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1 Opening 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ 

De vergadering wordt geopend om 20:00 door de voorzitter Jeroen Vreeken (PE1RXQ) 

Er zijn 24 stemgerechtigde leden aanwezig en 2 machtigingen. 

2 INGEKOMEN STUKKEN 

 
Joris Vrehen, PE1GLX 
 

• Verhinderingen:  

o Ralph PA1RB, Jan PA2GLA, Jack PA0BOJ. 

• Volmacht tot stemmen voor de duur van deze vergadering:  

o Ralph PA1RB machtigt Jeroen PE1RXQ 

o Jack PA0BOJ machtigt Rick PE2AAB 

• Jaarverslagen van de afzonderlijke werkgroepen: zijn ontvangen en staan verderop in dit document.  

• Budgetaanvragen: 

o Er zijn geen budget aanvragen ontvangen 

• Verslag van de penningmeester 

• Uitnodiging deelname VR2019 

• Voorstellen vanuit A13 voor de VR2019: Geen voorstellen ontvangen. 

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

• Brief Ralph PA1RB. Ralph stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie en kondigt aan dat dit het laatste 

jaar zal zijn.  

3 SAMENVATTING NOTULEN VORIG JAAR (2018) 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ 

Na gedeeltelijke voorlezing en korte samenvatting worden de notulen van de afgelopen huishoudelijke verga-

dering, die werd gehouden op maandag 22 januari 2018, met algemene stemmen goedgekeurd. 

4 JAARVERSLAG 2018 VOORZITTER 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ 

In het verslag van 2018 werd aandacht gevraagd voor de diverse lezingen die gehouden zijn door onze eigen le-

den. Maar ook voor bijvoorbeeld de diverse repeaters die Eindhoven rijk is en waar actief aan gewerkt wordt. 

Het is ook fijn om te zien dat we een grote groep enthousiaste bezoekers hebben tijdens het VERON pinkster-

kamp en de velddagen. 

Als bestuur hebben we ook gemerkt dat we met zijn vieren ooit tijd tekortkomen. We willen hier meer aandacht 

aan besteden, maar we zijn ook blij met de hulp die we van diverse leden krijgen. 

Jeroen Vreeken, januari 2019 
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JAARVERSLAG 2018 PENNINGMEESTER 

Ralph Bosmeier, PA1RB 

Joris PE1GLX heeft met behulp van een beamer en scherm de uitgaven en inkomsten getoond en nader toe-

gelicht.  

De begroting en realisatie over 2018, alsmede de resultatenrekening en de balans per 31 december 2018 

staan in de bijlagen van dit verslag. 

5 KASCONTROLECOMMISSIE  

5.1 VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE  

Het verslag van de kascontrolecommissie is door Ad PE1FTV toegelicht. 

 

5.2 DECHARGE PENNINGMEESTER EN BESTUUR 

De vergadering verleent vervolgens met algemene stemmen decharge aan de penningmeester en het gehele 

bestuur voor het boekjaar 2018. 
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6 JAARVERSLAG 2018 SECRETARIS 

Joris Vrehen, PE1GLX 

Ledenaantal afdeling A13-Eindhoven: 

Het ledenaantal van afdeling Eindhoven is dit jaar met 4 leden afgenomen tot 256 leden. 

 

In 2018 mochten we 11 nieuwe leden verwelkomen.  

Silent Key: 

Over 2018 zijn geen silent keys bekend.  

 

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 

 

 

  

Lidmaatschapsvorm: Aantal leden

Gewoon lidmaatschap (Electron) 237

Lid van verdienste 5

Abonnee Electron (NL) 6

Gezinslid 7

Buitenland 1

Junior t/m/ 17 jaar 0

Totaal 256
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7 INGEKOMEN JAARVERSLAGEN 2018 WERKGROEPEN 

Joris Vrehen, PE1GLX 

De navolgende verslagen zijn tijdens de vergadering aan de muur opgehangen. En worden middels dit verslag 

ook op de website gepubliceerd.   

7.1 JAARVERSLAG 2018 AGENDA 

Geen verslag van de agenda commissie over 2018. 

 

7.2 JAARVERSLAG 2018 VELDDAGEN 

 

Verslag Najaarsvelddagen 1 – 2 september 2018 

Er waren nogal wat vaste bezoekers die andere “verplichtingen” hadden deze keer, dus we stonden met zo’n 6 

man (PA0GRI, PE1BEY, PH3NK, PA0R, PA3DWJ) op Camping Knienseerd. Het weer was in ieder geval geweldig, 

dus we konden naar hartenlust experimenteren (vooral met kampeerspullen        ). 

 

 

 

Het idee van Gerard (PA0GRI) om in plaats van de vervallen “SRS GRC-9” dag een eigen “GRC-9 meet & greet” te 

organiseren, had tot gevolg dat er op zaterdag maar liefst drie aanwezigen waren met tenminste één GRC-9 per 

persoon. De condities en/of activiteiten inde rest van het land waren wat beperkter, maar een paar leuke verbin-

dingen konden we toch maken. 
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Bezoek en extra deelnemers aan de bbq zorgden voor een gezellige zaterdag en met het mooie weer hadden we 

de afdelingstent niet nodig voor de bbq waar we toch nog met een man of 20 van hebben genoten. 

Verslag Voorjaarsvelddagen 2 -3 juni 2018 

 

Omdat er nog wat over was van de VPK bar, hadden we deze keer zelfs een “Velddag bar”. 

 

Het weer was mooi, de opkomst goed met zo’n 10 deelnemers en op zaterdagavond meer dan 20 deelnemers 

aan de bbq (dagbezoekers). 

 

http://www.pa3dwj.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180602_183612.jpg
http://www.pa3dwj.nl/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180603_105528.jpg
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Op zondag kwam de PI4ZA ronde weer vanaf de camping, wat ook weer een leuke gebeurtenis was, die zo langza-

merhand ook een traditie aan het worden is. Op de foto de “veld shack” van PI4ZA. 

De bar zien we graag terug   

Ben Gijsen, PA3DWJ 

7.3 JAARVERSLAG 2018 MATERIAALGROEP. 

Een kort verslag dit keer. Er is weinig verandering te melden ten opzichte van vorige jaren. 

De veiling en verkoop levert nog steeds een kleine bijdrage aan de financiën van de afdeling en een hoop materi-

aal aan diegenen onder ons, die nog wat knutselen.  

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 

 

7.4 JAARVERSLAG 2018 OPLEIDING TECHNIEK. 

In februari 2018 is er een nieuwe cursus gestart. Wij begonnen met wel 20 cursisten, maar om heel verschillende 

redenen (meestal werk) zijn daar nu nog ongeveer 12 van over. 

Lopende de cursus is er wat reclame gemaakt bij de cursisten voor de VERON in het algemeen en de bijeenkom-

sten van de afdeling Eindhoven in het bijzonder. Resultaat daarvan is dat wij ook dit jaar weer een paar nieuwe 

leden hebben mogen verwelkomen. 

14 januari 2019 

Klaas Robers, PAØKLS 

 

7.5 JAARVERSLAG 2018 JEUGD / JETNET MET PI4ZA 

 

Zoals in het vorige jaarverslag al genoemd, zijn de activiteiten onder de naam Jet-Net bij Philips door mismanage-

ment  kapotgemaakt. Sommige managers zijn daar blijkbaar heel goed in. Jammer. 

In 2018 kwamen er nog een paar QSL-kaarten binnen van de verbindingen in 2017. Die zijn doorgestuurd naar de 

leerlingen die aan die verbindingen hebben bijgedragen. 

14 januari 2019 

Klaas Robers, PAØKLS  
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7.6 JAARVERSLAG 2018 QSL-COMMISSIE 

Voor wat de QSL-kaarten betreft heeft de neergaande tendens van vorig jaar ook in 2018  doorgezet, wel hoor ik 

nog steeds meer dat men ook veel e-QSL en via mail of post gekregen heeft. Het is in ieder geval een feit dat ik 

steeds minder kaarten vanuit het Dutch QSL Bureau (DQB) naar mij toegestuurd krijg.  

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. 

Ik wil Jullie er allemaal op wijzen om call wijzigingen of nieuwe calls zo spoedig mogelijk aan mij door te geven 

zodat mijn kaart systeem up to date blijft. 

Tevens wil ik nog wel even wijzen op het correct sorteren van de QSL-kaarten, gewoon alfabetisch is voor mij 

goed genoeg, maar helaas leveren sommigen (nog) steeds de kaarten kris kras 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 sta ik natuurlijk ook het komend 

jaar weer klaar om gezamenlijk al de binnenkomende en uitgaande QSL-post voor U te verzorgen. 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 2018 weer vele QSL-kaarten mag uitschrijven, versturen en ontvangen. 

 

Arno Winckens (PE2WGV) 

Regionaal QSL-manager Regio 13 

 

7.7 JAARVERSLAG 2018 ZONDAGOCHTENRONDE 

 

Het overzicht is dit jaar beknopt. De rondeleiders groep is stabiel en bestaat nog steeds uit: Ronald, pe1rjv, Ben, 

pa3dwj, Berrie, pb7t, Bertus, pe1keh en Hans, pe1kbm 

De zondagochtend ronde wordt elke zondag om 11:00 uur gehouden op de repeater frequentie 145.700 MHz. 

Over het algemeen wordt de ronde bezocht door een constante groep luisteraars, gemiddeld zo'n 15-20 in getal. 

Inmiddels is de 70 cm repeater is voorzien van software die ervoor zorgt dat het signaal van 2 meter ook op 70 

cm hoorbaar is. Deze koppeling is bedoeld om luisteraars met een slechte ontvangst op 2 meter te bedienen.  

Als leider van de zondagochtend ronde gaat mijn dank naar de trouwe deelnemers en vooral ook naar de groep 

van rondeleiders voor hun inzet. 

 

73’s 

Bertus 

PE1KEH 
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7.8 JAARVERSLAG 2018 PI3EHV 2M RELAIS EINDHOVEN 

In het jaar 2018 heeft het station gedraaid op het Philips Nat.Lab. gebouw WY. 

In de zomervakantie bleken er problemen te zijn ontstaan met het audio. Uiteindelijk was dit te herleiden tot een 

heel klein potmetertje in de tegenkoppeling van een opamp, dat een veel te hoge waarde had gekregen, waar-

door de opamp een veel te hoge versterking had gekregen. Doordat de audio-processing ruim voorzien is van me-

ters en schakelaars was dat goed te vinden. De uitstekende documentatie van dat deel, gemaakt door Will Hilde-

ring PA0WCH en Jochem Herrmann PE0JHM, heeft hierbij zeer geholpen.   

Sinds er weer een relais is op 70 cm is het gebruik van het 2-meterrelais wat vermin-derd. Wel draait elke zondag-

morgen de eindhovenronde via PI3EHV. 

14 januari 2019 

Klaas Robers, PAØKLS. 

 

7.9 JAARVERSLAG 2018 PI2EHV 70 CM  

Het afgelopen jaar zijn er een aantal zaken veranderd aan de omzetter, PI2EHV. Er is een nieuwe besturing in ge-

bruik genomen, welke veel meer mogelijkheden geeft.Deze door Jeroen, PE1RXQ gebouwde controller heeft er-

voor gezorgd dat de ‘’callgever bug’’, welke zich voorheen manifesteerde, is verdwenen. Tevens is de weg vrijge-

maakt voor het bedrijven van diverse digimodes en het realiseren van externe koppelingen zoals connectie met 

de IRLP controller van Geert Jan, PE1HZG en het DML project van Jeroen, PE1RXQ. In de toekomst zal hier ook 

Echolink aan worden toegevoegd. Met het in bedrijf stellen van de nieuwe besturing is de ingang niet meer ge-

schikt voor Yaesu’s C4FM modulatie. 

Behoudens het opschonen van de repeater locatie tijdens het plaatsen van de nieuwe hardware zijn er verder 

geen noemenswaardige issues geweest het afgelopen jaar. We hopen dan ook dat de hardware blijft performen 

zoals hij reeds deed. Ook is het nu weer zo dat de repeater zelf CTCSS subtonen her genereert waardoor de ge-

bruikers een CTCSS slot aan kunnen zetten om verlost te zijn van storingen (en van de callgever). Zoals de IARU 

aangeeft, seint PI2EHV een 'B' achter zijn roepletters om duidelijk te maken dat CTCSS vereist is. 

Er is tevens een koppeling met PI3EHV gerealiseerd waardoor de zondagochtend ronde eenzijdig wordt doorge-

zet naar PI2EHV om amateurs die verder weg wonen en hinder ondervinden van ON0OV (welke ook uitzend op 

145.700) alsnog de mogelijkheid te bieden naar de ronde te luisteren. Dit doorzetten gebeurd automatisch en 

gaat slechts één richting op (PI3EHV -> PI2EHV). 

Indien er storingen of mankementen worden geconstateerd aan de repeater PI2EHV, juichen wij het toe dat dit 

wordt gemeld bij de Heinrich Hertz Stichting zodat het team actie kan ondernemen. 

 

Emailadres: storingen@hhertz.com 

Rick Wesselink, PE2AAB       

 

mailto:storingen@hhertz.com
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7.10 JAARVERSLAG 2018 PI6EHV ATV RELAIS EINDHOVEN 

 

Geen verslag van de ATV repeater dit jaar.  
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8 BESTUURSSAMENSTELLING 

8.1 AFTREDEN BESTUURSLEDEN 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ (voorzitter) en Palph Bosmeier (PA1RB), PB4T treden beide af en zijn herkiesbaar. 

Joris PE1GLX fungeert als interim-voorzitter tot aan de verkiezing van het nieuwe bestuur. 

8.2 BESTUURSSAMENSTELLING 2019 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ 

Jeroen Vreeken (PE1RQX), is kandidaat voor de functie van voorzitter. Jeroen is met algemene stemmen ge-

kozen tot voorzitter.  

 

Ralph PA1RB en Bart van der Veer (PD2BRT) hebben zich kandidaat gesteld als bestuurslid en zijn met alge-

mene stemmen gekozen.  

  

Het betstuur 2019 bestaat nu uit: 

• Jeroen Vreeken (PE1RXQ) (voorzitter) 

• Joris Vrehen (PE1GLX) (lid) 

• Ralph Bosmeier (PA1RB) (lid) 

• Rick Wesselink (PE2AAB) (lid) 

• Bart van der Veer (PD2BRT) (lid) 

•  

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

 

9 SAMENSTELLING KASCONTROLE COMMISSIE KOMEND JAAR (2019) 

Joris Vrehen,  PE1GLX 

De commissie 2018 bestaat momenteel uit: 

• Ad Spaninks   PE1FTV  sinds begin 2016 

• Henry Boudewijns     PA3EWG sinds begin 2017 

• Steef Wielink   PE1IBC  sinds begin 2015 

• Reserve Arno Verhoeven PE1ICQ sinds 2018 

Steef PE1IBC neemt afscheid van de kascontrole commissie. We bedanken Steef voor zijn inzet. Met alge-

mene stemmen wordt de kascontrolecommissie vervolgens uit de volgende leden samengesteld: 

• Ad Spaninks    PE1FTV  sinds begin 2016 

• Henri Boudewijns   PA3EWG  sinds begin 2017 

• Arno Verhoeven   PE1ICQ   sinds begin 2018 
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10 BEGROTING KOMEND JAAR (2019) 

Ralph Bosmeier, PA1RB 

Het begrotingsvoorstel 2019, dat is opgesteld door het bestuur, wordt toegelicht. Het voorstel is toegevoegd 

in de bijlagen.  

De begroting is in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen. 

11 PRAATJE VOORZITTER 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ 

Ik hoopt dat ook het komende jaar de maandagavonden weer druk bezocht worden en we onze diverse activitei-

ten kunnen voortzetten. Er zijn binnen korte tijd een aantal bijzondere gebeurtenissen: 

- 75 jaar Market Garden 

- 75 jaar VERON 

- Het jubileum van de KAR 

Ook zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden, Ralph heeft aangegeven dat dit zijn laatste jaar als 

penningmeester zal zijn. Voor wie geinteresseerd is zijn er ook binnen de landelijke VERON organisatie nog di-

verse vacatures, b.v. de EMC en PR commisies. 

.Jeroen Vreeken, januari 2019 

 

12 VR 2019 

Joris Vrehen (PE1GLX) 

12.1 PLANNING VR 2019 

Planning van de VR  is voor afdeling Eindhoven als volgt: 

31 januari: Sluiting inzending voorstellen 

4 maart:  A13 stemming over alle voorstellen 

13 april:   VR 2018 te Apeldoorn 

 

12.2 VOORSTELLEN VR 2019 

Er zijn dit jaar geen voorstellen ingediend voor de VR 2019 

 

12.3 AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VR 2019 

De jaarlijkse Verenigingsraad van de VERON zal plaats vinden op zaterdag 13 april 2019. Op maandag 12 maart 

2019 wijden we, hier in ‘t Slot, een huishoudelijke vergadering aan de bepaling van ons stemgedrag voor de 
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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 PE1RXQ 

• Bart PD2BRT 

• Ad PE1FTV 

• Rens PE1LGW 

Zij worden door de vergadering met algemene stemmen aangewezen als afgevaardigden van afdeling A13 

voor de Verenigingsraad van de VERON. 

13 RONDVRAAG 

 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ 

 

• Kees PE1BEY: Bestuur is te weinig bij avonden aanwezig verzoek om minimaal 1 person aanwezig te 
hebben.  (Rens PE1LGW sluit zich hierbij aan) 

• Kees PE1BEY: Verzoek om alle bijeenkomsten in de grote zaal te hebben.  

• Kees PE1BEY: Verzoekt om vlooienmarkten, vossenjachten en beurzen aan te kondigen via het 
Convo en ZO ronde. 

• Kees PA1KS: Verzoek om bouwprojecten ook via de website aan te kodigen 

• Eric PE1MIX: Stelt een discussie voor over de toekomst van de veiling verkoop avonden. Gezien het 
lage animo hiervoor.  

• Vrijwilligers PR voor examens: 

– Kees PE1BEY; Fred PA3HGF; Harry PE2HD Klaas Pa0KLS. 

• Spelfouten moeten uit het verslag van de kascontrolecommissie gehaald worden.  

 

 

14 SLUITING 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ 

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 21:00 

 


