuwe TX zender gebouwd voor 1280MHz, nu nog een
goed werkende base-band!!! Ook is er een Videorouter gebouwd voor extra schakel mogelijkheden.
Jack Bongaards, PAØBOJ
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JAARVERSLAG PI2EHV PI8EHV PI6EHN
Van de werkgroep is helaas geen verslag ontvangen

JAARVERSLAG MATERIAAL WERKGROEP
In 2010 is telkens op de eerste maandag van de maand het nodige ingebrachte materiaal verkocht met een deel van
de opbrengst voor de afdeling.
Doel hiervan is om de kosten van deze avond terug te verdienen en daar zijn we weer ruimschoots in geslaagd. Onze
penningmeester zal de exacte cijfers in zijn jaarverslag vermelden.
Voor het komende jaar hebben we weer dezelfde verwachtingen. De afdeling heeft daartoe, naast de door de leden
ingebrachte spullen, nog het materiaal op voorraad van ons enkele jaren geleden overleden lid Dirk in’t Veld
PA3AVP. Dit materiaal is opgeslagen, maar moet nog uitgezocht worden.
Kees Raaijmakers PE1BEY

JAARVERSLAG PI4ZA
De vaste crew van PI4ZA is in het afgelopen jaar ongewijzigd en bestaat uit Ad PE1FTV, Eric –Jan PA3CEV, Ben
PA3DWJ, Bertus PE1KEH en Henk PA3GUO. De reserve operators zijn Hans PE1KBM, Harry PE2HD (in geval van nood)
en Ed PA LYA.
Het aantal reserve operators is het afgelopen jaar wel veranderd. Ed PAØLYA heeft te kennen gegeven niet meer in
staat te zijn de druk van een ronde aan te kunnen. Het kost hem te veel inspanning. Daarom willen we Ed bedanken
voor de inzet en tijd die hij aan PI4ZA en de ronde heeft gespendeerd.
Belangrijk voor de toekomst is, dat zowel ik als coördinator van de ronde, alsook het bestuur regelmatig eventuele
potentiële nieuwe rondeleiders uitnodigen om eens een ronde te leiden om op die manier over voldoende operators
en reserves te beschikken.
Er zijn twee vast momenten in het jaar dat het aantal beschikbare operators zwaar onder druk staat. Dat zijn het
Pinksterweekend en het Jotaweekend. Tijdens die weekenden is vaak de inzet van een extra reserve noodzakelijk
omdat de vaste operators dan veelal bezet zijn.
Bertus Hüsken, PE1KEH

10. AFTREDEN BESTUUR (AD, PE1FTV)
Alle leden van het bestuur treden formeel af. Eric-Jan Wösten, PA3CEV (secretaris) is niet herkiesbaar, de anderen
wel. Ad, PE1FTV, fungeert als interim voorzitter.

11. BESTUURSVERKIEZING (AD, PE1FTV)
Als kandidaat bestuurslid heeft zich aangemeld: Henk Hamoen, PA3GUO. Hij stelt zich beschikbaar voor de functie
van secretaris en stelt zich als volgt voor:
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"Ik ben woonachtig in Waalre, op zicht afstand van de 2 meter repeater op het Natlab. Op 16 jarige leeftijd behaalde
ik mijn D machtiging (PD0OYR) en één jaar later de C machtiging (PE1MJR). Vele jaren later ben ik hier in Waalre door
Peter, PAØPAZ, aangemoedigd om ook nog mijn A licentie te behalen. De afgelopen 10 jaar ben ik vooral actief met
satelliet communicatie, recentelijk ook met behulp van SDR. Na 25 jaar passief VERON lidmaatschap wil ik graag een
bijdrage leveren aan de vereniging en ik stel me daarom beschikbaar als secretaris van de afdeling Eindhoven nu daar
een vacature is. Ik hoop het fantastische werk verricht door Eric, PA3CEV, net zo goed te kunnen voortzetten !
Henk Hamoen, PA3GUO, Waalre."
Kandidaten zijn:


Ad Spaninks, PE1FTV

voor de functie van 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.

12. PAUZE ONGEVEER 15 MINUTEN (AD, PE1FTV)
Wegens het vlotte verloop van de vergadering wordt met algemene stemmen besloten om niet te pauzeren.

13. BEGROTING KOMEND JAAR 2011 (HENRY, PA3EWG)
De begroting voor 2011 is met grote meerderheid van stemmen goedgekeurd. Het verzoek van de MORSE werkgroep
voor een financiële bijdrage en de budgetaanvraag van de werkgroep PI6EHV ATV relais zijn beide met meerderheid
van stemmen afgewezen.
Om de begroting sluitend te krijgen is kosten reductie noodzakelijk, daarom worden bij bestuursvergaderingen geen
consumpties meer aan de bestuursleden vergoed, bij de Velddag geen vergoedingen meer voor BBQ en overnachting. De MORSE werkgroep heeft maar een gedeelte van haar aanvraag beloond gezien en WS19 krijgt geen donatie.

14. BESLUIT AANDELENBEZIT (HENRY, PA3EWG)
Met meerderheid van stemmen is besloten om de effecten / aandelen (Dutch Fund) te verkopen.

15. PRAATJE VOORZITTER (AD, PE1FTV)
Eric-Jan PA3CEV heeft als secretaris van de afdeling Eindhoven uitstekend werk verricht. Dat is helaas ook het
HoofdBestuur opgevallen, met als gevolg dat hij al enige tijd ook optreedt als Interim Algemeen Secretaris van de
VERON. Het afdelingssecretariaat is daarmee niet te verenigen. Met in het vooruitzicht de verkiezing tot Algemeen
Secretaris van de VERON, tijdens de aanstaande VR, heeft Eric besloten zijn functie als secretaris van onze afdeling
neer te leggen. Bedankt Eric en heel veel succes! Maar: "the show must go on" en ik ben ervan overtuigd dat we in
de persoon van Henk PA3GUO een waardig opvolger hebben gevonden. Welkom Henk!
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De VERON afdelingscompetitie 2011 is begonnen. Doe je ooit mee aan HF contests? Geef je score dan door via
http://www.afdelingscompetitie.nl en bezorg onze afdeling weer een plek in de top tien. Alle beetjes helpen!
Ik bedank de vergadering voor het vertrouwen. Jullie moeten aangeven wat je leuk of interessant vindt. Laat ons de
ideeën voor activiteiten of de invulling van maandagavonden weten. Wij zullen ons uiterste best doen een bijdrage
te leveren aan de uitvoering. Er lijkt bijvoorbeeld best belangstelling te bestaan voor vossenjagen, maar dan hebben
we wel mensen nodig die de organisatie op zich willen nemen. Via de convo, de afdelingswebsite en de zondagochtendronde, PI4ZA, houden we jullie van alles op de hoogte.
Namens het bestuur: iedereen een heel goed en vooral actief verenigingsjaar toegewenst!
Ad Spaninks (PE1FTV)

16. VOORSTELLEN VR 2011 (AD, PE1FTV)
PAØKLS oppert een voorstel in te dienen met als doel: het verbeteren van de kwaliteit van de redactie van de vragen
en vooral ook de consistentie van de vragen bij de zendexamens, tenminste tot het peil zoals het was toen de Examen Commissie dit nog verzorgde.
Met meerderheid van stemmen besluit de vergadering dat de afdeling Eindhoven een voorstel van die strekking zal
indienen voor de aanstaande VR

17. AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VR (AD, PE1FTV)
De 72e Verenigingsraad van de VERON zal plaats vinden op zaterdag 16 april 2011. Op maandag 21 maart 2011 wijden we, hier in de Ketting, 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: PA3MOL, PE1RXQ, PA0VYL en PE1FTV. De vergadering gaat hiermee
akkoord.

18. RONDVRAAG (AD, PE1FTV)


PH9Z
Vraagt het bestuur te onderzoeken of er belangstelling binnen de afdeling bestaat voor een knutsel project.
PAØKLS wil een dergelijk project wel leiden. PB4PT wil daarbij wel assisteren.



PE1FTV
Vraagt allen eens na te denken over de mogelijkheid van minder bijeenkomsten ingaande 2012. Dat bespaart
de afdeling kosten en de bestuurders tijd. PH9Z stelt voor om dit als agendapunt te behandelen in de vergadering van 21 maart aanstaande.
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19. SLUITING (AD, PE1FTV) 22:07U
Ter afsluiting rest mij iedereen te bedanken voor de aanwezigheid, het opgebrachte geduld en vooral voor de bijdragen aan de discussies. Graag tot ziens op de komende maandagavonden of bij andere gelegenheden en wèl thuis!
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