INTERNET VERSIE

Jaarvergadering
VERON A13
Eindhoven

2014

Verslag van de huishoudelijke vergadering, inclusief de jaarverslagen over 2013
Datum:
Lokatie:

20 januari 2014
Wijkgebouw ‘t Slot te Eindhoven

VERON Afdeling Eindhoven
Inhoudsopgave
1

Opening ............................................................................................................................................................... 4

2

Ingekomen stukken ............................................................................................................................................. 4

3

Samenvatting notulen vorig jaar (2013) .............................................................................................................. 4

4

Jaarverslag 2013 voorzitter ................................................................................................................................. 4

5

Jaarverslag 2013 penningmeester ....................................................................................................................... 5

6

Kascontrolecommissie ......................................................................................................................................... 6
6.1

Verslag kascontrolecommissie ................................................................................................................... 6

6.2

Decharge penningmeester en bestuur ...................................................................................................... 6

6.3

Aftredend lid kascommissie ....................................................................................................................... 7

7

Jaarverslag 2013 secretaris.................................................................................................................................. 7

8

Jaarverslagen 2013 werkgroepen ........................................................................................................................ 9
8.1

Jaarverslag Velddagen ............................................................................................................................... 9

8.2

Jaarverslag PI4ZA ..................................................................................................................................... 10

8.3

Jaarverslag QSL Commissie ...................................................................................................................... 11

8.4

Jaarverslag PI3EHV, PI7CWE .................................................................................................................... 12

8.5

Jaarverslag Opleidingen ........................................................................................................................... 12

8.6

Jaarverslag Materiaal Werkgroep ............................................................................................................ 13

8.7

Jaarverslag PI6EHV ATV Relais Eindhoven ............................................................................................... 13

8.8

Jaarverslag PI2EHV, PI8EHV, en PI6EHN .................................................................................................. 14

8.9

Jaarverslag MORSE Werkgroep (Maxwell stichting) en Digitale Commissie ............................................ 14

8.10

Toekomst van het Amateurstation op de TU/e ....................................................................................... 15

9

Bestuurssamenstelling....................................................................................................................................... 15
9.1

Aftreden huidig bestuur ........................................................................................................................... 15

9.2

Bestuurssamenstelling 2014 .................................................................................................................... 16

10

Pauze ............................................................................................................................................................ 16

11

Samenstelling kascommissie komend jaar (2014)........................................................................................ 16

© Henk Hamoen PA3GUO

-2-

Huishoudelijke vergadering 2014

VERON Afdeling Eindhoven
12

Begroting komend jaar (2014) ...................................................................................................................... 17

13

Praatje voorzitter ......................................................................................................................................... 17

14

VR 2014 ........................................................................................................................................................ 18

14.1

Planning VR 2014 ..................................................................................................................................... 18

14.2

Voorstellen VR 2014................................................................................................................................. 18

14.3

Afgevaardigden naar de VR 2014 ............................................................................................................. 18

15

Rondvraag .................................................................................................................................................... 19

16

Sluiting .......................................................................................................................................................... 19

17

Bijlagen Financieel Jaarverslag ........................................................................ Error! Bookmark not defined.

17.1

Begroting 2013 ............................................................................................ Error! Bookmark not defined.

17.2

Balans 31 december 2013 ........................................................................... Error! Bookmark not defined.

17.3

Resultaten rekening 2013 ........................................................................... Error! Bookmark not defined.

17.4

Begroting 2014 ............................................................................................ Error! Bookmark not defined.

18

Aanwezigheids registratie leden ..................................................................... Error! Bookmark not defined.

19

Ondertekening verslag door het Dagelijks Bestuur ......................................... Error! Bookmark not defined.

© Henk Hamoen PA3GUO

-3-

Huishoudelijke vergadering 2014

VERON Afdeling Eindhoven
1

Opening

Ad Spaninks, PE1FTV
De vergadering wordt geopend op 20 januari 2014 om 20:10 door Ad Spaninks.
Allen hartelijk welkom op deze jaarlijkse huishoudelijke vergadering van de VERON afdeling Eindhoven, A13.
Mobiele telefoons graag uitschakelen of in elk geval zonder geluid over laten gaan en neem eventuele
binnenkomende gesprekken pas aan buiten deze zaal.

2

INGEKOMEN STUKKEN

Henk Hamoen, PA3GUO








Verhinderingen: Petro van Lierop, PH9GFB, Bert Plaum, PB0P komt iets later
Volmacht tot stemmen voor de duur van deze vergadering: geen
Voorstellen voor de VR2014: geen
Jaarverslagen van de afzonderlijke werkgroepen: zijn ontvangen en staan gepubliceerd op internet
Budgetaanvragen: geen
Bedankbrief Villa Pardoes (gift van de Sinterklaasveiling)
Verslag kascontrolecommissie

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

3

SAMENVATTING NOTULEN VORIG JAAR (2013)

Jeroen Vreeken, PE1RXQ
Na gedeeltelijke voorlezing / korte samenvatting worden de notulen van de afgelopen huishoudelijke
vergadering, die werd gehouden op maandag 21 januari 2013, met algemene stemmen goedgekeurd.

4

JAARVERSLAG 2013 VOORZITTER

Ad Spaninks, PE1FTV
Afgelopen jaar zijn er, behalve in de zomermaanden, steeds 2 bijeenkomsten per maand geweest hier in 't
Slot. Altijd druk bezocht, behalve tijdens onze "Sinterklaasveiling" met wederom een erg lage opkomst. De
opbrengst voor het goede doel was wederom behoorlijk, maar de lage opkomst wijst erop dat de meeste
leden liever iets anders georganiseerd zouden zien op die avond. Stof tot nadenken.
De lezingavonden, regelmatig ook met sprekers uit onze eigen afdeling, waren afwisselend met interessante
onderwerpen. Vaste, maandelijks terugkerende, activiteiten zijn de avonden met een combinatie van "QSL
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bureau", de "veiling" en "onderling QSO". Onze excursie naar de radiotelescoop en Astron in Dwingeloo was
voor alle deelnemers een echt hoogtepunt.
Zoals te doen gebruikelijk was Eindhoven en omgeving in Odoorn tijdens het VERON Pinksterkamp goed
vertegenwoordigd. Het weer kon beter. Het was er koud. Toch hebben we met zijn allen gezellig gegeten op
de zaterdag- en zondagavond. Voor jong en oud waren er volop radiogerelateerde activiteiten georganiseerd.
De Piet Wakker 80-meter vossenjacht, op de zondagochtend, wordt georganiseerd onder de vlag van de
afdeling Eindhoven. De VERON Vossenjachtcommissie zorgt voor de zenders. Janneke de Jong, PA3BFA, zet
de jacht uit en verzorgt het papierwerk. 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
2013 is Alex Buurlage, PA1FOX. Het was een gezellig VERON Pinksterkamp.
Mede namens de andere bestuursleden een HARTELIJK DANK aan allen die door hun persoonlijke inzet ook
van 2013 weer een mooi jaar van hebben gemaakt.
De laatste jaren heb ik het regelmatig aangegeven: Het wordt tijd voor een andere voorzitter voor de afdeling
Eindhoven. Een andere persoon aan het roer leidt tot vernieuwing door andere inzichten. Dat is goed voor
een vereniging. Ondanks herhaalde signalen mijnerzijds heeft er nooit iemand spontaan gezegd: "Dat wil ik
wel gaan doen". Ik heb 14 jaren deel uitgemaakt van het afdelingsbestuur, waarvan 13 jaren als voorzitter.
Met veel plezier heb ik dat werk gedaan, maar nu is het de hoogste tijd om het aan anderen over te laten. Ik
treed straks af als voorzitter en als lid van het bestuur. Ik ben blij dat Henk, PA3GUO, bereid is om zich
verkiesbaar te stellen voor de functie van voorzitter. Ralph Bosmeier, PA1RB, heeft zich gemeld als kandidaat
bestuurslid. Ik heb er alle vertrouwen in dat de VERON afdeling Eindhoven ook in de toekomst in goede
handen blijft.
Niet alleen de collega bestuursleden, maar jullie allemaal ben ik heel dankbaar voor erg mooie en plezierige
jaren!

5

JAARVERSLAG 2013 PENNINGMEESTER

Henry Boudewijns, PA3EWG
Henry heeft met behulp van een beamer en scherm de uitgaven en inkomsten getoond en nader toegelicht.
De begroting 2013, resultaten 2013 en balans 31 december 2013 staan in de bijlagen van dit verslag.
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6
6.1

KASCONTROLECOMMISSIE
VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE

Het verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen door Anton Rijven, PAØYRA.

6.2

DECHARGE PENNINGMEESTER EN BESTUUR

De vergadering verleent vervolgens met algemene stemmen decharge aan de penningmeester en het gehele
bestuur voor het boekjaar 2013.
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6.3

AFTREDEND LID KASCOMMISSIE

Ad Spaninks, PE1FTV
De commissie bestaat momenteel uit:




A. Rijven
J. Minkjan
B. Plaum

PAØYRA
PH9Z
PB0P

sinds begin 2011
sinds begin 2012
sinds begin 2013

Anton Rijven, PAØYRA, heeft van deze drie de langste tijd als lid van de kascontrolecommissie gefunctioneerd
en zijn taak moet worden overgenomen. Anton wordt bedankt voor zijn inzet.
Wie de taak van hem over gaat nemen is op voorstel van Klaas Robers in de agenda verplaatst naar een
moment na de bestuursverkiezing.

7

JAARVERSLAG 2013 SECRETARIS

Henk Hamoen, PA3GUO
Ledenaantal:
We begonnen in januari 2013 met 279 leden in de afdeling Eindhoven. We sloten het jaar af met 282 leden,
een toename van 3 leden (1.1%).
Er waren 7 mutaties, en er kwamen 10 nieuwe VERON leden bij.
Overleden leden:
Op 2 april 2013 overleed oud-lid Beer Munneke, PA0MUN.
Op 5 april 2013 overleed Roel van Dijk, PA1DYK.
(er is een minuut stilte)
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
dinsdagavond cursus gegeven. Ook in 2014 zullen we onze afdelingsbijeenkomsten houden in ’t Slot.
De digitale commissie komt elke tweede woensdag van de
station van de Maxwell Stichting op de TU/e, er is dan ook een QSO avond.

maand

bijeen

op

het

Lezingen:
Dankzij het enthousiasme van de vele sprekers hebben we ook in 2013 een serie interessante lezingen gehad:
WSJT in de praktijk, Philips bouwdozen, Breedband metingen uit de junk box, DCF klokken, De laatste
ontwikkelingen bij VHF Yagi antennes, PSKMail, D-STAR, en frequentie-referenties. Verslagen staan op de
website.
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Ook voor 2014 hebben we weer veel lezingen op de agenda staan: tot aan de zomer staan de volgende
lezingen geplanned: De BITX transceiver onder de loep genomen, Filtering mbv stukjes transmissielijn,
Doppler Radion Direction Finder, Zendamateurs en Cubesat’s.
Met ingang van januari 2014 heeft Berrie Schuurhuis de organisatie van de lezingen overgenomen van Henk
Hamoen.
Excursie:
De afdelingen Eindhoven en Helmond van de VERON zijn op zaterdag 23 november op excursie naar Dwingeloo
geweest. We hebben daar de schitterende, door CAMRAS beheerde, draaibare 25 meter schotel bezichtigd
(de oudste in de wereld!). Na een geweldige ontvangst bij Astron waren er presentaties, rondleidingen en
demonstraties (zonneruis, pulsars) verzorgd door Michel Arts (PE1NVK), Frans de Jong (PE1RXJ), Bertus Husken
(PE1KEH) en Paul Boven (PE1NUT).

Website:
Onze afdelingswebsite (http://a13.veron.nl) wordt wekelijks bijgewerkt. Te vinden zijn natuurlijk de
jaaragenda, overzichten van de werkgroepen, activiteiten en uitzendingen en een naslag van recente
activiteiten,
Machtigingen en ATOF’s (Aanvullende Toestemming Onbemand Frequentiegebruik):
De afdeling Eindhoven heeft de volgende machtiging(en) op haar naam staan:
PI4ZA (dit is geen zendstation)
De volgende ATOF’s zijn operationeel in regio Eindhoven, maar staan niet op naam van de afdeling:
PI6EHV
PI1PAC
PI1EHV
PI2EHV
PI7CWE

ATV repeater (ziekenhuis Eindhoven)
Packet station (Best)
Packet station op de TU/e
70cm repeater op de TU/e
Morse station op de TU/e

(Jack Bongaards, PA0BOJ)
(Henry Boudewijns, PA3EWG)
(de Maxwell Stichting)
(de Maxwell Stichting)
(de Maxwell Stichting)

Afdelingscompetitie:
e

e

Dit jaar is de afdeling Eindhoven geëindigd op de 16 (2012: 13 ) plaats van de afdelingscompetitie, 3 plaatsen
lager als vorig jaar. Namens A13 deden mee: PA0LYA, PA0M, PA1W, PA3AFF, PA3CVI, PA3CVJ, PA3DWJ,
PA3EWG, PA3HGF, PA3KC, PB4PT, PE1FTV en PE2AAB.
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JAARVERSLAGEN 2013 WERKGROEPEN

Henk Hamoen, PA3GUO
De verslagen hangen op het prikbord en zijn sinds begin 2014 ook op de afdelingswebsite gepubliceerd.

8.1

JAARVERSLAG VELDDAGEN

Het streven is om twee keer per jaar een velddag weekeinde te organiseren, bij voorkeur samenvallend met de
IARU Region I velddagen. Dat is dan het eerste volle weekeinde in juni gecombineerd met een CW contest en het
eerste volle weekeinde van september in combinatie met een SSB contest.
Velddagen juni 2013
Voor de velddagen in juni zijn we van 31 mei tot en met 2 juni te gast geweest
bij Camping Knienseerd, Ensebroekerweg 6, 6037NV Kelpen-Oler.
Gedetailleerde informatie over deze camping is te vinden op
http://www.knienseerd.nl.
De opkomst was erg laag. In het totaal hebben er 9 personen overnacht op 4
kampeerplekken. We hebben op de zaterdag 5 bezoekers mogen verwelkomen
en er namen 14 mensen deel aan de barbecue op zaterdagavond. De kosten van
de houtskoolbriketten voor de barbecue zijn door de afdeling vergoed.
Frans PE1RXJ heeft uitgebreid laten zien en uitgelegd hoe je zelf met redelijk
eenvoudige middelen propagatiemetingen kunt doen.
Rob PE1ITR heeft deelgenomen aan de eerste Nederlandse 70 MHz contest. Zijn telescoopmast op aanhanger
met 2 gestackte beams erin was zeer indrukwekkend. Hij maakte meer dan 50 verbindingen en was daar best
tevreden mee.
Het was steeds koud en het waaide hard, maar op zaterdagavond hebben we tijdens de barbecue toch behaaglijk
in de grote legertent kunnen eten. Ben PA3DWJ had deze helemaal in zijn eentje opgezet! De beheerder van de
camping, Remy PA0SAN, stelde voor de zaterdagavond een aantal flessen rode wijn beschikbaar, waarvoor dank!
De wekelijkse zondagochtendronde van onze afdeling, PI4ZA/P, is verzorgd vanaf het velddagterrein en is goed
verlopen. Tijdens het opbreken zondag was het droog, nog steeds winderig, maar wel zonnig.
Velddagen september 2013
Voor de velddagen in september zijn we van 6 tot en met 8 september wederom te gast geweest bij Camping
Knienseerd.
De opkomst was ongeveer even laag als in juni. In het totaal hebben er 9 personen overnacht op 5
kampeerplekken. Ben PA3DWJ heeft in de recordtijd van 45 minuten, geheel alleen, de legertent opgezet. We
hebben op de zaterdag 10 bezoekers mogen verwelkomen en er namen 16 mensen deel aan de barbecue op
zaterdagavond. De beheerder van de camping, Remy PA0SAN, stelde voor de zaterdagavond enkele flessen rode
wijn beschikbaar waarvan we met smaak genoten hebben. Alleen de houtskool voor de barbecue is door de
afdeling vergoed. Alle andere kosten hebben de deelnemers zelf gedragen.

© Henk Hamoen PA3GUO
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Ook de wekelijkse zondagochtendronde van onze afdeling is verzorgd vanaf het velddagterrein en is goed
verlopen.
Het weer op de vrijdag was zeer zonnig en warm. De zaterdag was een regenachtige dag, maar op zondag hebben
we alle spullen droog in kunnen pakken. Zowel bezoekers als kampeerders zijn meer geïnteresseerd in onderling
QSO en eigen experimenten dan in contesten. Het sociale gebeuren stond voorop.
Ten slotte
De velddagen zijn goed verlopen. Het is een mooie gelegenheid om je bijvoorbeeld eens uit te leven in de contest
of te spelen met antennes waar thuis geen plaats voor is. Daar is dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.
Al eens nagedacht over een bijdrage aan de activiteiten? Zin om mee te doen met de velddagcontest? Lijkt het je
leuk om eens een vossenjacht te organiseren? Laat het zo snel mogelijk weten. Hoe meer activiteiten, hoe meer
zielen, hoe meer vreugd!
Ad Spaninks (PE1FTV)

8.2

JAARVERSLAG PI4ZA

PI4ZA is het clubstation van VERON afdeling Eindhoven.
De ronde van PI4ZA is het afgelopen jaar, zoals gebruikelijk, gehouden op zondagochtend om 11:00 uur.
De rondeleiders leiden de uitzending van thuis uit op de “Eindhoven” frequentie, 145,325 MHz. De uitzending
wordt automatisch gedurende drie kwartier gerelayeerd op 438,626 MHz. Daarna is het mogelijk het relais
nog eenmaal opnieuw te starten voor de duur van drie kwartier.
Gedurende het afgelopen jaar zijn er een aantal mutaties geweest in de groep van rondeleiders.
Ad, PE1FTV, heeft te kennen gegeven niet langer als rondeleider beschikbaar te zijn. Na zijn ronde op de
eerste zondag van december is hij gestopt met deze functie die hij vele jaren tot genoegen van een ieder
heeft uitgevoerd. Een woord van dank voor zijn inzet is dan ook niet overbodig. Tijdens de ronde van 1 dec
2013, de laatste van Ad, is hier dan ook door velen een opmerking over gemaakt.
Een dringende oproep voor nieuwe rondeleiders heeft geresulteerd in maar liefst 2 nieuw rondeleiders. De
nieuwe rondeleiders zijn:
- Berrie Schuurhuis, PB4PT
- Ronald van der Veer, PE1RJV
Vanaf 1 januari 2014 is het vaste schema voor de rondeleiders:
- 1ste zondag van de maand: Ronald van der Veer, PE1RJV, Eindhoven
- 2de zondag van de maand: Ben Gijsen, PA3DWJ, Best
- 3de zondag van de maand: Hans Everstijn, PE1KBM, Eindhoven
- 4de zondag van de maand: Bertus Hüsken, PE1KEH, Winkelcentrum Woensel
- 5de zondag van de maand: Henk Hamoen, PA3GUO, Waalre
- als invaller treedt Berrie Schuurhuis voorlopig op vanuit Geldrop.

© Henk Hamoen PA3GUO
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Van dit vaste schema wordt af en toe afgeweken door onderling te ruilen of een invaller in te schakelen.
Alleen gedurende de zomervakantie leidt dit er een enkele keer toe dat een rondeleider twee keer per maand
een ronde leidt. Dit wordt echter zoveel mogelijk vermeden.
Het overzicht van de activiteiten van PI4ZA kan kort zijn.
Gemiddeld zijn er 15-25 deelnemers tijdens een ronde te tellen op de presentielijst van PI4ZA. De tijdsduur
van een zondagochtend uitzending varieert van 15 minuten (geen logmelders) tot meer dan een uur als er
een discussie ontstaat.
Vaste onderdelen van een ronde zijn:
- De mededelingen van het bestuur van de afdeling Eindhoven
- De agenda met activiteiten en lezingen in ’t Slot
- De bijeenkomsten op de TUE tijdens de tweede woensdag van de maand
- De cursus tot opleiding van zendamateur
- De presentie lijst
- Inbreng van de deelnemers
Voor de rondeleiders bestaat een beveiligde website (http://husken.nl.eu.org/pi4za/ronde.php) waarop zij
kunnen aangeven wanneer ze al dan niet beschikbaar zijn. Dat vergemakkelijkt het plannen en levert voor
een ieder direct een overzicht wie wanneer de ronde leidt.
Over het algemeen is de ronde goed tot redelijk te volgen binnen een straal van 25-35 km rond Eindhoven,
afhankelijk van de antenne opstelling bij de luisteraar. Tijdens velddagen (begin juni en begin september) is
het mogelijk gebleken de ronde vanaf het velddag terrein in Kelpen-Oler te leiden.
Hoewel we op dit moment voldoende rondeleiders beschikbaar hebben blijft het nodig om nieuwe
rondeleiders in te werken. Een ieder die eens een zondagochtendronde wil leiden is van harte welkom en kan
rekenen op hulp van de huidige rondeleiders.
Bertus Hüsken (PE1KEH)

8.3

JAARVERSLAG QSL COMMISSIE

In 2013 zijn we met z’n allen verhuisd naar ’t Slot aan het Kastelenplein.
Het samen op een avond houden van QSL-avond en veiling en verkoop leverde een grotere uitwisseling van
kaarten op. Tevens zijn ook dit jaar weer vele kaarten door vrijwilligers in hun woonplaats bezorgd of door
mede-amateurs meegenomen waarvoor onze dank ! !
Ook hebben we bij veel activiteiten (radiomarkt den Bosch, DQB meeting, dvdRa) dozen vol kaarten
meegenomen naar het DQB toe en helaas wat minder kaarten mee terug genomen ter verdeling onder de
zend- cq luister amateur.
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 ! ! Dit is er echter niet veel
van gekomen maar daar zullen we komend jaar eens goed voor gaan zitten om de QSL-bakken weer helemaal
door te lopen.

© Henk Hamoen PA3GUO
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Over de hoeveelheid kaarten die we versturen kan ik helaas weinig zeggen wel weet ik dat we minder
terugkrijgen dan we wegsturen (trend van e-QSL ?).
Ook vinden we het jammer dat bij grote evenementen zoals de JOTA niet alle deelnemende stations lid zijn
van de VERON of VRZA, deze QSL-kaarten zijn dan niet te bezorgen en dat is gewoon zonde van alle moeite.
Tevens wil ik nog even wijzen op het juist sorteren van de QSL-kaarten, gewoon alfabetisch is voor mij al best
goed genoeg maar sommigen leveren steeds de kaarten kris kras door elkaar in en dat vergt erg veel tijd voor
een juiste sortering.
Maar goed, voor al die actieve en natuurlijk ook alle minder actieve amateurs staan we natuurlijk ook het
komend jaar weer klaar om gezamenlijk al de binnenkomende en uitgaande QSL-post voor U te verzorgen.
Daarbij behartigt Harry, PA3CPZ, de PAØ, PE en PD-ers en helaas een zeer kleine groep NL–ers, de overige PA,
PB, PC, PG en PH-ers zitten bij Arno in de bak samen met de PI-stations.
Nogmaals mijn dank aan die medeamateurs die al die QSL-kaarten voor u hebben meegenomen en bezorgd
hebben en we hopen dat u ook het komend jaar 2014 weer vele QSL-kaarten mag uitschrijven, versturen en
ontvangen.
Harry Sonnemans (PA3CPZ) en Arno Winckens (PE2WGV)

8.4

JAARVERSLAG PI3EHV, PI7CWE

Er valt niets speciaals te melden over PI7CWE. Er blijkt op zijn minst één persoon te zijn die de cursus volgt, bij
een korte storing op de TU kregen we daar bericht van.
De problemen met het af en toe uitvallen van de ontvangst van het 2-meterrelais bleken te liggen aan een
gebarsten 741 opamp in de demodulator. Deze is vervangen en sindsdien zijn er geen problemen meer gemeld.
Klaas Robers (PAøKLS)

8.5

JAARVERSLAG OPLEIDINGEN

Opleiding Jeugd
Er is geen speciale cursus meer voor de jeugd. Deze is onderdeel geworden van de algemene opleiding techniek
(zendexamen).
Opleiding Techniek
In begin 2012 waren er 15 nieuwe cursisten en dus begonnen wij begin februari met een nieuwe cursus. Intussen
zijn daar ongeveer 8 cursisten van over. Helaas is niet iedereen elke dinsdag aanwezig, door werk of school is dat
niet altijd mogelijk. Wat wel verheugend is: er wordt van de lessen een samenvatting in een Power Point file
gemaakt door Paul Ernst. Dit helpt degenen dan weer die er een keer niet bij konden zijn.
Klaas Robers (PAøKLS)
Geert Jan de Groot merkt tijdens de vergadering hierover op dat veel amateurs bij zijn scouting groep
afkomstig zijn van de opleiding van Klaas.
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8.6

JAARVERSLAG MATERIAAL WERKGROEP

In 2013 is zoals altijd op de eerste maandag van de maand het nodige ingebrachte materiaal verkocht met een
deel van de opbrengst voor de afdeling.
Ook dit jaar zijn we er weer ruimschoots in geslaagd om de kosten van de avond terug te verdienen, ondanks dat
het aanbod wat minder was.
De Sinterklaas verkoopavond voor het goede doel heeft dit jaar weer ruim € 100,- opgebracht, net als vorig jaar.
Het aantal mensen wat komt op zo’n avond voor een goed doel valt wel wat tegen.
Onze penningmeester zal de exacte cijfers van de opbrengst van het afgelopen jaar in zijn jaarverslag vermelden.
En wat ook belangrijk is; het is altijd een gezellige bijeenkomst…met meer mensen kan de gezelligheid alleen
maar toenemen.
Kees Raaijmakers (PE1BEY)

8.7

JAARVERSLAG PI6EHV ATV RELAIS EINDHOVEN

Er zijn in 2013 geen berichten ontvangen via de Email van PI6EHV@AMSAT.ORG.
Het ATV relais PI6EHV heeft in 2013 wat kleine probleempjes ondervonden. Deze zijn opgelost.
De Lichtkrant computer is door Paul PE1BXL onderzocht, helaas heeft deze te veel schade opgelopen door
een lekkende Varta back-up accu en is dus afgeschreven. Er komt een alternatief hiervoor.
Tijdens de ATV contesten (4 X per jaar) is PI6EHV uitgeschakeld door PA0BOJ. Zie hiervoor Electron.
Ook in 2013 zijn de uitzendingen van de landelijke Ballonnen Vossenjacht en de Jota uitgezonden.
De inbel GSM is 2X bijgewerkt zodat er ook per GSM of telefoon PI6EHV kunt besturen .
Voor 145.300Mc en 144,750Mc is een 2 m/70cm TSB-3306 verticaal antenne gemonteerd met kabel.
De ingangen voor PI6ATV 10475MHz, PI6ANH 2387MHz en ON0ATV 10220MHz ontvangst zijn actief.
De ingangen voor 2335MHz, 2368MHz, 10.400MHz worden geschakeld door Sync. detectie.
De audio carriers zullen van 5,5Mc naar 6Mc 50µs. verhuisd worden.
Wel is er nog wat ongevoeligheid geconstateerd op 2335Mhz, dit wordt nog nader onderzocht.
DATV DIGItale T.V. zender op 1291Mc heeft een software Update verkregen en werkt nu prima met een
output van 300mW, we hopen begin 2014 on-air te krijgen op zijn locatie. Hopelijk met nog een wat grotere
output. Met dank aan Sjef PE5PVB voor de software update.
Er zijn nieuwe onderdelen in aanbouw voor PI6EHV maar die is helaas nog niet geheel klaar.
Helaas zijn we dit afgelopen jaar niet zo ver gevorderd met de grote renovatie!
Jack Bongaards (PAØBOJ)
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8.8

JAARVERSLAG PI2EHV, PI8EHV, EN PI6EHN

PI2EHV 70cm repeater
PI6EHN 23cm repeater
PI8EHN audiobulletinstation (en "zondagochtend papagaai")
PI7CWE morsecursus
PI4AA audiobulletinstation (145.325)
Omdat deze diensten deels gebruik maken van elkaars hardware beschrijf ik ze in een keer.
De spullen hebben in 2013 vrijwel zonder onderbreking gedraaid. Ik heb geen compleet logboek bijgehouden,
maar wat me zo bijstaat:
- Er zijn kort na elkaar een aantal voedingen stukgegaan, uiteindelijk meer als wat ik aan spares op voorraad
had. Vanwege tijdgebrek is er bij een leverancier nieuwe voedingen besteld, waarbij de levertijd onverwacht
hoger lag. Uiteindelijk is een van de IRLP-nodes (ik weet al niet eens meer welke) een paar weken
uitgeschakeld geweest maar draait de boel alweer enkele maanden.
- Door interne problemen zijn er gedurende de zomermaanden geen ARRL bulletins gemaakt en is de
uitzending tijdelijk stilgelegd geweest. Inmiddels draait alles weer (met nieuwe mensen).
- Door het stoppen van de huidige PI4AA crew en het ontbreken van opvolgers zijn de uitzendingen en
heruitzendingen van PI4AA inmiddels stilgelegd.
De onzekerheid over de locatie van de opstellingen op de TUE lijkt wat concreter te gaan worden. Hier zal het
komend jaar verder naar gekeken moeten gaan worden.
Geert Jan de Groot (PE1HZG)

8.9

JAARVERSLAG MORSE WERKGROEP (MAXWELL STICHTING) EN DIGITALE COMMISSIE

De commissie is elke tweede woensdagavond bijeengekomen op de TU/e.
Eigenlijk zijn alle projecten op de TU/e digitaal dan wel voorzien van digitale ondersteuning. Het gaat hier om
meer dan 20 projecten die deel uit maken van het amateur radiostation op de TU. De meeste projecten zijn
op afstand via internet te onderhouden. Een paar van de projecten worden gedaan door Geert Jan PA0HZG.
PA0HZG zal daar een eigen verslag van maken.
Als er een nieuw project wordt opgestart gebeurd dat over het algemeen op de maandagmiddag of een
andere dag van de week. De tweede woensdagavond van de maand worden veelal besteedt aan onderhoud
van de projecten en een gezellig samen zijn.
Een van de projecten die ons ontvallen is Packet radio. Hier zijn wij het slachtoffer geworden van een
verouderde techniek, althans het moeten gebruiken van oudere computers met een ISA slot. Dit omdat al
onze apparatuur daarop gebaseerd is. Wij hebben voor het oplossen van dit probleem een aantal computers
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gekregen. Maar geen van de computers hebben voor een oplossing kunnen zorgen. De vraag is dan ook,
moeten we hier niet gewoon mee stoppen?
Wij gaan in 2014 gewoon door met de digitale commissie en komen bijeen op de tweede woensdagavond van
de maand op de TU/e. Wij stellen ook deze woensdagavond het amateur radiostation open voor amateurs
van de VERON om QSO’s te komen maken en gebruik te maken van de apparatuur daar aanwezig of met
eigen apparatuur.
Verder wil ik u allen verwijzen naar de volgende linken:
http://hambits.net/pe2hd/pano/pi4tue/pi4tue.html
http://sharon.esrac.ele.tue.nl/~pa0ib/maxwell/indexmaxwell2.html
http://susanne.esrac.ele.tue.nl:8080/
http://sharon.esrac.ele.tue.nl/verkopen/
December 2013,
Steef Koenen ( PAøIB)

8.10 TOEKOMST VAN HET AMATEURSTATION OP DE TU/E
Henk Hamoen (PA3GUO)
Helaas komt er na vele jaren een einde aan het fantastische radiostation van de Maxwell Stichting. De TU/e
gaat het gebouw in december leeg opleveren.
De MORSE werkgroep heeft een planning gemaakt voor de ontruiming.
Met betrokkenen wordt gekeken hoe onderdelen eventueel op een andere manier en/of op een andere
locatie ingezet kunnen worden. Wie zich in wil zetten is van harte welkom op de tweede woensdag van de
maand op de TU/e. Contactpersoon is Jeroen Vreeken, PE1RXQ.
Bert Plaum, PB0P, meldt zich aan om mee te helpen.
Klaas Robers doet de MORSE groep de suggestie om ter documentatie van alle projecten een foto met
beschrijving te maken.

9
9.1

BESTUURSSAMENSTELLING
AFTREDEN HUIDIG BESTUUR

Ad Spaninks, PE1FTV
Alle leden van het bestuur treden formeel af. Ad Spaninks, PE1FTV, fungeert als interim voorzitter tot aan de
verkiezing van het nieuwe bestuur.
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9.2

BESTUURSSAMENSTELLING 2014

Ad Spaninks, PE1FTV
Ad Spaninks, PE1FTV, stelt zich niet meer herkiesbaar.
Henk Hamoen, PA3GUO, is kandidaat voor de funktie van voorzitter.
Ralph Bosmeier, PA1RB, heeft zich aangemeld als kandidaat bestuurslid en stelt zich kort voor.
Kandidaten zijn:


Henk Hamoen, PA3GUO

(voorzitter)



Henry Boudewijns, PA3EWG

(penningmeester)



Ralph Bosmeier, PA1RB

(lid)



Karel Slegers, PAØKMS

(lid)



Jeroen Vreeken, PE1RXQ

(lid)



Berrie Schuurhuis, PB4PT / NL13069

(lid)

Alle 6 kandidaten worden met algemene stemmen gekozen.
Verdere rollen/taken (bv secretariaat) zullen door het bestuur onderling nader ingevuld/verdeeld worden
Daarna wordt uitgebreid stilgestaan bij de grote inzet van Ad Spaninks, PE1FTV, voor de VERON afdeling
Eindhoven. Sinds 14 februari 2000 was Ad lid van het bestuur, waarvan sinds 12 februari 2001 als voorzitter.
Henk Hamoen haalt herinneringen uit die periode op en onder luid applaus wordt Ad bedankt voor zijn grote
inzet en worden hem enkele attenties overhandigd.

10 PAUZE
Henk Hamoen, PA3GUO
Er wordt een korte pauze gehouden.

11 SAMENSTELLING KASCOMMISSIE KOMEND JAAR (2014)
Henk Hamoen, PA3GUO
Als kandidaat lid van de kascommissie stellen zich voor Rens Wilde, PE1LGW en Rene van Trigt, PA3GSF.
Voorgesteld wordt dat Rens lid wordt van de kascommissie en Rene reserve is. De vergadering stemt daar
volledig mee in.
De commissie bestaat voor 2014 dus uit:




J. Minkjan
B. Plaum
Rens Wilde
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12 BEGROTING KOMEND JAAR (2014)
Henry Boudewijns, PA3EWG
Bert Plaum vraagt om een toelichting op de reservering van 1000 euro verhuiskosten. Jeroen Vreeken licht
toe dat die zijn bedoeld voor eventuele kosten die kunnen voortkomen uit de verplaatsing van stations (bv de
repeaters) van de TU/e naar een nieuwe locatie, dus een toestemming aan het bestuur om gedurende 2014
een bedrag tot 1000 euro uit te geven ten behoeve van de verhuizing. Geert Jan de Groot geeft ter illustratie
aan dat per opstelling een nieuwe ATOF nodig zal zijn die al snel 150 euro kost. Jeroen Vreeken merkt verder
op dat momenteel de Maxwell Stichting de apparatuur van de MORSE groep in eigendom èn beheer heeft. De
projecten van Geert Jan de Groot, PE1HZG, vallen daar niet onder.
De begroting voor 2014 is daarna met grote meerderheid van stemmen goedgekeurd.
De begroting voor 2014 staat in de bijlagen van dit verslag.

13 PRAATJE VOORZITTER
Henk Hamoen, PA3GUO
Een nieuw jaar, een nieuw bestuur. Wij, niet het bestuur, wij, hier bijeen, zijn de vereniging, zijn de afdeling.
We doen het samen. Velen zetten zich, in diverse rollen, in voor ‘onze club’. Zo hoort het ook.
De ontmanteling van het station van de Maxwell stichting op de TU/e brengt met zich mee dat bijvoorbeeld
repeaters daar niet meer kunnen staan. Met zijn allen zullen we moeten helpen bij het vinden van een
nieuwe plek voor de apparatuur, en indien die gevonden wordt bij het opnieuw installeren. Dit is geen
verantwoordelijkheid van het bestuur, dit is iets waar ‘wij’ als Eindhovense zend-, en luisteramateurs samen
hard aan moeten gaan werken.
Ons ledenaantal is de laatste jaren redelijk stabiel, zo rond de 280..300 leden. Gedurende het jaar krijgen we
er altijd nieuwe leden bij. In februari start de cursus ‘opleiding tot zendamateur’ weer, en er hebben zich al
een flink aantal deelnemers aangemeld. Na afloop gaan de meesten op voor het examen, slagen, krijgen hun
machtiging en worden lid van onze afdeling. Daar zijn we erg blij mee, iedereen is van harte welkom!
De afdelingsbijeenkomsten worden goed bezocht. De zaal zit bij elke lezing werkelijk bomvol. Toch zou ik
graag nòg meer verschillende leden willen ontmoeten op de maandagavond. We kunnen daarbij ook denken
aan speciale interesse avonden. Dus als je eens met een groepje samen iets wilt organiseren, een demosessie, een presentatie, of een bouwavond, laat het ons dan weten. Het bestuur hoort graag van jullie!
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14 VR 2014
Henk Hamoen, PA3GUO

14.1 PLANNING VR 2014
Planning van de VR 2014 is voor afdeling Eindhoven als volgt:
01 februari:

Sluiting inzending voorstellen

24 maart:

A13 stemming over alle voorstellen

12 april:

VR 2014 te Apeldoorn

14.2 VOORSTELLEN VR 2014
Voorafgaand aan de vergadering waren er geen voorstellen voor de VR 2014 ingediend.
Jörgen Vergaij, PA3KC, vraagt of het zin heeft een voorstel voor het elektronisch verspreiden van het Electron
zinnig is. Na een korte discussie wordt besloten hiervan af te zien.
Tijdens de vergadering zijn er verder ook geen voorstellen voor de VR2014 ingediend.
Namens de afdeling zullen er dus geen voorstellen voor de VR 2014 worden ingediend.

14.3 AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VR 2014
Henk Hamoen, PA3GUO
De 75e Verenigingsraad van de VERON zal plaats vinden op zaterdag 12 april 2014. Op maandag 24 maart
2014 wijden we, hier in ‘t Slot, een vergadering aan de bepaling van ons stemgedrag voor de aanstaande VR.
Volgens de Statuten Artikel 14, lid 4:
"Iedere afdeling kan maximaal vier afgevaardigden voor de verenigingsraad aanwijzen. Deze afgevaardigden
worden in een afdelingsvergadering gekozen door en uit de leden."
Als afgevaardigden naar de VR melden zich:
Berrie Schuurhuis, PB4PT, Ralph Bosmeier, PA1RB, Cor Moerman, PA0VYL en John Minkjan, PH9Z.
Reserve: Joris Vrehen, PE1GLX.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
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15 RONDVRAAG
Henk Hamoen, PA3GUO
John Minkjan, PH9Z vraagt het bestuur nader uit te zoeken hoe het zit met de tekenbevoegdheden van het
bestuur mede naar aanleiding van mogelijk nieuwe regelgeving op dit gebied. Henk Hamoen zegt toe dit met
de algemeen secretaris van het HB op te nemen.
Naar aanleiding van het succes van de excursie in 2013 vragen meerdere aanwezigen of er plannen zijn voor
een excursie in 2014. Henk Hamoen stelt dat het bestuur een reservering in de begroting heeft opgenomen
maar dat er verder nog geen concrete plannen zijn. Meerdere suggesties worden tijdens de vergadering
gedaan. Tenslotte melden Klaas Robers, PA0KLS, en Rens Wilde, PE1LGW, zich aan om de organisatie van de
excursie dit jaar op zich te nemen. Dit aanbod wordt met algemene stemmen aanvaard.
Bertus Hüsken, PE1KEH, meldt dat in verband met het aanstaande wegvallen van de 2 mtr  70cm ‘papegaai’
de zondagochtend ronde in de nabije toekomst misschien via de 2 meter repeater of alleen in simplex op
145.325 MHz gehouden gaat worden.

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 21:55.

\
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