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1 Opening 

Henk Hamoen, PA3GUO 

De vergadering wordt geopend om 20:00 door de voorzitter Henk Hamoen (PA3GUO) 

Er zijn 30 stemgerechtigde leden aanwezig, er zijn 2 kennisgevingen van afwezigheid ontvangen 

 

2 INGEKOMEN STUKKEN 

 
Joris Vrehen, PE1GLX 
 

• Verhinderingen:  

o Ben Gijsen, PA3DWJ, Eric Post, PE1MIX. 

• Volmacht tot stemmen voor de duur van deze vergadering:  

o Eric PE1MIX machtigt Henk PA3GUO 

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

• Budgetaanvragen: 

o Er zijn geen budget aanvragen ontvangen 

• Verslag kascontrolecommissie 

• Uitnodiging deelname VR2018 

• Voorstellen voor de VR2018: Geen voorstellen ontvangen. 

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

3 SAMENVATTING NOTULEN VORIG JAAR (2017) 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ 

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

dering, die werd gehouden op maandag 23 januari 2017, met algemene stemmen goedgekeurd. 

4 JAARVERSLAG 2017 VOORZITTER 

Henk Hamoen, PA3GUO 

Ik kijk tevreden terug op een goed verenigingsjaar waarin er heel veel activiteiten zijn er geweest: bijeenkomsten 

in ’t Slot, (flits-)lezingen, QSL-avonden, veilingen, velddagen, JOTA’s, DXpedities, zondagochtend-rondes, excur-

sies, contesten en de nieuwe bouwprojecten. Hartelijk dank aan iedereen die hierbij zo goed geholpen heeft. 

Deze activiteiten worden door een ‘vaste’ groep vrijwilligers zelfstandig en goed georganiseerd – geweldig! 

We moeten het ook wel hebben van zo’n brede inzet, het bestuur kan bijvoorbeeld echt niet altijd bij alle activi-

teiten zelf aanwezig zijn. Bij deze meteen een oproep aan iedereen om nog meer bij te springen bij het uitvoeren 

van activiteiten, en het bestuur vooral te laten besturen.  We zijn bijvoorbeeld nog niet klaar met de juridische 

overheveling van de ATV repeater van de VERON naar de Heinrich Hertz Stichting. Onze inzet is om dit begin 2018 

te realiseren. 

Als afdeling lopen we nog steeds landelijk voorop in het meedraaien in organisaties en hoogstaand radio-onder-

zoek; dat blijkt ook uit het feit dat we weer meerdere gouden spelden hebben mogen uitreiken.  

Ons ledenaantal is stabiel: natuurlijk vallen er leden weg maar we hebben tevens een constante instroom van 

nieuwe leden. We moeten ervoor zorgen dat die zich welkom voelen en opgenomen worden in ons midden. Eén 
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idee is om groepjes te maken van leden die zich interesseren in een specifiek aspect van onze hobby: bijvoor-

beeld FT8, of ATV, of 3cm. Want wat t is er nu leuker om een tijdje samen met anderen te gaan experimenteren 

met radio? 

Henk Hamoen, januari 2018 

5 JAARVERSLAG 2017 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 2017, alsmede de resultatenrekening en de balans per 31 december 2017 

staan in de bijlagen van dit verslag. 
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6 KASCONTROLECOMMISSIE  

6.1 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 2017. 
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7 JAARVERSLAG 2017 SECRETARIS 

Joris Vrehen, PE1GLX 

Ledenaantal afdeling A13-Eindhoven: 

Het ledenaantal van afdeling Eindhoven is dit jaar stabiel gebleven op 260 

 

In 2017 mochten we 13 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 2017 hebben we van de volgende amateurs uit de regio afscheid moeten nemen:  

JHM Habraken 

Nard van den Tillaar 

Harry Sonnemans  PA3CPZ 

Deze zijn herdacht in de zondagochtendronde van PI4ZA. Ter nagedachtenis is tijdens de vergadering een mo-

ment stilte in acht genomen. 

 Excursie: 

In 2017 is er een excursie naar het KIWA georganiseerd.  

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)  241

Lid van verdienste 5

Abonnee Electron (NL) 6

Gezinslid 6

Buitenland 1

Junior lid t/m 17 jaar 1

Totaal 260
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Afdelingscompetitie: 

Afdeling Eindhoven heeft zijn afdelingsnummer wederom eer aangedaan en is geëindigd op de 13e plaats. De 

afdelings competitie is bij te houden op: www.afdelingscompetitie.nl.  

 

Met dank aan:  

PA0M  PA0SON  PA3CVI   PA3CVJ  PA3DWJ  PA3EWG 

PA3HGF  PB4PT  PD1RJV  PE1FTV  PE1RDP  PE2AAB 

 

  

http://www.afdelingscompetitie.nl/
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8 INGEKOMEN JAARVERSLAGEN 2017 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.   

8.1 JAARVERSLAG 2017 AGENDA 

In 2017 is de afdelingsagenda weer goed gevuld geweest. Behalve de vaste jaarlijkse afdelingsvergaderingen 

en bijeenkomsten (nieuwjaarsborrel en de veiling bijvoorbeeld), zijn er weer 6 lezingen van zeer verschillende 

aard gevonden voor de agenda. De leden die hun email adres hebben doorgegeven aan de afdelingssecretaris 

hebben de actuele agenda elke week in hun mail ontvangen. Daarnaast is de agenda terug te vinden op de 

website van de Veron afdeling A13. 

Als in het 3e en 4e kwartaal de agenda voor het aankomende jaar wordt opgebouwd is het altijd weer span-

nend: krijgen we een goede invulling voor het nieuwe jaar geregeld. En elk jaar vult de agenda zich weer re-

delijk eenvoudig. Daarbij moet wel worden opgemerkt, dat de agendacommissie het enorm op prijs stelt om 

input, suggesties en aanbiedingen voor presentaties en lezingen te krijgen! 

Met vriendelijke groet, 

De Agendacommissie: Ronald van der Veer en Berrie Schuurhuis 

AGENDA VERON EINDHOVEN 2017 

23 Jan  10Ghz WebSDR Eric, PE1MIX 

20 Feb DXPeditie naar Iran. Marc ON6CC 

13 Mrt Een capacitieve elektro-statische voltmeter Klaas, PAØKLS 

27 Mrt  FreeDV & Codec2 open source modems en codec voor digitale spraak en meer door Jeroen PE1RXQ 

24 apr  Flitslezingen met o.a. Bert PB0P over digitale FM met C4FM 

22 mei  Internet of Things, LoRaWAN  door Ralph PA1RB 

26 jun  Telecommunicatie bij Artsen Zonder Grenzen door Anton ON6NL 

25 sep Het HF ontvanger project van Martein PA3AKE 

23 okt  Flitslezingen: Digitaal fluisteren met WSPR door Bert PB0P, "(Qube)sats en amsat-nl voor beginners 

Eric PA2EON, Ervaringen met het bouwen van de Lima SDR Bertus PE1KEH, Wel of geen pre-amp in de mast 

Rob PE1ITR, The battle of the sexes, door Marriette PA1ENG 

27 nov  SDR en SAQ, door Geeuwke PG3B 

 

8.2 JAARVERSLAG 2017 VELDDAGEN 

 

Verslag Najaarsvelddagen 2 -3 september 2017 

3 caravans (PA0GRI, PE1FTV, PH3NK), 3 campers (PA0GDZ, PE1RXJ, PA0R) en 1 tent (PA3DWJ), gevuld met 12 

mensen en 4 honden stonden voor de verandering weer op het "originele Eindhovenveld". Bertus en Ans konden 

er wegens andere verplichtingen niet de hele tijd bij zijn, maar ze kwamen wel op de bbq evenals andere vaste 

"mee-eters" en dat was als altijd weer razend gezellig. 
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Ad en Marijke hadden een hond te logeren (daarom waren er 4) en alle spullen bij zich, maar dankzij het mooie 

weer, kon de afdelingstent in de bus blijven liggen. Direct na de bbq kon Frans (RXJ) weer aan de slag met EME-

experimenten en dat was een geslaagde voorbereiding voor de komende JOTA. 

Verder weer weinig te melden behalve dat het weer heel geslaagd was. Wie het gemist heeft, krijgt volgend jaar 

juni een herkansing. 

Verslag Voorjaarsvelddagen 10 - 11 juni 2017 

5 caravans (PA0FW, PA0GRI, PE1KEH, PE1FTV, PH3NK), 2 campers (PA0GDZ, PE1RXJ) en 2 tenten (PA3DWJ), ge-

vuld met 13 mensen en 3 honden stonden op het veld achter de recreatieruimte. Deze keer op een wat afwijkend 

tijdstip omdat het officiële Velddagweekeinde tijdens het Pinksterweekeinde viel. 

Mooi weer (dus geen tent nodig) en een gezellige bbq met wat extra bezoekers (Klaas + xyl, Rens, enz). Weer heel 

geslaagd.  

 

Ben Gijsen, PA3DWJ 

 

8.3 JAARVERSLAG 2017 MATERIAALGROEP. 

 

In 2017 is zoals altijd weer het nodige materiaal ingebracht en verkocht. Daar velen de gehele opbrengst schen-

ken aan de afdeling is de opbrengst voldoende om deze avonden zichzelf te laten betalen. Deze avond is daar-

door 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.  

Daar de belangstelling wat mij betreft wat groter mag zijn, heb ik het bestuur gevraagd deze avond niet alleen 

toegankelijk te laten zijn voor leden van de VERON afdeling Eindhoven, maar voor alle belangstellende radioama-

teurs in de omgeving. 

Het bestuur heeft daar in een van haar vergaderingen mee ingestemd. 

Een bericht daaromtrent is gestuurd naar de verenigingen en afdelingen van amateurclubs in de directe omgeving 

ter publicatie.  

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 
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8.4 JAARVERSLAG 2017 OPLEIDING TECHNIEK. 

 

De cursus die in februari 2016 gestart was, is eind september 2017 geëindigd. Intussen hebben diverse cursisten 

examen gedaan en bijna altijd met goed gevolg. Ik ga geen namen noemen.  

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. 

  

4 januari 2018 

Klaas Robers, PAØKLS 

 

8.5 JAARVERSLAG 2017 JEUGD / JETNET MET PI4ZA 

 

In het kader van Jet-Net (Jeugd en Techniek Netwerk) organiseerde Philips Research op dinsdag 14 februari 2017 

op het Nat. Lab. een "Experience Day". In het totaal 120 leerlingen uit klassen 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. Zie voor een uitgebreide introductie het verslag van 2016 over dit onderwerp. 

Evenals in 2016 deed aan de "Experience" Day mijn HF-station deel, waar ongeveer 36 leerlingen ervoeren hoe je 

via de "ether" kunt praten zonder dat je daarvoor een zeer ingewikkelde infrastructuur, zoals het internet, nodig 

hebt. Zij kregen een boekje mee waarin een beknopte beschrijving stond van alle onderdelen van het radiozend- 

en ontvangstation. Veel hulp is bij het installeren en in de lucht brengen van het station ontvangen van Wim, 

PAØWGV en Will PAØWCH. 

 

 Medio 2017 ging er ineens een andere wind waaien bij Philips, waarbij de activiteiten in het kader van Jet-Net 

werden gestopt en wat daarvoor in de plaats zou moeten komen ging vallen onder Marketing. Daarmee is, onder 

zeer veel meer, "Experience Day" gesneuveld, want niet direct ten dienste van de marketing. Zo worden goede 

initiatieven zomaar de nek om gedraaid. 

 

4 januari 2018 

 

Klaas Robers, PAØKLS. 
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8.6 JAARVERSLAG 2017 QSL-COMMISSIE 

Helaas moet ik het verslag met een droevig bericht beginnen en wel dat mijn assistent Harry Sonnemans, PA3CPZ 

afgelopen jaar is overleden. Harry zorgde al voor de QSL-kaarten toen ik de QSL-bak in december 1997 overnam 

van Thom van der Heyden, PA3APW. Harry had de “kleine” bak gevuld met de PA0-ers, PE en PD-ers en hij ver-

zorgde dat met een groot verantwoordelijkheid gevoel.  Helaas Harry Sonnemans, PA3CPZ is Silent Key. 

Voor wat de QSL-kaarten betreft lijkt het dat de neergaande tendens van vorig jaar ook in 2017 te hebben doorge-

zet, wel hoor ik steeds meer dat men ook veel e-QSL en via mail 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 nog wel 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. 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 

 

8.7 JAARVERSLAG 2017 ZONDAGOCHTENRONDE 

 

Het verslag van de zondagochtend ronde kan kort zijn dit jaar. Ik ben de rondeleiders zeer dankbaar voor hun in-

zet in 2017. De groep rondeleiders bestaat momenteel 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. 
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In de loop van dit jaar is er tijdens de ronde een link gemaakt tussen de 2m en het 70cm relais om amateurs die 

storing ondervinden van andere relaistations op dezelfde frequentie tegemoet te komen.  

We zijn nog altijd op zoek naar nieuwe vaste of incidentele rondeleiders.  

 

Groeten, 

Bertus Hüsken 

PE1KEH 

 

 

8.8 JAARVERSLAG 2017 PI3EHV 2M RELAIS EINDHOVEN 

In het jaar 2017 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. Wel draait elke zondag-

morgen de eindhovenronde via PI3EHV. 

4 januari 2018 

Klaas Robers, PAØKLS. 

8.9 JAARVERSLAG 2017 PI2EHV 70 CM  

2017 was een relatief rustig jaar voor de 70 centimeter repeater, PI2EHV. Een bekend probleem was natuurlijk de 

'hangende callgever' welke door de firma Yaesu nooit echt erkend is. 

Om onder andere deze reden is er besloten om te investeren in een externe controller. Deze externe controller 

heeft ook als voordeel dat er andere mogelijkheden beschikbaar worden zoals remote control, diverse digitale 

modes en het monitoren en doorkoppelen van de repeater met de 2 meter repeater. Deze koppeling is bespro-

ken tijdens de afgelopen leden vergadering en bij deze geïmplementeerd. 

Op 17 augustus 2017 zijn Jeroen, PE1RXQ en Rick, PE2AAB in de middag naar de Valid tower gegaan om daar de 

controller plaatsing uit te voeren. 

Na een succesvolle implementatie en het oplossen van de kinderziektes waarbij ook de hulp van Geert Jan, 

PE1HZG erg heeft geholpen, was de controller actief. 

De extra verworven functionaliteit bestaat op dit moment onder andere uit het terugbrengen van IRLP functiona-

liteit, koppelingsmogelijkheid met PI3EHV, DML (een lezing hierover van Jeroen, PE1RXQ volgt nog) en QSO Ge-

mist functionaliteit. De toekomst geeft nog meer mogelijkheden welke nog op de planning staan. Ideeën genoeg 

en zodra er tijd voor is zullen we dit zeker verder uitrollen. 

 

Rick Wesselink, PE2AAB       
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8.10 JAARVERSLAG 2017 PI6EHV ATV RELAIS EINDHOVEN 

 

Kort jaar verslag over PI6EHV, 

Helaas zijn de geplande uitbereidingen aangevraagd op de jaarvergadering 2016 nog niet gerealiseerd.  Ik hoop 

deze alsnog in 2018 te kunnen uitvoeren. Momenteel wordt er gewerkt aan de overdracht van de VERON naar de 

Heinrich Hertz Stichting. Het ATV-relais PI6EHV is in 2017 door mij 2 keren bezocht voor onderhoud of reparatie. 

Enkele punten hiervan zijn: 

De video 16PiP is omgeruild!  Soms vooral in de zomerdag bij hoge temperatuur reboot de 16 PIP-unit! Hopelijk is 

het met extra koeling opgelost. Ook bij de D-ATV-zender is een extra ventilator gemonteerd i.v.m. temperatuur 

problemen! De GSM inbel verbinding voor DTMF-besturing is weg genomen op verzoek van VERON-A13 bestuur.  

Helaas is hierdoor het aantal ATV-gebruikers en bezoekers van PI6EHV wat afgenomen.  

Het dak is er opgeruimd van enkele oude antennes dit is uitgevoerd door Eric PE1MIX en Arno PE1RDP. Hartelijke 

dank hiervoor. 

Voor zover opgemaakt door, 

Jack Bongaards PA0BOJ 
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9 BESTUURSSAMENSTELLING 

9.1 AFTREDEN BESTUURSLEDEN 

Henk Hamoen, PA3GUO 

Henk Hamoen, PA3GUO (voorzitter) en Berrie Schuurhuis, PB4T treden beide af en zijn niet herkiesbaar. 

Ralph Bosmeier fungeert als interim-voorzitter tot aan de verkiezing van het nieuwe bestuur. 

9.2 BESTUURSSAMENSTELLING 2018 

Henk Hamoen, PA3GUO 

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

kozen tot voorzitter.  

  

Het betstuur 2018 bestaat nu uit: 

• Jeroen Vreeken (PE1RXQ) (voorzitter) 

• Joris Vrehen (PE1GLX) (lid) 

• Ralph Bosmeier (PA1RB) (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 

De commissie 2017 bestaat momenteel uit: 

• Karel Slegers   PAØKMS sinds begin 2015 

• Ad Spaninks   PE1FTV  sinds begin 2016 

• Henry Boudewijns     PA3EWG sinds begin 2017 

Reserve: Steef Wielink  PE1IBC  sinds begin 2015 

Karel PA0KMS neemt afscheid van de kascontrole commissie. We bedanken Karel voor zijn inzet. Navraag on-

der de aanwezige leden levert 1 nieuwe kandidaat op om de kascontrole commissie te versterken: Arno Ver-

hoeven PE1ICQ. Met algemene stemmen wordt de kascontrolecommissie vervolgens uit de volgende leden 

samengesteld: 

• Ad Spaninks    PE1FTV  sinds begin 2016 

• Henri Boudewijns   PA3EWG  sinds begin 2017 

• Steef Wielink   PE1IBC  sinds begin 2015 

Reserve: Arno Verhoeven  PE1ICQ   sinds begin 2018 
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11 BEGROTING KOMEND JAAR (2018) 

Ralph Bosmeier, PA1RB 

Het begrotingsvoorstel 2018, dat is opgesteld door het bestuur in 2017, wordt toegelicht. Het voorstel is toe-

gevoegd in de bijlagen. In de begroting zijn posten opgenomen voor de ATV repeater en andere onbemande 

stations en een bijdrage voor bouwprojecten.  

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

12 PRAATJE VOORZITTER 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ 

Onze nieuwe voorzitter Jeroen PE1RXQ spreekt de aanwezige leden toe en bedankt voor het in hem gestelde ver-

trouwen. Hierna neemt hij afscheid van de vertrekkende bestuursleden Henk PA3GUO en Berrie PB4PT. Voorzien 

van een fles VERON-wijn en een tegoedbon voor de te laat bestelde “houten calls” spreekt hij beide ex-bestuurs-

leden toe en bedank hen voor hun inzet voor onze afdeling. 

Jeroen Vreeken, januari 2018 
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13 VR 2018 

Joris Vrehen (PE1GLX) 

13.1 PLANNING VR 2018 

Planning van de VR  is voor afdeling Eindhoven als volgt: 

31 Januari: Sluiting inzending voorstellen 

12 maart: A13 stemming over alle voorstellen 

21 april:   VR 2018 te Apeldoorn 

 

13.2 VOORSTELLEN VR 2018 

Er zijn dit jaar geen voorstellen ingediend voor de VR 2018 

 

13.3 AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VR 2018 

De jaarlijkse Verenigingsraad van de VERON zal plaats vinden op zaterdag 21 april 2018. Op maandag 12 maart 

2018 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 Vreeken PE1RXQ 

Arno Verhoeven PE1ICQ 

Bertus Hüsken PE1KEH 

Martin Degen PA0NAR 

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

voor de Verenigingsraad van de VERON. 
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14 RONDVRAAG 

 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ 

 

Martin Degen PA0NAR vraagt of de afdeling een commissie erfenissen in het leven kan roepen. Het bestuur 
laat weten hier geen mogelijkheid toe te zien aangezien A13 geen rechtspersoon is.  

 

 

15 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 


