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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
•
•

•
•
•
•
•
•

3

Verhinderingen:
o Ralph PA1RB, Eric PE1MIX, Ben PA3DWJ.
Volmacht tot stemmen voor de duur van deze vergadering:
o Ralph PA1RB machtigt Jeroen PE1RXQ
o Erik PE1MIX machtigt Rick PE2AAB
Aankondiging VR 2020
Jaarverslagen van de afzonderlijke werkgroepen: zijn ontvangen en staan verderop in dit document.
Verslag penningmeester over 2019
Verslag kascontrole commissie. (vormt een apart agendapunt en komt later aan de orde. )
Budgetaanvragen:
o Verzoek van de Heinrich Hertz stichting voor een donatie twv 400 euro.
Brief Ralph PA1RB (huidige penning meester) Verhindering, volmacht en stelt zich niet meer beschikbaar
voor een bestuursfunctie.

SAMENVATTING NOTULEN JAAR VERSLAG VORIG JAAR

Jeroen Vreeken, PE1RXQ
Na gedeeltelijke voorlezing en korte samenvatting worden de notulen van de afgelopen huishoudelijke vergadering, die werd gehouden op maandag 28 januari 2019, met algemene stemmen goedgekeurd.

4

JAARVERSLAG 2019 VOORZITTER

Jeroen Vreeken, PE1RXQ
Onze voorzitter spreekt de vergadering toe en kijkt terug op het afgelopen jaar.

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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JAARVERSLAG 2019 PENNINGMEESTER
Ralph Bosmeier, PA1RB
Joris PE1GLX heeft met behulp van een beamer en scherm de uitgaven en inkomsten getoond en nader toegelicht.
De begroting en realisatie over 2019, alsmede de resultatenrekening en de balans per 31 december 2019
staan in de bijlagen van dit verslag.

5
5.1

KASCONTROLECOMMISSIE
VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE

De kascontrole commissie heeft het de financiële boekhouding van de afdeling gecontroleerd, en geen afwijkingen geconstateerd.

5.2

DECHARGE PENNINGMEESTER EN BESTUUR

De vergadering verleent vervolgens met algemene stemmen decharge aan de penningmeester en het gehele
bestuur voor het boekjaar 2019.

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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6

JAARVERSLAG 2019 SECRETARIS

Joris Vrehen, PE1GLX
Ledenaantal afdeling A13-Eindhoven:
Het ledenaantal van afdeling Eindhoven is dit jaar met 4 leden afgenomen tot 252 leden.

In 2019 mochten we 7 nieuwe leden verwelkomen.
Silent Key:
In 2019 is de volgende Silent Key herdacht:
Steef Koenen PA0IB
Voor Steef is een minuut stilte gehouden.

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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7

INGEKOMEN JAARVERSLAGEN 2019 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 2019 AGENDA

Geen verslag van de agenda commissie over 2019 ontvangen.

7.2

JAARVERSLAG 2019 VELDDAGEN

Verslag Najaarsvelddagen 7 – 8 september 2019
Links en rechts waren er de nodige vaste bezoekers verhinderd, maar gelukkig was de opkomst nog ruim voldoende.

4 caravans, 2 campers en 1 tent (de mijne
) met daarin 11 mensen en 3 honden vormden de kern en zaterdag kwamen er nog zo’n 10 bezoekers om te genieten van het mooie weer en de gezelligheid.
Frans (PE1RXJ) was weer lekker bezig met EME (moon bouncing) en de afsluitende barbecue was als altijd
reuze gezellig.

Op deze foto zie je links de mast die Frans gebruikte voor zijn 38 (of zo) elements 70 cm antenne waarmee hij
de maan “bestraalde”.
Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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Het vierkante hokje was een aanhanger die hij gebruikte als shack. Rechts daarvan mijn masten met ZS6BKW
antenne en Veronvlag en op de auto een mastje met 2 meter antenne en “Twents ros”
Weer een geslaagd wekeinde.
Verslag Voorjaarsvelddagen 1 – 2 juni 2019
Deze keer zaten we een week voor het VPK, dus we konden mooi proefdraaien met geweldig weer.

Bovendien hadden we een veiling op het veld met Kees PE1BEY als Veilingmeester. Tijdens de veiling kreeg
campingeigenaar Remy een presentje als dank voor al 15 keer gastvrije ontvangst (en dat het inmiddels al de
17e keer was, mocht de pret niet drukken.
Centraal op het veld stond Rob PE1ITR met zijn mooie mast, zodat we tijdens de gezellige bbq ook nog een
mooi uitzicht hadden.
Ik heb niet precies bijgehouden wie er waren, maar het waren ongeveer 1 camper, 3 caravans en 4 tenten
(jawel, deze keer veel “hardcore” kampeerders) met total zo’n 12 mensen en nog een stuk of 10 bezoekers.

Ben Gijsen, PA3DWJ

7.3

JAARVERSLAG 2019 MATERIAALGROEP.

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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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 materiaal 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 2019 ZONDAGOCHTENRONDE

Het overzicht is dit jaar beknopt. De rondeleidersgroep 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

7.5

JAARVERSLAG 2019 PI3EHV 2M RELAIS EINDHOVEN

In het jaar 2019 heeft het station storingsvrij gedraaid op het Philips Nat.Lab. gebouw WY.

7.6

JAARVERSLAG 2019 PI2EHV 70 CM

De nieuwe besturing, welke vorig jaar in gebruik is genomen, heeft het afgelopen jaar op een paar interrupties
na, probleemloos gedraaid. Deze door Jeroen - PE1RXQ gebouwde controller is geplaatst om de ‘’callgever bug’’,
welke zich in de Yaesu DR-1X repeater bevindt, te elimineren. Connectie met de IRLP controller van Geert Jan PE1HZG en het DML project van Jeroen - PE1RXQ zijn nog steeds aanwezig en functioneren probleemloos. In de
toekomst is er nog steeds het streven dat er ook Echolink zal worden toegevoegd.
Door grote warmte afgelopen zomer is er in de serverruimte waar onze repeaters zijn geplaatst, een airconditioning defect geraakt. Omdat de hitte opliep tot onaanvaardbaar niveau is door de systeem beheerder van Valid
alle apparatuur uitgeschakeld welke geen urgente functie had. Zo ook onze systemen. Na de gerepareerde airco
en het terug onder spanning zetten van het repeater rack bleken niet alle systemen terug te zijn opgekomen. In
juli dit jaar zijn Arno - PE1RDP, Geert Jan - PE1HZG en Rick - PE2AAB ter plaatse gegaan om dit op te lossen. Hier
Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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hoorde ook het nodige opschoon, label en herinrichtingswerk van het repeater rack bij. Tevens hebben Arno en
Geert Jan een datasnelheid probleem in het Hamnet systeem aangepakt.
Behoudens deze tijdelijke uitschakeling 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 gebruikers 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 waardoor de zondagochtend ronde eenzijdig wordt doorgezet 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

7.7

JAARVERSLAG 2019 PI6EHV ATV RELAIS EINDHOVEN

De activiteiten m.b.t. het ATV relais hebben noodgedwongen gedurende langere tijd op een laag pitje gestaan.
Tijdens het overdragen van het beheer van het relais van de VERON afdeling A13 naar de Heinrich Hertz Stichting
kregen we de boodschap dat het relais zou moeten verdwijnen van de huidige opstellocatie. Dat was een tegenvaller want een relais bestaande uit 2 meer dan manshoge 19” rekken krijg je niet zomaar ergens anders onder
gebracht. Door verregaande inspanningen van Henk PA3GUO en Eric PE1MIX, het doorploegen van oude archieven en het verzilveren van wederdiensten hebben er toe geleid dat het relais uiteindelijk toch mocht blijven
staan. Dit is een lang traject geweest met gelukkig een positieve afloop!
Eind 2018 en 2019 hebben in het teken gestaan van inventarisatie en het voldoen aan de herziene eisen van de
opstellocatie. Bovendien zijn er een aantal reparaties uitgevoerd. Dat is met hulp van een aantal vrijwilligers van
de Heinrich hertz Stichting goed en efficiënt verlopen.
De huidige staat van het relais is dusdanig dat er nog wel veel werkzaamheden aan moeten gebeuren. Het oorspronkelijke ATV relais is gebouwd in 1989. In de loop der tijd hebben er reparaties, uitbreidingen en vervangingen plaatsgevonden. Toch stamt een gedeelte van de gebruikte apparatuur en bouwsels nog uit die tijd. Ook
sommige zaken die later gebouwd en/of geplaatst zijn moeten vervangen of onderhouden worden. Een commissie van de Heinrich Hertz Stichting is hiermee begonnen en zijn voorbereidingen aan het treffen om de zaak dusdanig te moderniseren dat het relais weer een aantal jaren mee kan. Dit is wel een uitdaging gezien het feit dat er
hiervoor weinig financiële middelen zijn. Een groot gedeelte van de materialen komt dat ook uit de privé voorraad van de vrijwilligers en wordt geschonken of uitgeleend. Een donatie aan de stichting zou dus meer dan welkom zijn. Wij gaan in 2020 op deze weg verder en hopen grote stappen te kunnen maken.
Namens de Heinrich Hertz Stichting,
Eric Post PE1MIX.

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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8
8.1

BESTUURSSAMENSTELLING
AFTREDEN BESTUURSLEDEN

Jeroen Vreeken, PE1RXQ
Jeroen Vreeken, PE1RXQ (voorzitter)
Ralph Bosmeier (PA1RB)
Joris Vrehen PE1GLX
Rick Wesselink PE2AAB treed niet af
Bart van de Veer PD2BRT treed niet af

Aftredend, herkiesbaar
Aftredend, niet herkiesbaar.
Niet aftredend
Niet aftredend
Niet Aftredend

Joris PE1GLX zit de vergadering voor tot een nieuwe voorzitter is gekozen.

8.2

BESTUURSSAMENSTELLING 2020

Jeroen Vreeken, PE1RXQ
Jeroen Vreeken (PE1RQX), is kandidaat voor de functie van voorzitter. Jeroen is met algemene stemmen gekozen tot voorzitter.
Rens Wilde PE1LGW zich kandidaat gesteld voor een functie in het bestuur. Rens is met algemene stemmen
gekozen tot bestuurslid.

Het betstuur 2020 bestaat nu uit:
•

Jeroen Vreeken (PE1RXQ)

(voorzitter)

•

Joris Vrehen (PE1GLX)

(lid)

•

Rick Wesselink (PE2AAB)

(lid)

•

Bart van der Veer (PD2BRT)

(lid)

•

Rens Wilde (PE1LGW)

(lid)

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

9

SAMENSTELLING KASCONTROLE COMMISSIE KOMEND JAAR (2020)

Joris Vrehen, PE1GLX
De commissie 2019 bestaat momenteel uit:
•
•
•

Ad Spaninks
Henry Boudewijns
Arno Verhoeven

PE1FTV
PA3EWG
PE1ICQ

sinds begin 2016
sinds begin 2017
sinds 2019

Ad PE1FTV neemt afscheid, we bedanken Ad voor zijn inzet. Met algemene stemmen wordt de kascontrolecommissie vervolgens uit de volgende leden samengesteld:
•
•

Henri Boudewijns
Arno Verhoeven

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX

PA3EWG
PE1ICQ

sinds begin 2017
sinds begin 2019
- 11 -

Huishoudelijke vergadering 2020

VERON Afdeling Eindhoven
•

Norbert van Grondelle PH1VC (@veron.nl)

10 BEGROTING KOMEND JAAR (2020)
Ralph Bosmeier, PA1RB
Het begrotingsvoorstel 2020, dat is opgesteld door het bestuur, wordt toegelicht. Het voorstel is toegevoegd
in de bijlagen.
Opmerkingen over de begroting 2020:
•
•
•
•

Cursus kosten (zaalhuur) expliciet maken in begroting en realisatie. (aparte line item)
Bijeenkomsten met leden → Duidelijkere omschrijving
Vermeld bijdrage Heinrich Hertz stichting expliciet bij de post onbemande stations. (400euro)
Jack PA0BOJ vraagt om budget voor ATV repeater tijdens de vergadering. Omdat hiervoor geen plan
aanwezig is wordt hiervoor 400 euro gereserveerd dat toegekend kan worden zodra er een goedgekeurd
(door bestuur) en door de ATV groep gedragen plan ligt. → Onvoorzien wordt hiervoor opgehoogd naar
1000 euro.

De begroting is in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen. De opmerkingen hierboven
zijn in de begroting verwerkt.

11 PRAATJE VOORZITTER
Jeroen Vreeken, PE1RXQ
Onze opnieuw gekozen voorzitter spreekt de vergadering toe en geeft een vooruitblik op het komende jaar.

12 VR 2020
Joris Vrehen (PE1GLX)

12.1 PLANNING VR 2020
Planning van de VR is voor afdeling Eindhoven als volgt:
1 februari:
4 maart:
25 april:

Sluiting inzending voorstellen
A13 stemming over alle voorstellen
81ste VR Vergadering

12.2 VOORSTELLEN VR 2020
Er zijn dit jaar geen voorstellen ingediend voor de VR 2020

12.3 AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VR 2020

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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De jaarlijkse Verenigingsraad van de VERON zal plaats vinden op zaterdag 25 april 2020. Op maandag 12 maart
2020 wijden we, hier in ‘t Slot, een huishoudelijke 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 PE1RXQ
Norbert PH1VC
Rens PE1LGW
Reserve: Klaas PA0KLS

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
•

Norbert PH1VC: Verwijder de laatste bijeenkomst voor de Kerst.

•

Rick PE2AAB: Vraagt wie er nog onderwerpen heeft voor de flits lezingen

•

Kees PE1BEY:

•

–

Hoe staat het met de excursie naar Covra? → Deze is nog niet georganiseerd.

–

Geert PA3EIP kan voor een bus zorgen

–

Voorstel om een excursie naar de 100m radio telescoop die in de Eifel staat.

Bertus PE1KEH: Kan er weer zoiets als een Arduino programeer avond georganiseerd 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

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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15 BIJLAGEN FINANCIEEL JAARVERSLAG
15.1 BEGROTING VS REALISATIE 2019

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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15.2 BALANS 31 DECEMBER 2019

Bezittingen Afdeling Eindhoven:
•

70 cm repeater, mast en filters

•

Apparatuur relais station ATV

•

Antenne analyzer

•

Beamer

•

Geluidsinstallatie en draadloze microfoon

15.3 RESULTATENREKENING 2019

15.4 BEGROTING 2020

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE LEDEN
De volgende leden waren aanwezig op de vergadering:

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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Ondertekening verslag door het Dagelijks Bestuur

Het verslag is naar waarheid opgemaakt te Eindhoven op februari 2020:

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX
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