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1

Opening

Henk Hamoen, PA3GUO
De vergadering wordt geopend om 20:00 door de voorzitter Henk Hamoen (PA3GUO)
Er zijn 38 stemgerechtigde leden aanwezig, er is 1 kennisgevingen van afwezigheid ontvangen

2

INGEKOMEN STUKKEN

Joris Vrehen, PE1GLX
•
•
•
•

•
•
•

Verhinderingen:
o Ben Gijsen, PA3DWJ
Volmacht tot stemmen voor de duur van deze vergadering:
o Geen
Jaarverslagen van de afzonderlijke werkgroepen: zijn ontvangen en staan verderop in dit document.
Budgetaanvragen:
o Jack Bongaards (PA0BOJ) voor de ATV repeater (350 euro)
o Rick Wesselink (PE2AAB) voor de 70cm repeater (200 euro)
Verslag kascontrolecommissie
Uitnodiging deelname VR2017
Voorstellen voor de VR2017: 1 voorstel ontvangen van Arno Verhoeven PE1ICQ

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

3

SAMENVATTING NOTULEN VORIG JAAR (2016)

Jeroen Vreeken, PE1RXQ
Na gedeeltelijke voorlezing / korte samenvatting worden de notulen van de afgelopen huishoudelijke vergadering, die werd gehouden op maandag 25 januari 2016, met algemene stemmen goedgekeurd.

4

JAARVERSLAG 2016 VOORZITTER

Henk Hamoen, PA3GUO
Dit jaar was voor een aantal leden van het bestuur een druk jaar op het privé vlak. Dat had natuurlijk impact op
een aantal zaken: bijvoorbeeld de geplande excursie, de website, de agenda voor 2017. Ongemerkt gaat in veel
zaken best veel tijd zitten: als eenvoudig voorbeeld haal ik hier aan het afstemmen van alle avonden dat we bijeenkomsten hebben hier in ’t Slot (zaal, data, kosten, ..).
We zullen dan ook meer participatie (hulp) door leden moeten gaan inzetten: als voorbeeld noem ik excursies en
bouwprojecten. Interesse in een goed voorstel? Fantastisch als er dan leden opstaan die het willen gaan organiseren.
Het bestuur gaat dus meer een faciliterende rol aannemen, we kunnen niet alles zelf doen. Gelukkig gebeurt dat
al erg veel. Bijvoorbeeld voor de velddagen, de cursus zendamateur en het QSL-bureau.
Natuurlijk zijn er ook echt ‘bestuurlijke zaken’ die gedaan moeten worden. Voor 2017 staat hoog op de agenda
het overhevelen van de ATV repeater naar de Heinrich Hertz Stichting.
Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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Een aantal activiteiten zijn dus niet door zijn gegaan in 2016 (b.v. de excursie), die gaan we doorschuiven naar
2017 (dus we doen méér in 2017), de financiën laten het ruim toe. Voorbeelden:
Regelen van een geluidsinstallatie zoals verzocht door leden
Excursies: meerdere
Zelfbouw (magnetische loop antenne) – bestuur + leden organiseren samen!
Nieuw elan is nodig, ook op onze bijeenkomsten. We moeten met de tijd mee. Afgelopen jaar hebben we twee
experimenten gedaan: de flitslezingen en de Kahoot avond: op beiden kregen we zeer positieve feedback. In 2017
gaan we meer van dit soort kleine veranderingen doorvoeren.
2017 wordt het laatste jaar voor mij, Henk Hamoen (PA3GUO) als bestuurslid. Bij de volgende huishoudelijke vergadering (in januari 2017) ga ik het stokje overdragen aan een opvolger. Ik ben dan 3 jaar secretaris (2011 t/m
2013) en 4 jaar voorzitter (2014 t/m 2017) geweest: dus is het weer hoog tijd voor verjonging en vernieuwing van
het bestuur – er is talent genoeg in onze afdeling!

5

JAARVERSLAG 2016 PENNINGMEESTER

Ralph Bosmeier, PA1RB
Ralph heeft met behulp van een beamer en scherm de uitgaven en inkomsten getoond en nader toegelicht.
De begroting en realisatie over 2016, alsmede de resultatenrekening en de balans per 31 december 2016
staan in de bijlagen van dit verslag.

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)

6.2

DECHARGE PENNINGMEESTER EN BESTUUR

De vergadering verleent vervolgens met algemene stemmen decharge aan de penningmeester en het gehele
bestuur voor het boekjaar 2016.

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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6.3

AFTREDEND LID KASCOMMISSIE

Henk Hamoen, PA3GUO
De commissie bestaat momenteel uit:
•
•
•
•

Ad Spaninks
Karel Slegers
Steef Wielink
Reserve: Rens Wilde

PE1FTV
PAØKMS
PE1IBC
PE1LGW

sinds begin 2016
sinds begin 2015
sinds begin 2015
sinds begin 2014

Rens Wilde PE1LGW treedt af als lid van de kascontrole commissie. We bedankten Rens voor zijn bijdrage in
de afgelopen jaren.

7

JAARVERSLAG 2016 SECRETARIS

Joris Vrehen, PE1GLX
Ledenaantal afdeling A13-Eindhoven:
We begonnen in januari 2016 met 264 leden in de afdeling Eindhoven. Thans bestaat ons ledenbestand uit
260 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 2016 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 2016 hebben we van de volgende amateurs uit de regio afscheid moeten nemen:
Otto Luhrs PA0KVN
Carel Mobach PC5M
Ad Geerling PA3AG
Robert Veenstra PD1AGK
Deze zijn herdacht in de zondagochtendronde van PI4ZA. Ter nagedachtenis is tijdens de vergadering een minuut stilte in acht genomen.

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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Bijeenkomsten:
De afdeling organiseert twee (avond-) bijeenkomsten per maand in wijkcentrum ’t Slot aan het Kastelenplein
in Eindhoven. Elke tweede maandag van de maand 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 2017 zullen we onze afdelingsbijeenkomsten houden in ’t Slot.
Lezingen 2016:
•

25 Jan: Na de jaarvergadering geven diverse leden een korte lezing
over de opbouw van de 70 en 23cm repeater.

•

22 Feb: Marc ON6CC geeft een lezing over een bijzondere DXpeditie naar Iran.

•

14 Mrt: Henk PA3GUO geeft een korte lezing over CTCSS op basis van een Arduino.

•

25 Apr: Flits lezingen: Rob PE1ITR: QRV op 10 GHz; Arno PE2WGV: De QSL Kaart;
Fred PA3HGF: Niets op de band? Ga contesten! ; Chris PA7U: SDR-en met de ICOM IC-7300.

•

23 Mei: ATV, hoe begin je ermee? Door Rick PE2AAB, Henk PA3GUO, Joris PE1GLX en anderen.

•

13 Jun: De zelfbouw tentoonstelling!

•

27 Jun: Ralph PA1RB en anderen geven een presentatie over het 23cm FM-tranceiver bouwproject volgens een ontwerp van PE1JPD

•

26 Sept: Thieu PA0M laat zien hoe met eenvoudige middelen een meting of radioactiviteit mogelijk gemaakt kan worden.

•

24 Okt: Serge ON4AA geeft een lezing:
"Kortegolf-propagatievoorspelling in eigentijd"

•

28 Nov: I.v.m. het uitvallen van de lezing: Kahoot kennis kwis met uw Kahoot master Henk
PA3GUO

Ook voor 2017 hebben we weer veel lezingen en activiteiten op de agenda staan!
Excursie:
In 2016 is er geen excursie geweest.
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)

PI2EHV

70cm repeater

Heinrich Hertz stichting

PI6EHN

23cm repeater

Heinrich Hertz stichting

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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Afdelingscompetitie:
Afdeling Eindhoven heeft het dit jaar uitstekend gedaan en zijn gestegen van de 13 e plaats (2015) naar de 8e
plaats. De afdelings competitie is bij te houden op: www.afdelingscompetitie.nl.

Met dank aan:
PA0M
PB4PT
PE5YES

PA3CVI
PD1RJV

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX

PA3CVJ
PE1FTV

PA3DWJ
PE1KEH
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8

INGEKOMEN JAARVERSLAGEN 2016 WERKGROEPEN

Joris Vrehen, PE1GLX
De navolgende verslagen zijn sinds begin 2017 ook op de afdelingswebsite gepubliceerd. Tijdens de vergadering zijn de verslagen aan de muur opgehangen.

8.1

JAARVERSLAG 2016 VELDDAGEN

Verslag Voorjaarsvelddagen 3 – 5 juni 2016
5 caravans (PH3NK, PA0FW, PE1KEH, PE1FTV, PA0GRI), 2 campers (PA0GDZ, PA0R) en 1 tent (PA3DWJ) inclusief
bewoners (12 mensen en 2 honden) deden mee deze keer, op zaterdag aangevuld met een stuk of 5 bezoekers.
Met nog een gevulde caravan (PA3AO + yl + hond), 3 lege en de afdelingstent in het midden van het veld was het
goed vol. We hadden af en toe wat buien, maar niet tijdens de bbq en ook op zondag was het mooi weer, dus kon
alles droog ingepakt worden. Om de een of andere reden kwam ik (PA3DWJ) nauwelijks over PI3EHV (had graag de
ronde gedraaid vanaf het veld). Reuze gezellige editie
Verslag Najaarsvelddagen 2 – 4 September 2016
5 caravans (PA0FW, PA0GRI, PE1KEH, PE1FTV, PH3NK), 2 campers (PA0GDZ, PE1RXJ) en 1 tent (PA3DWJ), gevuld
met 13 mensen en 3 honden stonden verspreid over 3 velden in verband met de drukte (er was ook een bbq van
de afdeling Dordrecht). Op zaterdag kwamen en 10 bezoekers en een journalist van het ED.
Frans PE1RXJ ging weer aan de slag met EME (moonbouncing). De maan was op zaterdag tussen 10 en 16u “bruikbaar” en ondanks het platliggen van KPN Internet is er toch het e.e.a. gelukt en heft ook PD2DAF z’n antenne
kunnen testen.
De GRC-9 activiteit kwam van Gerard en Ben (door het bezoek van journalist Roland beperkt tot 2 qso’s)
De zaterdag werd afgesloten met de traditionele bbq, deze keer gewoon in de openlucht, want we hadden prachtig
weer (tussendoor een paar buitjes, maar daar hadden we geen last van en de temperatuur was uitstekend). Het
bezoek van de pers resulteerde in een paginagroot artikel in het Eindhovens Dagblad van 5 september wat door
velen gelezen is en veel positieve reacties opleverde (en 1 negatieve van een “beroepsklager”).
Vooruitblik Voorjaarsvelddagen 2017
Omdat Pinksteren in 2017 in het eerste weekeinde van juni valt, houden we dat weekeinde geen Velddagen. We
gaan daarom een “alternatief” Velddagweekeinde houden op 9 – 11 juni. Gewoon net als altijd en hopelijk even
gezellig als altijd, alleen zijn er dan geen IARU Velddagcontest en VERON Velddagcontest (want die zijn op de gewone dagen, dus in het Pinksterweekeinde).

17 januari 2017
Ben Gijsen, PA3DWJ

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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8.2

JAARVERSLAG 2016 MATERIAALGROEP.

In 2016 zijn er geen spectaculaire zaken gebeurd op het gebied van de materiaal verzorging en verkoop. De avonden brengen nog steeds gemiddeld de kosten van zo’n avond op en houden deze zo kostenneutraal. Onze penningmeester heeft de exacte cijfers van de opbrengst van het afgelopen jaar en zal die in zijn jaarverslag vermelden.
Het onderstaande zal bekend klinken; op het moment is er geen voorraad materiaal 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 2016 OPLEIDING TECHNIEK.

De cursus die in februari 2016 gestart was, heeft op het einde van het kalenderjaar nog steeds 15 cursisten. Niet
iedereen is altijd aanwezig, maar 10 cursisten of meer zijn er bijna altijd wel.
Vanaf half 2016 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 paar nieuwe leden hebben
mogen verwelkomen. Maar de ervaring leert dat naarmate de cursus vordert dat de lidmaatschap van de vereniging meer gaat aanspreken.
16 januari 2017
Klaas Robers, PAØKLS

8.4

JAARVERSLAG 2016 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 24 februari 2016 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.

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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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. Bijzondere
tegenstations waren PI4HAL, het amateurstation in de radiohut van de ss Rotterdam, het museum- en hotelschip
in de Maashaven, en PI4RCG, het station in de radiokamer van het nagebouwde oude stationsgebouw van Schiphol,
in het Aviodrome te Lelystad. Sommige kinderen kennen dat en dat geeft iets vertrouwds. 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 gewoon 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 en QTH) spellen,
- daarbij het NATO-alfabet gebruiken,
- enig gebruik van Q-codes (QTH).
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.
Voor het eerst is de moeite genomen om QSLkaarten te ontwerpen en te printen. Deze zijn via
het QSL-bureau verstuurd en er zijn enige kaarten
terug ontvangen. Vanuit de gemaakte logbladen
konden wij terug vinden welke leerling aan de
overeenkomstige QSO's hadden deelgenomen en
de kaarten zijn doorgestuurd naar hun scholen
met het verzoek ze aan de met name genoemde
leerlingen uit te reiken. Zo doen wij dat.

Gelukkig waren er tijdens een van de experiences
foto's gemaakt. Deze zijn gebruikt bij een verslag achteraf, zowel voor Jet-Net als voor in Electron. De amateurs

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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die hiervoor een uurtje opgeofferd hebben om ons aan tegenstations te helpen, mogen toch ook wel weten hoeveel dit gewaardeerd werd. Geroemd mag worden de medewerking van de redactie van Electron om de aankondigingen op tijd te plaatsen, maar ook om het verslag op korte termijn in het blad te laten verschijnen.
16 januari 2017
Klaas Robers, PAØKLS

8.5

JAARVERSLAG 2016 QSL-COMMISSIE

Afgelopen jaar zijn er door diverse mede zend- en luisteramateurs weer vele QSL-kaarten ingeleverd en helaas iets
minder QSL-kaarten mee teruggenomen.
Waardoor het komt dat er steeds minder QSL-kaarten van het Dutch QSL Bureau (DQB) naar ons toe komen weet
ik niet en blijft een beetje gissen maar kan liggen aan bv e-QSL, e-mail, direct sturen, geen zin om QSL-kaarten te
schrijven, kortom onbekend.
Wel zijn er natuurlijk altijd amateurs die flink wat kaarten via ondergetekende en het DQB versturen en dat wordt
dan ook in dank aanvaard net zoals er ook altijd amateurs zijn die de QSL-kaarten van mede-amateurs meenemen
waarvoor mijn hartelijke dank. U kunt ook als u niet op de verenigingsavond komt altijd QSL-kaarten bij mij thuis
ophalen en afgeven.
Wat ikzelf wel jammer vind is 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 kriskras door elkaar aan en dat vergt meer 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 meegenomen en bezorgd hebben en we
hopen dat u ook het komend jaar 2017 weer vele QSL-kaarten mag uitschrijven, versturen en ontvangen.

Harry Sonnemans (PA3CPZ) en Arno Winckens (PE2WGV)

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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8.6

JAARVERSLAG 2016 ZONDAGOCHTENRONDE

Het verslag van de zondagochtend ronde kan kort zijn dit jaar. Ik ben de rondeleiders zeer dankbaar voor hun inzet in 2016. De groep rondeleiders bestaat uit:
Ronald, PD1RJV, eerste zondag van de maand,
Ben, PA3DWJ, tweede zondag van de maand,
Berrie, PB4PT, derde zondag van de maand,
Bertus, PE1KEH, vierde zondag van de maand,
Hans, PE1KBM, vijfde zondag van de maand.
Er zijn geen veranderingen in de groep van rondeleiders geweest.
Door onderling wisselen is het wederom gelukt om elke zondagmorgen om 11:00 uur op 145,700 MHz een ronde
te starten. Zelfs tijdens de meest moeilijke zondagen zoals tijdens het Pinksterkamp en de vakantieperiode.
Het aantal deelnemers varieert, afhankelijk van andere activiteiten maar schommelt over het algemeen tussen de
10 tot 20 deelnemers.
Tegenwoordig komt het regelmatig voor dat relaiszenders buiten onze regio, die ook op 145,700 MHz werken
zoals Gent of Friesland te horen zijn. Tijdens verbeterde atmosferische condities treedt in ontvangst bij deelnemers een storend effect op. De ontvangst van ons relais op 2 meter wordt dan zodanig verstoord dat de verstaanbaarheid sterk afneemt.
Dit heeft tijdens een van de rondes in het afgelopen najaar geleid tot een verzoek om de ronde te verplaatsen
naar het relais in de 70 cm band. Een korte inventarisatie tijdens dezelfde ronde liet zien dat veel maar zeker niet
alle deelnemers op 70 cm kunnen uitkomen. Toch is dit een onderwerp dat ik hierbij graag aan het bestuur en de
aanwezigen van de huishoudelijke vergadering wil voorleggen.
VRAAG: Wat is de mening van het bestuur en de aanwezige bezoekers van de huishoudelijke vergadering. En die
vraag is dan natuurlijk hoofdzakelijk gericht aan mensen die regelmatig deelnemen aan de zondagochtend ronde.
Ik ben benieuwd naar de reactie hierop.
(PE1GLX: deze vraag is voorgelegd aan de vergadering. Geen van de leden gaf aan voor een verplaatsing te zijn,
maar wel om te onderzoeken of een koppeling tussen de twee repeaters mogelijk is.)

Groeten,
Bertus Hüsken
PE1KEH

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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8.7

JAARVERSLAG 2016 PI3EHV 2M RELAIS EINDHOVEN

In het jaar 2016 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. Sinds er weer een relais is op
70 cm is het gebruik van het 2-meterrelais wat verminderd.
16 januari 2017

Klaas Robers, PAØKLS

8.8

JAARVERSLAG 2016 PI2EHV 70 CM

Op 12 januari 2016 ontving de werkgroep van de 70 centimeter repeater, aangestuurd door de Heinrich Hertz
Stichting, het heugelijke nieuws van Agentschap Telecom dat de vergunning per direct was verleend! Diezelfde
avond nog is de repeater dan ook ingeschakeld en werden maanden van voorbereiding en hard werken beloond
met een prachtige nieuwe repeater op 430.100 MHz.
Het afgelopen jaar heeft de nieuwe opstelling, na de verhuizing vanaf de TU/e, haar plek gevonden op het dak van
de V-Tower te Eindhoven. Na ingebruikname wordt de repeater flink gebruikt door diverse zendamateurs, waaronder veel VERON leden uit de regio. Vooral de spitsperiodes in de ochtend en avond zorgen voor een gezellige
drukte op de omzetter. De dekking van de repeater blijkt tevens prima overheen te komen met de vooraf gecalculeerde patronen.
In de eerste maanden zijn er nog wat kinderziektes naar voren gekomen. De repeater hing vast op ongezette tijden
en diende op locatie te worden gereset. Deze bug werd gelukkig verholpen door een firmware update op 22 maart
2016. Ook is vanaf 9 maart 2016 de ingang van de repeater zowel analoog als digitaal met C4FM benaderbaar. De
uitgang blijft, conform de ATOF, analoog.
Helaas is er nog een kleine bug die we de ‘callgever bug’ noemen. Dit probleem is, na veel contact met Yaesu, de
fabrikant van de repeater, nog niet verholpen. In de aankomende periode zal de 70cm repeater werkgroep ook
deze bug aanpakken in de vorm van het toepassen van een externe repeater controller. Het team probeert om een
tijdelijke repeater in te zetten maar als dit niet lukt zal er enige tijd radiostilte heersen. Uiteraard proberen we dit
te voorkomen en de downtime tot een minimum te beperken.
Tevens zullen we ervoor zorgen dat de repeater ook weer wordt aangesloten op het IRLP (Internet Repeater Linking
Project) netwerk en wereldwijd bereikbaar wordt onder IRLP nodenummer 8600 welke middels DTMF codes kan
worden gekozen. Onze buur-repeaters PI6EHN (23cm voice) en PI2NEN (70cm voice) zijn inmiddels al aangesloten
op het IRLP netwerk.
Rest ons nog het 70cm repeater team te bedanken! Chris; PA7U, Henk; PA3GUO, Rob; PE1ITR, Ralph; PA1RB, Arno;
PE1RDP, Eric; PE1MIX, Geert-Jan; PE1HZG en Rick; PE2AAB.

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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Gecalculeerd dekkingsgebied PI2EHV

8.9

Display Yaesu DR-1XE 70cm repeater PI2EHV

JAARVERSLAG 2016 PI6EHV 23 CM RELAIS EINDHOVEN

Nadat op 28 november de benodigde kabels reeds gelegd waren is op 4 februari 2016 het 23cm relais in het 19
inch rek op de V-tower geplaatst. De hardware van de repeater was nog in perfecte staat, de repeater is alleen van
een nieuwe, professioneel vervaardigde en professioneel ogende, frontplaat voorzien. Door de minutieuze voorbereiding van Geert-Jan PE1HZG was de plaatsing een peulenschil. De voor plaatsing gereserveerde tijd hebben we
dan ook bij lange na niet nodig gehad. Het relais is voorzien van IRLP en heeft een uitstekende dekking. Bij deze
wilden we Geert-Jan bedanken voor zijn inspanningen en het beschikbaar stellen van het 23cm relaisstation.

15 januari 2017
Eric Post, PE1MIX.

8.10 JAARVERSLAG 2016 PI6EHV ATV RELAIS EINDHOVEN

De geplande uitbereidingen die aangevraagd waren op de jaarvergadering 2016 zijn door omstandigheden privé
nog niet gerealiseerd. Ik streef er naar dit in 2017 te kunnen doen.
Het ATV relais PI6EHV is in 2016 door mij een aantal keren bezocht voor onderhoud of reparatie.
Enkele punten zoals;
•

•

De DELL Stream PC was vastgelopen en moest worden gereset. Ik heb inmiddels is hiervoor een externe
bediening gemaakt zodat dit via IP op afstand kan. Tevens zijn enkele functies van de 16 PiP hiermee te
bedienen. (Geschonken door PA0BOJ)
Ook de D-ATV zender heeft een probleem: het audio klinkt vervormd, helaas is dit nog niet opgelost! Ga
het binnenkort met ander Encoder Pcb verhelpen.

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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•

•

De glazen behuizing van 3cm slot antenne was met de zuidwester storm door een bliksem afleiderspriet
stuk geslagen zodat er water in de golfpijp kwam waardoor ontvangst weg viel, de antenne is weer hersteld en voorzien van een PVC behuizing. Werkt weer prima.
De video 16PiP is helaas uitgevallen en geeft nu een donker beeld, heb eenzelfde 16PiP klaar staan om
deze te gaan omruilen!

Mogelijk zijn boven staande werkzaamheden al weer uitgevoerd.
Ook hebben we als afdeling meegewerkt aan de VHF-en-hoger dag die georganiseerd werd door de VERON in het
Ottenbad te Eindhoven. De live uitzending via PI6EHV trok de nodige belangstelling van het aanwezige publiek en
kijkers via PI6EHV!
Met dank aan Jos PA7HV, Rick PE2AAB, Rob PE1ITR en Sjef PE5PVB voor hun medewerking op die dag.
Voor zo ver opgemaakt door,
10-1-2017
Jack PA0BOJ

8.11 JAARVERSLAG 2016 JOTA

De voorbereiding voor de JOTA werd ook in 2016 weer afgetrapt tijdens de voorbereidingsvergadering in de blokhut van Scouting Aalst-Waalre.
Tijdens deze bijeenkomst op 19 september was het gezellig druk en moesten er zelfs tafels en stoelen worden
bijgezet. De regionale activiteiten zijn daar toegelicht, het bouwkitje van 2016 werd geïntroduceerd en er zijn presentaties gehouden over WSPR en APRS. De JOTA zelf is overal probleemloos en gezellig verlopen zonder dat er
noemenswaardige additionele inspanningen vanuit de werkgroep nodig waren.

15 januari 2017
Eric Post, PE1MIX.

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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9
9.1

BESTUURSSAMENSTELLING
AFTREDEN BESTUURSLEDEN

Henk Hamoen, PA3GUO
Henk Hamoen, PA3GUO (voorzitter) en Berrie Schuurhuis, PB4T treden beide af. Ralph Bosmeier fungeert als
interim-voorzitter tot aan de verkiezing van het nieuwe bestuur.

9.2

BESTUURSSAMENSTELLING 2017

Henk Hamoen, PA3GUO
Henk Hamoen (PA3GUO), is kandidaat voor de functie van voorzitter en Berrie Schuurhuis (PB4T) is kandidaat
voor een bestuursfunctie. Henk Hamoen is met algemene stemmen gekozen tot voorzitter. Berrie Schuurmans is met algehele stemmen gekozen tot bestuurslid.
Het betstuur 2017 bestaat nu uit:
•

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)

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

10 SAMENSTELLING KASCONTROLE COMMISSIE KOMEND JAAR (2017)
Joris Vrehen, PE1GLX
Navraag onder de aanwezige leden levert 1 nieuwe kandidaat op om de kascontrole commissie te versterken:
Henry Boudewijns (PA3EWG).
Met algemene stemmen wordt de kascontrolecommissie vervolgens uit de volgende leden samengesteld:
•
•
•

Karel Slegers
Ad Spaninks
Henry Boudewijns

Reserve: Steef Wielink

PAØKMS
PE1FTV
PA3EWG

sinds begin 2015
sinds begin 2016
sinds begin 2017

PE1IBC

sinds begin 2015

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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11 BEGROTING KOMEND JAAR (2017)
Ralph Bosmeier, PA1RB
Het begrotingsvoorstel 2017, dat is opgesteld door het bestuur in 2016, wordt toegelicht. Het voorstel is toegevoegd in de bijlagen. In de begroting zijn posten opgenomen voor de ATV repeater en de 70 cm repeater.
Verzoek ATV Repeater Commissie (Jack Bongaards PA0BOJ)
De ATV repeater commissie (Jack PA0BOJ) verzoekt voor het (hernieuwd) beschikbaar maken van de 6cm ingangen en een PA voor 23cm uitgang voor DATV op 1291MHz een budget van 350€ (voorstel was al goedgekeurd voor 2016, maar is niet gebruikt)
Verzoek 70 cm Repeater Commissie (Rick Wesselink PE2AAB)
De 70 cm repeater commissie (Rick PE2AAB) verzoekt voor het mogelijk maken van remote-access van de repeater en het toevoegen van IRLP een budget van 200€
Deze posten zijn opgenomen in de begroting.
De begroting is in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen.

12 PRAATJE VOORZITTER
Henk Hamoen, PA3GUO
Dank aan alle vrijwilligers, leden die zich actief inzetten. Dat zijn er veel, om maar eens een voorbeeld te noemen:
elke zondag de ronde op 145.700 MHz. Maar ook de wekelijkse cursus radiozendamateur en het QSL bureau dat
elke maand stapels QSL kaarten verstuurd & bezorgd.
Als je op landelijke evenementen komt, ontmoet je altijd veel radiozendamateurs uit de afdeling Eindhoven. Men
kent ons goed. We zijn dan ook behoorlijk actief: o.a. bij CAMRAS, op Fontys, met de 10 GHz WebSDR, op DXexpedities, van HF tot SHF, EME, spraak, ATV, HAMNET en natuurlijk CW!
Kortom, de VERON afdeling Eindhoven is een actieve club van bijna 300 radio-zendamateurs die zowel experimenteel als operationeel op hoog niveau bezig zijn!
Henk Hamoen, januari 2017

13 VR 2017
Joris Vrehen (PE1GLX)

13.1 PLANNING VR 2017
Planning van de VR 2016 is voor afdeling Eindhoven als volgt:
31 Januari:
13 maart:
22 april:

Sluiting inzending voorstellen
A13 stemming over alle voorstellen
VR 2017 te Apeldoorn

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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13.2 VOORSTELLEN VR 2017
Voorafgaand aan de vergadering is er een voorstel voor de VR 2017 ingediend door Arno Verhoeven
(PE1ICQ):
Voorstel:
Ook de in Nederland woonachtige leden moeten de mogelijkheid krijgen om Electron in digitale vorm (PDF) te
ontvangen. Het gaat hier om een keuze mogelijkheid. Zij die liever het gedrukte Electron lezen moeten dat
natuurlijk kunnen blijven doen. Het is uitdrukkelijk ook niet mijn vraag om kosten te besparen. Ik realiseer mij
dat bij een lagere oplage de kosten van Electron niet omlaag gaan, misschien zelf hoger worden.
De leden die kiezen voor de digitale vorm van Electron betalen dus dezelfde contributie als leden die het gedrukte exemplaar ontvangen.
Een mogelijk bezwaar/angst om ongewenste verspreiding van Electron is niet terecht. Tenminste niet door
deze keuzemogelijkheid. Op dit moment wordt Electron ook als digitaal verspreid aan leden in het buitenland,
en er zijn ook in NL wonende leden die Electron iedere maand inscannen voor eigen gebruik.
Motivatie:
Ga als vereniging met je tijd mee. Leg de wens om de papieren versie te ontvangen niet op aan andere leden
die liever de digitale versie ontvangen. Veel (jongere) leden leven en werken mobieler. Zij zijn veel onderweg
en het is dan prettig om leesvoer op een tablet te hebben i.p.v. een stapeltje zware magazines. Positieve bijdrage aan het milieu, minder papier, minder inkt, minder distributie.
Het voorstel is in stemming gebracht en met 30 stemmen voor, 5 tegen en 3 onthoudingen aangenomen. Het
voorstel is ingediend bij het HB.

13.3 AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VR 2017
De jaarlijkse Verenigingsraad van de VERON zal plaats vinden op zaterdag 22 april 2017. Op maandag 13 maart
2017 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:
•

Jeroen Vreeken (PE1RXQ)

•

Eric Post (PE1MIX)

•

Ad Spaninks (PE1FTV)

•

Arno Verhoeven (PE1ICQ)

•

Reserve: Rob Hardenberg (PE1ITR)

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

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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14 INTERESSE PEILING ACTIVITEITEN 2017
Het bestuur heeft een aantal ideeën voor afdelings activiteiten voor 2017 voorgelegd aan de vergadering om de
interesse hiervoor te peilen. Hieronder zijn de resultaten van deze peiling weergegeven.
1.
2.
3.
4.
5.

Excursie naar het KIWA
Excursie naar het COVRA
Georganiseerde busreis naar Friedrichshafen
Bouwproject Norton Loop ontvangst antenne
Vossenjacht door en voor afdeling Eindhoven

Ja, veel interesse
Ja, ~ 50%
Nee, 3 leden
Ja, veel interesse
7 leden

15 RONDVRAAG
Henk Hamoen, PA3GUO
Bert Plaum (PB0P) bied aan om de locatie van de KAR te gebruiken voor de promotieactiviteit: “Open deur bij
de zendamateur”. Het bestuur zal dit voorstel serieus overwegen.

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

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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