Jaarvergadering
VERON A13
Eindhoven

2016

Verslag van de huishoudelijke vergadering,
inclusief de jaarverslagen over 2015
Datum:
Lokatie:

25 januari 2016
Wijkgebouw ‘t Slot te Eindhoven

VERON Afdeling Eindhoven
Inhoudsopgave
1

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

2

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

3

Samenvatting notulen vorig jaar (2015) .............................................................................................................. 4

4

Jaarverslag 2015 voorzitter ................................................................................................................................. 4

5

Jaarverslag 2015 penningmeester ....................................................................................................................... 7

6

Kascontrolecommissie ......................................................................................................................................... 8
6.1

Verslag kascontrolecommissie ................................................................................................................... 8

6.2

Decharge penningmeester en bestuur ...................................................................................................... 9

6.3

Aftredend lid kascommissie ....................................................................................................................... 9

7

Jaarverslag 2015 secretaris ................................................................................................................................. 9

8

Ingekomen Jaarverslagen 2015 werkgroepen ................................................................................................... 13
8.1

Jaarverslag 2015 Velddagen .................................................................................................................... 13

8.2

Jaarverslag 2015 Materiaalgroep............................................................................................................. 14

8.3

Jaarverslag 2015 Opleiding techniek. ...................................................................................................... 14

8.4

Jaarverslag 2015 Jeugd / JETNET met PI4ZA ............................................................................................ 15

8.5

Jaarverslag 2015 QSL-commissie ............................................................................................................. 15

8.6

Jaarverslag 2015 Zondagochtenronde ..................................................................................................... 16

8.7

Jaarverslag 2015 PI3EHV 2m relais Eindhoven ........................................................................................ 16

8.8

Jaarverslag 2015 PI2EHV 70 cm en PI6EHV 23 cm relais Eindhoven ....................................................... 17

8.9

Jaarverslag 2015 PI6EHV ATV relais Eindhoven ....................................................................................... 17

8.10

Jaarverslag 2015 JOTA ............................................................................................................................. 18

8.11

Jaarverslag 2015 Morse /Fontys groep .................................................................................................... 19

9

Bestuurssamenstelling ...................................................................................................................................... 19
9.1

Aftreden huidig bestuur ........................................................................................................................... 20

9.2

Bestuurssamenstelling 2016 .................................................................................................................... 20

9.3

Afscheid van Henry Boudewijns (PA3EWG) als bestuurslid ..................................................................... 20

10

Samenstelling kascontrole commissie komend jaar (2016) ......................................................................... 21

11

Begroting komend jaar (2016) ..................................................................................................................... 21

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX

-2-

Huishoudelijke vergadering 2016

VERON Afdeling Eindhoven
12

Praatje voorzitter ......................................................................................................................................... 22

13

VR 2016 ........................................................................................................................................................ 22

13.1

Planning VR 2016 ..................................................................................................................................... 22

13.2

Voorstellen VR 2016 ................................................................................................................................ 22

13.3

Afgevaardigden naar de VR 2016............................................................................................................. 22

14

Rondvraag .................................................................................................................................................... 23

15

Sluiting .......................................................................................................................................................... 23

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX

-3-

Huishoudelijke vergadering 2016

VERON Afdeling Eindhoven
1

Opening

Henk Hamoen, PA3GUO
Er zijn 34 stemgerechtigde leden aanwezig.
Er zijn 2 kennisgevingen van afwezigheid ontvangen, waarvan 1 met machtiging tot stemmen
De vergadering wordt geopend op 25 januari 2016 om 20:10 door de voorzitter Henk Hamoen (PA3GUO):

2

INGEKOMEN STUKKEN

Joris Vrehen, PE1GLX










Verhinderingen:
o Berrie Schuurhuis (PB4PT)
o Johan Jörning (NL9661)
Volmacht tot stemmen voor de duur van deze vergadering:
o Berrie Schuurhuis (PB4PT)
Jaarverslagen van de afzonderlijke werkgroepen: zijn ontvangen en staan gepubliceerd op internet
Budgetaanvragen:
o Jack Bongaards (PA0BOJ) voor de ATV repeater (350 euro)
o Heinrich Hertz Stichting voor de 23cm & 70cm repeaters (200 euro)
Verslag kascontrolecommissie
Uitnodiging deelname VR2016
Voorstellen voor de VR2016: geen

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

3

SAMENVATTING NOTULEN VORIG JAAR (2015)

Jeroen Vreeken, PE1RXQ
Na gedeeltelijke voorlezing / korte samenvatting worden de notulen van de afgelopen huishoudelijke vergadering, die werd gehouden op maandag 26 januari 2015, met algemene stemmen goedgekeurd.

4

JAARVERSLAG 2015 VOORZITTER

Henk Hamoen, PA3GUO

Er is dit jaar door het bestuur veel tijd besteed aan het ontwikkelen en implementeren van een nieuw
beleid voor repeaters en onbemande radiostations.
Introductie
•

Het VERON HB: heeft als beleid: geen ATOFs op naam VERON

•

VERON Afdelingen: Dus ook geen ATOFs op naam afdelingen (we zijn één vereniging)

•

Situatie in Eindhoven:
•

23cm en 70cm repeaters ontmanteld op TU/e (vielen onder Maxwell Stichting)

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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•

Bestuur vindt dit een groot gemis voor haar leden, zo ook HH vergadering januari 2015

•

Opstellocaties van derden vereisen een (WA) verzekerde eigenaar

•

Aansprakelijkheid privépersonen en verenigingen in deze lastig te verzekeren

•

Stichtingsvorm biedt uitkomst:
Stichting
•

Volledig onafhankelijk

•

Moet officieel opgericht worden (notaris, KvK, ...)

•

Doelstellingen (waarom / waartoe) vastgelegd in statuten

•

Heeft een bestuur nodig

•

Kan zichzelf (en haar vrijwilligers) verzekeren

•

Heeft niet vanzelf ‘zomaar’ inkomen

Gekozen richting
•

Bestuur van de VERON Eindhoven heeft begin 2015 de wens uitgesproken
voor de totstandkoming van een Stichting die experimenteel onderzoek
met onder andere repeaters en onbemande radiostations kan faciliteren.
Bestuur ondersteund oprichting financieel in 2016 (Notariskosten, ATOFs, Verzekering)

•

Eric Post, Ralph Bosmeier en Henk Hamoen hebben dit verzoek ingewilligd
Op 28 augustus 2015 is de Heinrich Hertz Stichting opgericht.

•

Alle informatie over de stichting is beschikbaar op www.hhertz.org.

Beleid VERON afdeling Eindhoven
Algemeen
Het HB van de VERON heeft aangegeven geen ATOFs op haar naam te willen hebben. Dat betekent dat
de afdeling Eindhoven dat ook niet kan doen. Het afdelingsbestuur adviseert haar leden om repeaters
(en onbemande radiostations) met opstellocaties bij derden onder te brengen bij een stichting, bv. de
Heinrich Hertz Stichting.
Repeaters en Onbemande radiostations op locaties van derden
De afdeling kan initiatieven van leden (inclusief het afdelingsbestuur) ondersteunen indien daartoe voldoende draagvlak is onder de leden, dit ter beoordeling van het afdelingsbestuur.
Ondersteuning kan zijn:
•

Financieel t.b.v. z.g. apparaatskosten (bv notaris, verzekerings en ATOF kosten)

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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•

Financieel t.b.v. apparatuur (bv onkostenvergoeding voor materialen of onderhoud)

•

Natura (bv het aanschaffen en in bruikleengeven van een repeater)

Beleid Heinrich Hertz Stichting
Algemeen
•

De Heinrich Hertz Stichting is primair in het leven geroepen om juridische risico’s af te dekken
met betrekking tot opstellocaties bij derden en werkzaamheden door vrijwilligers.

•

Radiostations die passen in de doelstellingen kunnen ondergebracht worden bij de Stichting.

•

De bestuurders zijn niet de trekkers van initiatieven, en zij zorgen ook niet actief voor de financiering en uitvoering van initiatieven.

Werkgroepen
•

•

Als er initiatieven zijn voor een bepaald project (bijvoorbeeld een repeater) moeten de initiatiefnemers een werkgroep samenstellen die zorgt voor:
•

Zekerstellen van de (financiële) middelen voor de éénmalige opbouw, alsmede een
plan om de jaarlijkse instandhouding te bekostigen

•

Zekerstellen van de mankracht voor de opbouw en het onderhoud

•

Vinden van een opstellocatie en verkrijgen van een principeakkoord voor plaatsing van
de eigenaar

•

Indien nodig: opstellen van een vergunningsaanvraag (ATOF) voor het AT

Zodra bovenstaande punten zijn ingevuld komt mogelijke onderbrenging bij de Heinrich Hertz
Stichting aan bod, dit ter beoordeling van de bestuurders

Genomen stappen in 2015:
•

De Stichting is operationeel (alle info beschikbaar op www.hhertz.org)

•

Werkgroep voor 23 & 70cm repeaters op Valid Tower gestart

•

Veel materiaal is geschonken aan de stichting:
Coax, antennes, pluggen, kabels, voeding, bliksem beveiliging, ..

•

De afdeling heeft een nieuwe 70cm repeater, filters & antennemast gekocht
Deze zijn in bruikleen gegeven aan de Stichting (middels een contract!)
Het bestuur heeft geoordeeld dat reserveringen op de begroting 2015 tezamen met de aanwezige reserves voldoende waren om dit te doen.
De ATOF is toegewezen en de repeater is sinds kort operationeel

•

De 23cm is eigendom van PE1HZG, en wordt momenteel ge-upgrade
Verwachting is dat deze op zeer korte termijn aangezet gaat worden.

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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Kosten 2015
De totale kostenraming voor oprichtingskosten, verzekeringen, ATOF’s, apparatuur is ongeveer 2500
hoger als voorzien in de begroting van 2015.
Betreffende de financiering van deze kosten (2500 euro) is besloten dat de volgende ruimtes gemaakt
konden worden:
1) De reserveringen onvoorzien (600 euro), bouwproject (400 euro) en excursie (600 euro) die dit jaar
niet meer nodig zijn zullen hiervoor worden ingezet (totaal 1600 euro)
2) Verder is er extra ruimte door meevallers uit de veiling verkopen (150 i.p.v. 425 = 275 euro) en lagere als voorziene kosten lezingen (100 i.p.v. 200 = 100 euro) die hiervoor ingezet zal worden (totaal
375 euro)
3) De resterende benodigde 575 euro valt buiten de goedgekeurde begroting van 2015 en zal uit de (in
voldoende mate aanwezige) reserves (~7000 euro) van de afdeling betaald worden.
(1600 + 375 + 575 = 2500 euro)
5

JAARVERSLAG 2015 PENNINGMEESTER

Henry Boudewijns, PA3EWG
Henry heeft met behulp van een beamer en scherm de uitgaven en inkomsten getoond en nader toegelicht.
De begroting en realisatie over 2015, alsmede de resultatenrekening en de balans per 31 december 2015
staan in de bijlagen van dit verslag.
De vergadering adviseert het bestuur de aangekochte apparatuur in een keer af te schrijven.

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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6
6.1

KASCONTROLECOMMISSIE
VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
Het verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen door de secretaris (PE1GLX)

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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6.2

DECHARGE PENNINGMEESTER EN BESTUUR

De vergadering verleent vervolgens met algemene stemmen decharge aan de penningmeester en het gehele
bestuur voor het boekjaar 2015.

6.3

AFTREDEND LID KASCOMMISSIE

Henk Hamoen, PA3GUO
De commissie bestaat momenteel uit:




Rens Wilde
Karel Slegers
Steef Wielink

PE1LGW
PAØKMS
PE1IBC

sinds begin 2014
sinds begin 2015
sinds begin 2015

Jan van Lienden (PE1CID) is reserve lid. Door een administratieve vergissing zijn dit jaar Rens, Steef en Jan uitgenodigd voor de kascontrole waarvoor excuses aan Karel.
Dit jaar zal Jan (PE1CID) aftreden als lid van de kascontrolecommissie. Jan wordt bedankt voor zijn inzet.

7

JAARVERSLAG 2015 SECRETARIS

Joris Vrehen, PE1GLX
Ledenaantal afdeling A13-Eindhoven:
We begonnen in januari 2015 met 275 leden in de afdeling Eindhoven. Thans bestaat ons ledenbestand uit
264 leden.

Lidmaatschapsvorm
Gewoon lidmaatschap (Electron)
Lid van verdienste
Abonnee Electron (NL)
Gezinslid
Buitenland
Vederfonds Lidmaatschap 18 t/m 21 jaar
Junior lid t/m 17 jaar

Aantal_Leden
247
5
2
6
1
2
1
264

In 2015 mochten we 14 nieuwe leden verwelkomen. Vanuit het Centraal Bureau van de VERON komt niet in
alle gevallen informatie over het waarom van de opzeggingen.
Silent Key:
In 2015 hebben we van de volgende amateurs uit de regio afscheid moeten nemen:
Erwin de Rooij PA3GUT
Mart Schouten PA0MJS

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX

Kees PE1ABY
Rob de Kat PA2CAT
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Deze zijn herdacht in de zondagochtendronde van PI4ZA. Ter nagedachtenis is tijdens de vergadering een minuut stilte in acht genomen.
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 2016 zullen we onze afdelingsbijeenkomsten houden in ’t Slot.
Lezingen 2015:
•

Ben (PA3DWJ) vertelt over de historie en techniek van oude (professionele) dumpapparatuur.
(23 februari 2015)

•

Edwin (PA3GVQ) geeft een lezing over de omschakeling van AM/FM naar DAB+.
(13 april 2015)

•

Steef (PA0IB) laat alles zien over de breedband magnetische loop antenne voor ontvangst van 10
kHz tot 33 MHz zoals hij die heeft ontwikkeld. (22 juni 2015)

•

Rudi (ON7YT) gaat in op de verschillende soorten opslag van elektrische energie: van loodaccu
tot brandstofbatterij. (28 september)

•

Ralf Wilke (DH3WR) verteld over Hamnet en de mogelijkheden in Nederland.
(26 oktober 2015)

•

Jan (PE1CID) Laat zien hoe een oude Teletron met een Arduino aansturing aangepast kan worden aan de moderne tijd. (23 november 2015)

•

Klaas Robers (PA0KLS) Vertelt aan de hand van een morseseinhulp wat een State Machine is en
wat je er allemaal mee kunt doen. (14 december 2015)

Ook voor 2016 hebben we weer veel lezingen en activiteiten op de agenda staan:
•

Feb 22

Zin en onzin van de SWR en de SWR meting door Robert, PA0RYL.

•

Apr 25
zen.

Anton ON6NL laat zien welke rol radio communicatie speelt bij Artsen Zonder Gren-

•

Mei 23

ATV, hoe begin je ermee? door Rick PE2AAB, Henk PA3GUO, Joris PE1GLX

•

Juni 4-5

Voorjaarsvelddagen VERON Eindhoven op camping Knienseerd in Kelpen-Oler

•

Juni 8

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

•

Juni 22
anderen.

Lezing over de 23cm transceiver volgens de kit van PE1JPD door Ralph PA1RB en

•

Sep 3-4
Najaarsvelddagen VERON Eindhoven op camping Knienseerd in Kelpen-Oler. (Deze
velddagen vallen samen met IARU SSB velddagen en de zaterdag valt samen met de GRC-9 dag
van de SRS.)

•

Sep 26

Thieu PA0M laat een verzameling van leuke en vooral praktische knutsels zien.

•

Okt 24

“Kort golf-propagatievoorspelling in eigentijd” door Serge ON4AA.

•

Nov 23

PD4C vertelt over Lora en LoraWAN.

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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Excursie:
In 2015 is er geen excursie geweest. In plaats daarvan zijn er financiële middelen besteed aan het weer in de lucht
krijgen van de 70 en 23cm repeater.
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.
Begin 2015 is de website overgegaan op een moderne website op basis van een content management systeem (CMS). A13 is als eerste afdeling gemigreerd naar deze nieuwe VERON website.

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:
PI3EHV

2m repeater (High Tech Campus)

Klaas Robers (PAØKLS)

PI6EHV

ATV repeater (Ziekenhuis Eindhoven)

Jack Bongaards (PAØBOJ)

PI1PAC

APRS (Best) (uitgeschakeld)

Henry Boudewijns (PA3EWG)

PI2EHV

70cm repeater

Heinrich Hertz stichting

PI6EHN

23cm repeater

Heinrich Hertz stichting

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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Afdelingscompetitie:
Net als vorig jaar begonnen we goed (7e plaats) maar zijn we in de loop van het jaar iets afgezakt en geëindigd op de 13e plaats. De afdelings competitie is bij te houden op: www.afdelingscompetitie.nl.

Met dank aan: PA0M PA3AFF PA3CVI PA3CVJ PA3DWJ PA3EWG PA3HGF PA3KC PD1RJV PE1FTV PE1KEH
PE2AAB PE2HD

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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8

INGEKOMEN JAARVERSLAGEN 2015 WERKGROEPEN

Joris Vrehen, PE1GLX
De navolgende verslagen zijn sinds begin 2016 ook op de afdelingswebsite gepubliceerd. Tijdens de vergadering is een korte samenvatting van de verslagen gegeven.

8.1

JAARVERSLAG 2015 VELDDAGEN

Verslag Najaarsvelddagen 3-6 september 2015
3 caravans (PA0FW, PE1KEH, PA0GRI), 2 campers (PA0GDZ, PE1RXJ) en 1 tent (PA3DWJ) inclusief bewoners (10 mensen en
3 honden) deden mee deze keer, op zaterdag aangevuld met een stuk of 5 bezoekers. Het aangekondigde slechte weer en/of
andere verplichtingen zorgde ervoor dat we wat “vaste” deelnemer misten. Hopelijk zijn ze er volgend jaar wel weer bij.

Links: Frans (PE1RXJ) was weer actief met EME en via internet was te zien dat het lukte en Gerard (PA0GRI) was druk in de
weer met zijn automatische antenne installatie (om ISS te volgen) en op zaterdag met zijn GRC-9 spullen.
Rechts:Ben (PA3DWJ) heft weer heerlijk met de afdelingstent gespeeld. De bbq was zoals altijd: razend gezellig en het weer viel
achteraf gezien reusachtig mee. Eigenlijk een standaard velddagweekeinde: heel erg leuk en we kijken al weer uit naar de volgende editie.

Verslag Voorjaarsvelddagen 5-7 juni 2015
3 caravans (inclusief PA0FW als “vaste” bewoner), 1 camper en 4 tenten huisvestten de deelnemers vanaf 4 juni. Gerard
(PA0GRI) had het nodige “groene spul” bij zich en Rob (PE1ITR) kwam met z’n enorme mobiele mast.
Op zaterdag telde ik zo’n 25 aanwezigen bij de barbecue en dankzij het overwegend mooie weer hadden we de afdelingstent niet
eens nodig! Het was razend gezellig (zoals eigenlijk altijd).

Links: De mast van Rob op de aanhanger. Rechts: Onder het toeziend oog en met hulp van de aanwezigen wordt de mast opgezet.
Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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De barbecue wordt aangestoken.

Ben Gijsen, PA3DWJ

8.2

JAARVERSLAG 2015 MATERIAALGROEP.

In 2015 is zoals altijd weer het nodige materiaal van eigenaar verwisseld met een deel van de opbrengst voor de
afdeling. Deze avond is al vele jaren qua financiën zelfverzorgend. Onze penningmeester heeft de exacte cijfers
van de opbrengst van het afgelopen jaar en zal die in zijn jaarverslag vermelden.
Op het moment is er geen voorraad materiaal meer aanwezig bij ondergetekende. Daarom is het weer gewenst,
dat er vele shackopruimingen gaan plaatsvinden en er weer materiaal van eigenaar kan wisselen.
Nog steeds is het wenselijk, dat de materiaalcommissie in de buurt van Best wat bergruimte zou hebben. Dat
geeft me de gelegenheid meteen te kunnen reageren indien er materiaal ter beschikking komt.
Namens de materiaalcommissie,
Kees Raaijmakers, PE1BEY

8.3

JAARVERSLAG 2015 OPLEIDING TECHNIEK.

De cursus die in februari 2014 gestart was, is tot eind september 2015 voortgezet. Het aantal cursisten was in het
begin ongeveer 16 en is teruggelopen tot 12. Dit is hoofdzakelijk door jonge cursisten, scholieren, die eindexamen
deden en elders gingen studeren.
In de loop van 2015 zijn er cursisten op examen gegaan. Bijna niemand kondigt dat van tevoren aan, na afloop ja,
als het redelijk verlopen is. Intussen zijn er heel wat geslaagd voor N en voor F.
Vanaf begin 2015 is er wat reclame gemaakt bij de cursisten voor de VERON in het algemeen en de bijeenkomsten van de afdeling Eindhoven in het bijzonder. Resultaat daarvan is dat wij dit jaar een aantal nieuwe leden
hebben mogen verwelkomen, waarvan sommigen heel actief zijn, zowel op de band als in de vereniging.
19 januari 2016
Klaas Robers, PAØKLS

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX

- 14 -

Huishoudelijke vergadering 2016

VERON Afdeling Eindhoven
8.4

JAARVERSLAG 2015 JEUGD / JETNET MET PI4ZA

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft een chronisch tekort aan goede, in techniek gespecialiseerde werknemers.
Daar hoort uiteraard elektronica en radiotechniek bij. Om daar iets aan te doen is er een landelijk initiatief genomen om kinderen van 12 tot 18, in aanraking te brengen met echte techniek en natuurkunde. Dit initiatief heet
Jet-Net, Jeugd en Techniek Netwerk.
In het kader hiervan organiseerde Philips Research op dinsdag 3 februari 2015 op het Nat. Lab. een "Experience
Day". In het totaal 250 leerlingen uit klassen 3 HAVO en 3 VWO kwamen naar de High Tech Campus en deden in
kleine groepjes een viertal "workshops" van 3 kwartier, waar ze konden meemaken wat het is om ècht met techniek bezig te zijn.
Met als titel: "Directe Radiocommunicatie" was een HF-amateurstation opgesteld, bestaande uit een Heathkit SBline, veel kastjes naast elkaar met nog veel meer knopjes erop, en warm van de elektronenbuizen. Met 400 watt
uit de SB200 in een open dipool voor 80 en 40, die hing op een meter of 8 hoogte tussen de parkeergarage en de
klimkoker op het dak van Nat.Lab.-gebouw WO werden onder de call PI4ZA door de dag heen op 40 meter verbindingen gemaakt door heel Nederland. Eigenlijk lokaal dus. Omdat het verstaan van SSB toch al zo lastig is voor het
niet-geoefend oor, is bewust afgezien van contacten in een andere taal dan het Nederlands.
Een oproep in Electron en enkele persoonlijke uitnodigingen zorgden voor voldoende tegenstations. De hele dag
werden QSO's van een minuut of vijf gemaakt, waarbij steeds een van de leerlingen bij de microfoon gevraagd
werd. In de vorm van een onverwacht interview deden zij dan mee aan het QSO. Gelukkig is het in ons land elke
dag Kids Day, zodat dit kan.
Voorafgaand aan de QSO-sessie kregen de leerlingen een korte presentatie over het zendamateurisme, zodat zij
wat wisten van:
- het gebruik van roepletters,
- de eigen call PI4ZA,
- alleen je voornaam gebruiken,
- belangrijke woorden (je naam) spellen,
- daarbij het NATO-alfabet gebruiken,
- enig gebruik van Q-codes.
Uit de reacties bleek dat zij dit héél spannend vonden, maar na afloop waren ze laaiend enthousiast over wat ze
hadden mogen, en durven doen. Het blijft onduidelijk hoeveel kinderen hierdoor uiteindelijk voor techniek kiezen, laat staan of zij zendamateur worden. Maar als je het niet doet is dat zeker niet zo.
19 januari 2016
Klaas Robers, PAØKLS

8.5

JAARVERSLAG 2015 QSL-COMMISSIE

Ook dit jaar mochten we een grote belangstelling in de QSL-kaarten waarnemen tijdens de gezamenlijke veiling /
verkoop / QSL avond. Tevens zijn ook dit jaar weer vele kaarten door vrijwilligers in hun woonplaats bezorgd of
door mede-amateurs meegenomen voor de zend en luisteramateurs waarvoor onze dank!
Ook hebben we bij veel activiteiten (radiomarkt den Bosch, DQB meeting, dvdRa) dozen vol kaarten meegenomen naar het DQB (Dutch QSL Bureau) toe en helaas wat minder kaarten mee terug genomen ter verdeling onder
de zend- cq luister amateur.

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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Afgelopen jaar hebben we de ledenlijsten van de diverse afdelingen goed onder de loep genomen en vergeleken
met de DQB – lijst en daar waar mogelijk aangepast aan de huidige situatie want zoals bekend mogen leden GRATIS van de QSL-service van de VERON en VRZA gebruik maken maar dan dienen we wel te weten of men lid is van
een van beide verenigingen.
Dus de kaartenbak is ook weer een keer flink gescreend en de kaarten die de afgelopen 10 jaar niet zijn afgehaald
zijn terug richting het DQB gestuurd met de mededeling geen interesse!
Over de hoeveelheid kaarten die we versturen kan ik helaas weinig zeggen wel weet ik dat we minder terugkrijgen dan we wegsturen (trend van elektronische post zoals e-mail, e-QSL ?).
Tevens vinden we het nog steeds 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 (nog) steeds de kaarten kris kras door elkaar aan 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 2016 weer vele QSL-kaarten mag uitschrijven, versturen en ontvangen.
Harry Sonnemans, PA3CPZ
Arno Winckens, PE2WGV

8.6

JAARVERSLAG 2015 ZONDAGOCHTENRONDE

Het aantal deelnemers aan de zondagochtend ronde van PI4ZA is redelijk constant. Gemiddeld zijn er ongeveer
15-18 deelnemers. Velen daarvan zijn vaste bezoekers.
Het afgelopen jaar is de "bemanning" van PI4ZA constant gebleven. Door onderling wisselen is het ook in 2015
wederom gelukt op elke zondag een ronde van PI4ZA te realiseren.
Ook dit jaar blijft het vinden van extra ronde leiders het belangrijkste punt van aandacht.
Bertus Husken, PE1KEH

8.7

JAARVERSLAG 2015 PI3EHV 2M RELAIS EINDHOVEN

In het jaar 2015 heeft het station gedraaid op het Philips Nat.Lab. gebouw WY. Dit jaar ben ik er niet meer dan
één- of tweemaal even geweest om te kijken hoe mooi hoog en droog hij erbij staat.
De paal van de antenne is gebruikt door een groepje onderzoekers die er een soort papagaai-station voor 890
MHz aan hebben bevestigd. Uiteraard hadden wij daar geen last van, omgekeerd ook niet neem ik aan. Als wij de
grote mast van het Nat.Lab. mogen gebruiken om onze antenne op te zetten, mag het Nat.Lab. ook ons paaltje
gebruiken voor hun antennes.
Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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19 januari 2016
Klaas Robers, PAØKLS

8.8

JAARVERSLAG 2015 PI2EHV 70 CM EN PI6EHV 23 CM RELAIS EINDHOVEN

Op het gebied van de onbemande stations is 2015 een druk jaar geweest. Vaak niet direct merkbaar maar achter
de schermen is er een hele hoop werk verzet. 2015 is het jaar dat de Heinrich Hertz Stichting werd opgezet om
een organisatorische en juridische kapstok te bieden op het gebied van de onbemande stations. Dit was veel
vooral administratief en vergaderwerk maar nodig om de stichting en de daaruit voortvloeiende activiteiten een
solide basis te geven.
Een van de hoogtepunten van 2015 was het bericht dat we een nieuwe locatie hadden, het is steeds lastiger om
een goed opstelpunt te vinden en een veel pogingen zijn op niets uitgelopen. Het nieuwe opstelpunt is in de laatste maanden van 2015 voorzien van de technische infrastructuur om, in ieder geval, het 70 en 23 cm relais te
kunnen plaatsen. Hier is door een hoop mensen lang en hard aan gewerkt. Op de site van de Heinrich Hertz Stichting is te zien wat hier allemaal bij komt kijken.
70 cm PI2EHV:
Er is uitgebreid geëxperimenteerd en getest met diverse soorten cavities. Op de TUe waren zend en ontvangstantenne gescheiden, op de nieuwe locatie was de wens om met één antenne te werken. De huidige cavities waren
daarvoor niet geschikt en na een uitstapje naar eigenbouw cavities is toch een set Kathrein cavities aangeschaft.
Het oude 70cm relais is na maanden in opslag te hebben gelegen onder spanning gezet waarbij uiteindelijk bleek
dat het verstandig was niet met deze hardware verder te gaan. In overleg met het afdelingsbestuur is besloten als
afdeling een Yaesu repeater aan te schaffen en deze, evenals de Kathrein cavities, aan de Heinrich Hertzstichting
in bruikleen te geven. Op het moment van het schrijven van dit verslag staat deze opstelling gebruiksklaar op de
nieuwe locatie wachtend op de aangevraagde ATOF welke op korte termijn verleend zou moeten worden.
23 cm PI6EHN:
In één moeite door werd de nieuwe opstellocatie geschikt gemaakt om ook de 23 cm repeater te plaatsen. De
repeater wordt op dit moment onder handen genomen zodat deze weer, ge-update, jaren kan draaien. De ATOF
voor 23cm is op dit moment zelfs al binnen, activatie van het relais verwachten we op korte termijn.
8 januari 2016,
Eric Post, PE1MIX namens alle vrijwilligers betrokken bij de wederopbouw.

8.9

JAARVERSLAG 2015 PI6EHV ATV RELAIS EINDHOVEN

PI6EHV is stevig onderhanden genomen in 2015 ten gevolgen van de nodige technische problemen! De oude
23cm FM-PA is voorzien van een nieuwe RF-powermodule dit ten gevolgen van een defecte ventilator en voeding. Een ventilator vin was los geraakt en de voeding deed erg raar! Ventilator en voeding zijn vernieuwd. De
23cm PA is gemodificeerd met nieuwe RF stuurtrappen en is tevens uitgebreid met besturing voor het in/uitschakelen van de eindtrap. Ook zijn er een paar meters op het front gemonteerd ter controle over de status van de
zender eindtrap!
De hoofd Multi Universele voeding 12/24V van het ATV Relais had het begeven, deze is ook weer hersteld en zijn
er de nodige componenten aan vernieuwd.

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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De 2 meter RX/TX Unit met de 2x813 had ook de geest gegeven, hiervan is de voeding door Eric PE1MIX vernieuwd. ( Dank je wel Eric voor je hulp en de voeding )
De ATOF machtiging is weer verlengt, tevens zijn er nu extra frequenties beschikbaar gekomen. Ingang frequentie
van RX 2368MHz is naar RX 2370MHz gewijzigd i.v.m. het ATOF reglement.
RX ontvanger D-ATV ingang op 2350MHz met als Symborate 4167 Video-PID 33 Audio-PID 49. De 13 PIP Unit is in
gebruik genomen zodat er nu uit bereidingen mogelijk zijn.
De stream via BATC.TV loopt prima zodat je ook via internet de activiteit van PI6EHV kunt bekijken. Internet link:
http://batc.tv/ch_live.php of http://www.atv.watch
DATV TX op 1291Mc is nu OK, TX + PA zijn samen gebouwd en geven nu 1,3W output. Deze staat continu aan
maar wordt uit- en omgeschakeld (m.b.v. Coax relais) als Analoog TX 1280Mc aan is.
Er wordt gewerkt aan schakel logica voor de Video en Audio routing zodat we de RX ingangen of andere repeaters
groot in beeld kunnen zetten en de audio bron er van kunnen bijschakelen.
Binnen kort website maken voor PI6EHV waar je informatie en de status kan vinden maar ook een web-controler
beschikbaar is zodat de logica van PI6EHV je na inlog kunt besturen.
De huidige DTMF besturing is op A4 of mail beschikbaar of dit linkje http://home.hccnet.nl/jackbongaards/pi6ehv-dtmf
Aanvullende informatie:
Er zijn in 2015 3 berichten ontvangen via de Email van PI6EHV@AMSAT.ORG of PI6EHV@HOTMAIL.COM. deze
zijn beantwoord Er is positief gereageerd op vernieuwingen PI6EHV
Tijdens de ATV contesten (4 X per jaar) is PI6EHV uitgeschakeld door PA0BOJ. Zie hiervoor Electron.
Ook in 2015 zijn er Jota uitzendingen via PI6EHV geweest. Het was een gezellige aangelegenheid.
De in bel GSM is 2X bijgewerkt zodat er ook per GSM of telefoon PI6EHV kunt besturen.
Voor zo ver opgemaakt door,
Jack Bongaards, PA0BOJ

8.10 JAARVERSLAG 2015 JOTA
Zoals elk jaar werd ook nu weer een JOTA-voorbereidingsvergadering gehouden op 7 september in de blokhut
van Scouting Aalst-Waalre, met dank aan Rick PE2AAB. Ook deze voorbereidingsvergadering werd weer druk bezocht door een organisatoren en deelnemers namens Scouting en veel radiozendamateurs waarvan de meesten
ook actief deelnemen aan de JOTA.
Wat elk jaar wordt behandeld op deze bijeenkomst zijn alle mededelingen en wetenswaardigheden vanuit de landelijke JOTA-JOTI organisatie, de regionale activiteiten en wordt het bouwpakketje geïntroduceerd. Daarbij wordt
er ook altijd getracht een presentatie te verzorgen, we hebben al eens een presentatie gehad over de landelijke
organisatie, meerdere malen over EME en nu over SSTV. De laatste presentatie heeft tot gevolg gehad dat het
SSTV gebruik afgelopen JOTA is toegenomen. Het blijft een hele leuke vorm van communicatie die de kinderen
aanspreekt.

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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Aan de JOTA zelf deden in Rayon-L, dat komt overeen met de afdelingen Eindhoven en Helmond van de Veron,
zo’n 20 groepen mee, waarvan 2 alleen met de JOTI (Jamboree On The Internet). De meeste groepen kennen een
lange JOTA historie en hebben dus veel ervaring met het opzetten en gebruiken van het station. Door omstandigheden was er een grote kans dat de Burgemeester Herman Witte groep zonder amateurs zou zitten, dit is opgepakt door Ron PA3FAT en Ronald PD1RJV zodat hier de JOTA in ieder geval doorgang kon vinden. De Margaretha
Sinclair uit Son en Breugel werd door hun radiozendamateur onplezierig verrast met een afzegging op het laatste
moment. Dit was verder bij niemand bekend en er kon dus helaas niets meer geregeld worden. Deze groep heeft
er toch het beste van gemaakt en is bij andere groepen op bezoek geweest om de JOTA-sfeer op te snuiven. Het
is echter wel jammer dat door afzegging van één persoon een groepsactiviteit in het water valt en een hoop kinderen daarvan de dupe worden. Helaas zie ik steeds vaker dat groepen afhankelijk zijn van een enkele radiozendamateur wat gelukkig meestal wel goed gaat maar geen gezonde situatie is. Verder hebben alle groepen een
leuk een gezellig weekend gehad met veel radio en technische activiteiten. Deze activiteiten blijven meestal niet
beperkt tot het eigen terrein maar er worden ook veel groepenbezoeken afgelegd waarbij soms ook weer radio
opdrachten moeten worden uitgevoerd. Elk jaar weer zie ik leuke nieuwe activiteiten waarbij Scouting en techniek weer perfect gecombineerd zijn.
Ik wil dit verslag ook gebruiken om radiozendamateurs eens te vragen om eens na te denken over deelname aan
de JOTA bij een Scoutinggroep in de buurt. Dit is echt hard nodig!
Ook staat de volgende voorbereidingsvergadering al weer gepland op 5 september 2016, geïnteresseerden zijn
van harte welkom en wellicht is het een leuke gelegenheid eens wat informatie in te winnen over de JOTA.
Eric Post, PE1MIX.

8.11 JAARVERSLAG 2015 MORSE /FONTYS GROEP
Geldrop 14 januari 2016
Zoals u allen weet is het amateur radiostation op de TU/e met ingang van 1 januari 2015, wegens verhuizing
van de Faculteit naar een nieuw gebouw, opgeheven. Sinds 2004 had de Maxwell Stichting een samenwerkingovereenkomst met de TU/e en de VERON afd. Eindhoven. De MORSE werkgroep van deze stichting heeft
op de TU/e dit amateur radiostation opgericht en daar is veelvuldig gebruik van gemaakt voor o.a. WW contesten, ESRAC enz.
Sinds 1 januari 2016 is de MORSE werkgroep weer aan het werk gegaan op de Fontys Hogeschool om aldaar
wederom een amateur radiostation te realiseren. Dit amateur radiostation is bedoelt voor studenten van de
Fontys en de TU/e verenigd in de ESRAC. Ook wil de Fontys Hogeschool studenten de mogelijkheid geven, via
eigen studie, om een vergunning te halen bij het Agentschap Telecom om na een examen deel te kunnen nemen aan het amateur radio verkeer.
Op dit moment zijn de volgende mogelijkheden op het station aanwezig: websdr ontvangers, automatisch
volgstation voor amateur satellieten, weersatellieten, VLF ontvangst station, HF en VHF/UHF transceivers.
Verder zijn er een tiental antennes opgericht op het antennedak van de Fontys.
Aan de opbouw van het amateur radiostation op de Fontys Hogeschool hebben meegewerkt: Martin Beekhuis PA3DSC, Bertus Husken PE1KEH, Harry Doomen PE2HD, Theo Berben en Steef Koenen PA0IB.
Met vriendelijke groeten,
Steef Koenen, PA0IB

9

BESTUURSSAMENSTELLING
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9.1

AFTREDEN HUIDIG BESTUUR

Henk Hamoen, PA3GUO
Alle leden van het bestuur treden formeel af.
Henk Hamoen (PA3GUO), fungeert als interim voorzitter tot aan de verkiezing van het nieuwe bestuur.

9.2

BESTUURSSAMENSTELLING 2016

Henk Hamoen, PA3GUO
Henry Boudewijns (PA3EWG), stelt zich niet meer herkiesbaar.
Henk Hamoen (PA3GUO), is kandidaat voor de functie van voorzitter.
Kandidaten zijn:


Henk Hamoen, PA3GUO

(voorzitter)



Joris Vrehen (PE1GLX)

(lid)



Ralph Bosmeier (PA1RB)

(lid)



Jeroen Vreeken (PE1RXQ)

(lid)



Berrie Schuurhuis (PB4PT / NL13069)

(lid)



Rick Wesselink (PE2AAB)

(lid)

Alle 6 kandidaten worden met algemene stemmen gekozen. Ralph Bosmeier (PA1RB) zal de functie van penningmeester en Joris Vrehen (PE1GLX) zal de functie van secretaris vervullen.
Verdere rollen/taken zullen door het bestuur onderling nader ingevuld/verdeeld worden.

9.3

AFSCHEID VAN HENRY BOUDEWIJNS (PA3EWG) ALS BESTUURSLID

Henk Hamoen staat uitgebreid stil bij het aftreden van Henry als penningmeester en lid van het afdelingsbestuur.
Van 12 februari 2001 tot 25 januari 2016 was Henry lid van het bestuur: ruim 15 jaar! Daarvan was hij sinds medio 2004 tevens penningmeester: meer als 10 jaar heeft hij op onze portemonnee gepast!
Naast het beheren van de financiën was Henry op nog veel meer fronten actief: het regelen van de bus voor de
excursies, afspraken maken met ’t Slot, kassa bij de veilingen, fotograaf bij de lezingen, hapjes bij de nieuwjaarsborrels, opruimen shack’s van SK’s, verzorgen van de beker bij de VPK wedstrijden, Elektor-live stand bemanning
en nog veel, veel meer.
Onder luid applaus krijgt Henry als dank voor zijn enorme inzet een kadobon en attentie voor zijn vrouw (voor de
gezelligheid bij vergaderingen bij hen thuis) overhandigd.

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX

- 20 -

Huishoudelijke vergadering 2016

VERON Afdeling Eindhoven

(rechts: Henry)

10 SAMENSTELLING KASCONTROLE COMMISSIE KOMEND JAAR (2016)
Joris Vrehen, PE1GLX
Navraag onder de aanwezige leden levert 1 nieuwe kandidaat op om de kascontrole commissie te versterken:
Ad Spaninks (PE1FTV).
Met algemene stemmen wordt de kascontrolecommissie vervolgens uit de volgende leden samengesteld:





Karel Slegers
Steef Wielink
Ad Spaninks
Rens Wilde

PAØKMS
PE1IBC
PE1FTV
PE1LGW

sinds begin 2015
sinds begin 2015
sinds begin 2016
sinds begin 2014 (reserve)

11 BEGROTING KOMEND JAAR (2016)
Ralph Bosmeier, PA1RB
Het begrotingsvoorstel 2016, dat is opgesteld door het bestuur in 2015, wordt toegelicht. Het voorstel is toegevoegd in de bijlagen. In de begroting zijn posten opgenomen voor de ATV repeater en ondersteuning van
de Heinrich Hertz Stichting.
Verzoek ATV Repeater Commissie (Jack Bongaards PA0BOJ)
6cm ingangen: beschikbaar maken
180 – 250 euro
70cm ingang op 434 MHz met DATV toevoegen
0 – 160 euro
23cm uitgang voor DATV op 1291MHz: extra PA
100 euro +
Totaal
280 – 510 euro
Verzoek: 350 euro (70cm laten vervallen)
Verzoek Heinrich Hertz Stichting (Henk Hamoen PA3GUO)
Bij deze verzoek om in de begroting van 2016 een bedrag van 200 euro op te nemen voor de Stichting ten behoeve van het (gedeeltelijk) dekken van de apparaatskosten van de Stichting in 2016:
•

WA verzekering (~180 euro voor 3 opstellingen (3 is minimum aantal))

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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•

Kosten machtiging PI4HZ (~30 euro)

•

Bankkosten

De Stichting is inmiddels begonnen met het verkrijgen van donaties, we weten nog niet hoeveel we gaan krijgen/ophalen. Mochten er voldoende inkomsten worden verworven in 2016 dan vervalt dit verzoek.
Deze posten zijn opgenomen in de begroting.
De begroting is in stemming gebracht en met 33 stemmen voor en 1 onthouding aangenomen.

12 PRAATJE VOORZITTER
Henk Hamoen, PA3GUO
Aangezien tijdens de vergadering de belangrijkste onderwerpen al zijn besproken, is er geen verder “praatje
van de voorzitter” dit jaar.

13 VR 2016
Joris Vrehen (PE1GLX)

13.1 PLANNING VR 2016
Planning van de VR 2016 is voor afdeling Eindhoven als volgt:
31 Januari:
14 maart:
23 april:

Sluiting inzending voorstellen
A13 stemming over alle voorstellen
VR 2016 te Apeldoorn

13.2 VOORSTELLEN VR 2016
Voorafgaand aan de vergadering waren er geen voorstellen voor de VR 2016 ingediend.
Tijdens de vergadering is op aanvraag van Bert Plaum PB0P onderstaand voorstel geformuleerd.
Voorstel:
De VR draagt het HB op om zich in te spannen om bet ATOF beleid zodanig te beïnvloeden dat modes niet langer worden gekoppeld aan een ATOF. Zonder dat dit ten koste gaat van bet aantal beschikbare frequenties in
een regio binnen een bepaald dekkingsgebied.
Het voorstel is aangenomen met 25 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 5 onthoudingen. Het voorstel
“wordt voorzien van een motivatie naar het HB gestuurd.

13.3 AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VR 2016
De jaarlijkse Verenigingsraad van de VERON zal plaats vinden op zaterdag 23 april 2016. Op maandag 14
maart 2015 wijden we, hier in ‘t Slot, een vergadering aan de bepaling van ons stemgedrag voor de aanstaande VR.

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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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:


Jeroen Vreeken (PE1RXQ)



Klaas Robers (PA0KLS)



Ad Spaninks (PE1FTV)



Rick Wesselink (PE2AAB)

Zij worden door de vergadering met algemene stemmen aangewezen als afgevaardigden van afdeling A13
voor de Verenigingsraad van de VERON.

14 RONDVRAAG
Henk Hamoen, PA3GUO
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

15 SLUITING
Henk Hamoen, PA3GUO
Ter afsluiting dank ik iedereen voor de aanwezigheid en de bijdragen aan de discussies. Graag tot ziens op de
komende maandagavonden of bij andere gelegenheden.
De vergadering wordt gesloten om 21:45

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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