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1 Opening 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ 

Deze keer is de jaarvergadering on-line gedaan via JitSi meet Deelnemers moesten wachten in de lobby en als 

hun naam en call opgeven. Ze werden na controle met het VAS een voor een binnen gelaten. Het stemmen 

gebeurde door in de chat het onderwerp op te schrijven waarover gestemd moest worden, waarna alle deel 

nemers voor tegen of onthouding in konden typen zodat dit eenvoudig geteld kon worden. 

De vergadering wordt geopend om 20:08 door de voorzitter Jeroen Vreeken (PE1RXQ) 

Er zijn 21 stemgerechtigde leden on-line aanwezig en 1 machtiging.  

2 INGEKOMEN STUKKEN 

 
Joris Vrehen, PE1GLX 
 

• Verhinderingen:  

o Eric PE1MIX 

• Volmacht tot stemmen voor de duur van deze vergadering:  

o Erik PE1MIX machtigt Rick PE2AAB 

• Aankondiging 81ste VR 2021 

• 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 756 euro. 

o Verzoek van Ad PE1DGW voor financiële ondersteuning van de DMR repeater PI1EHV en IRLP 

hotspot.  

3 SAMENVATTING NOTULEN JAAR VERSLAG VORIG JAAR 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ 

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

dering, die werd gehouden op maandag 27 januari 2020, met algemene stemmen goedgekeurd. 

Opmerking van de vergadering om in de web versie aan te geven dat de financiële info en handtekeningen uit 

het verslag verwijderd zijn en dat het volledige verslag bij de secretaris opvraagbaar is voor leden van de af-

deling. Deze opmerking is inmiddels op de website geplaatst. 

4 JAARVERSLAG 2020 VOORZITTER 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ 

Onze voorzitter spreekt de vergadering toe en kijkt terug op het afgelopen jaar.  

2020 begon zoals elk ander jaar, een nieuwjaarsborrel, een huishoudelijke vergadering, een lezing, en toen ging 

ineens alles anders.... We hebben dit jaar wat moeten missen, maar ook veel bijgeleerd. Een velddag kon nog 

doorgaan op veilige afstand van elkaar. Onderling QSO via Jitsi (je moet zelf de drank voorzien, maar dan krijg je 

ook altijd wat dat smaakt). Gelukkig kon de cursus nog een tijdje doorgaan. We hopen dat deze snel weer kan 
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starten. Sommige lezingen moesten we helaas uitstellen, maar wat wel door kon gaan ging online met behulp van 

Jitsi goed. Ook hebben we van velen eindelijk de shack kunnen zien. We horen al jaren verhalen, maar nu zien we 

iedereen er ook in zitten, hoewel sommigen de camera nog 'niet kunnen vinden'. 

JAARVERSLAG 2020 PENNINGMEESTER 

Rick Wesselink, PE2AAB 

De penningmeester  heeft de uitgaven en inkomsten die in de on-line meeting werden gedeeld nader toege-

licht.  

Geert Jan PE1HZG wees op een omissie in de boeken namelijk dat het resultaat van kosten baten berekening 

een bestemming moet krijgen b.v. toevoegen aan het bank saldo.  

De begroting en realisatie over 2020, alsmede de resultatenrekening en de balans per 31 december 2020 

staan in de bijlagen van dit verslag. 

5 KASCONTROLECOMMISSIE  

5.1 VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE  

De kascontrole commissie heeft het de financiële boekhouding van  de afdeling gecontroleerd, en geen afwij-

kingen 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 2020. 

 

6 JAARVERSLAG 2019 SECRETARIS 

Joris Vrehen, PE1GLX 

Ledenaantal afdeling A13-Eindhoven: 

Het ledenaantal van afdeling Eindhoven is dit jaar met 11 leden toegenomen tot 263 leden. In 2020 mochten 

we 14 nieuwe leden verwelkomen.  

Silent Key: 

In 2020 is de volgende Silent Key herdacht:  

Jan PA0SSB  

Arthur PA2AJS 

Gerrit Wolbers PA3GWO  

Voor Jan Arhur en Gerrit is een minuut stilte gehouden. 
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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) Heinrich Hertz stichting 

PI2EHV  70cm repeater Heinrich Hertz stichting  

PI6EHN 23cm repeater  Heinrich Hertz stichting 
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7 INGEKOMEN JAARVERSLAGEN 2020 WERKGROEPEN 

Joris Vrehen, PE1GLX 

De verslagen van de diverse werkgroepen zijn hieronder weergegeven.   

7.1 JAARVERSLAG 2020 VELDDAGEN 

 

Verslag Voorjaarsvelddagen 6 - 7 juni 2020 

Door de coronacrisis zijn deze helaas vervallen. 

Verslag Najaarsvelddagen 5 - 6 september 2020 

Gelukkig konden we dit jaar toch nog een velddag weekeinde houden na het vervallen van 

de voorjaarseditie. Uiteraard waren deze dagen in aangepaste vorm wegens de Coronape-

rikelen: men moest zich vooraf aanmelden, wat iedereen keurig heeft gedaan en ook de 

zaterdagse barbecue was enigszins aangepast want de afdelingsbarbecue werd niet ge-

bruikt. In plaats daarvan zaten we in een grote cirkel (dat wel) met eigen barbecues. 

Uiteindelijk hadden we als overnachtende deelnemers  14 personen en 4 honden in 2 cam-

pers, 4 caravans en 2 tenten, op zaterdag nog aangevuld met 4 extra kampeerders in 2 ten-

ten, die niets met de Veron te maken hadden, maar na mijn enthousiaste verhalen wel 

eens wilde kijken hoe dat er nu aan toe ging en natuurlijk ook meegenoten van de barbe-

cue. 

Frans (PE1RXJ) was aan het experimenteren met zijn loop en ook Frank (PD4FK) had het 

een en ander aan antennes opgesteld, samen met het gebruikelijke masten en antenne-

park van de overige deelnemers. 

Op zaterdag hielden we o.l.v Veilingmeester Kees (PE1BEY) een veiling/verkoop, waarvoor 

nog wat extra bezoek kwam evenals voor de barbecue, wat het totaal op die dag op onge-

veer 20 personen bracht. 

Het weer werkte ook goed mee (met wat buitjes op donderdag en vrijdag), zodat het als 

vanouds een gezellig evenement was. Hopelijk kunnen we dat in 2021 weer dunnetjes 

overdoen. 

Ben Gijsen, PA3DWJ 

 

 

 

7.2 JAARVERSLAG 2020 MATERIAALGROEP. 
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Dit jaar kan ik zéér kort zijn in mijn jaarverslag. Door Corona ligt de veiling en verkoop geheel stil. Alleen tijdens 

de velddag is er een kleine verkoop geweest; maar die was dan wel weer erg gezellig. 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 berg-

ruimte zou hebben. Dat geeft me de gelegenheid meteen te kunnen reageren indien er materiaal ter beschikking 

komt. Ik hoop, dat er het komende jaar wat betere resultaten te melden valt…. 

Namens de materiaalcommissie 

Kees Raaijmakers  PE1BEY 

7.3 JAARVERSLAG 2020 PI3EHV 2M RELAIS EINDHOVEN 

In het jaar 2020 heeft het station gedraaid op het Philips Nat.Lab. gebouw WY. In dit jaar heeft het station zonder 

problemen gedraaid. Elke zondagmorgen loopt de eindhovenronde via PI3EHV. 

14 januari 2021 

Klaas Robers, PAØKLS. 

7.4 JAARVERSLAG 2020 PI2EHV 70 CM  

De hardware van PI2EHV, heeft het afgelopen jaar op probleemloos gedraaid. Connectie middels de IRLP control-

ler 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.  

Er zijn geen noemenswaardige issues geweest het afgelopen jaar. We hopen dan ook dat de hardware blijft per-

formen zoals hij reeds deed. Ook is het 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 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). 

Nieuw toegevoegd op de site van PI2EHV is een PI2NOS ontvanger voor het landelijk dekkende repeater netwerk 

van Stichting Hobbyscoop. Deze ontvanger is opgenomen in het antenne path van PI2EHV en streamt zijn data via 

Hamnet naar de server van Hobbyscoop. Indien men gebruik maakt van de ontvanger ‘Eindhoven’ is dit hoorbaar 

op PI2NOS in de vorm van een courtesy toon gevolgd door de letter ‘E’ in CW teneinde aan te geven dat het ont-

vangen station binnenkwam via RX EHV. 

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 

7.5 JAARVERSLAG 2020 PI6EHN 23 CM RELAIS EINDHOVEN 

mailto:storingen@hhertz.com
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Het afgelopen jaar zijn er, behoudens een warmteprobleem in de serverruimte van Valid, geen noemenswaardige 
problemen geweest aan de omzetter, PI6EHN.  
 
De omzetter is middels een controller gekoppeld aan het wereldwijde IRLP netwerk en de activiteit is helaas be-
duidend minder dan de 70 cm omzetter, PI2EHV. Er zijn nog altijd diverse PE1JPD 23cm transceiver kitjes in om-
loop welke vanzelf on-air gaan worden en de nieuwe SDR radio van Icom, de IC-9700) waar standaard 23cm in is 
voorzien, wordt steeds meer aangeschaft in onze regio. We verwachten hiermee in de komende jaren een toene-
mende activiteit op 23cm en deze trend is langzaam merkbaar in de regio. 
 
We roepen mensen dan ook op om, indien mogelijk, ook de 23cm repeater van Eindhoven eens te gebruiken! 
 
Indien er storingen of mankementen worden geconstateerd aan de repeater PI6EHN, 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 

 

8 BESTUURSSAMENSTELLING 

8.1 AFTREDEN BESTUURSLEDEN 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ (voorzitter)  Aftredend, herkiesbaar 

Joris Vrehen PE1GLX    Niet aftredend  

Rick Wesselink PE2AAB   Niet aftredend 

Rens Wilde PE1LGW   Niet aftredend 

Bart van de Veer PD2BRT    Aftredend niet herkiesbaar 

Jeroen bedankt Bart voor zijn bijdrage aan het afdelingsbestuur.  

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

8.2 BESTUURSSAMENSTELLING 2021 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ 

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

kozen tot voorzitter.  

Norbert van Grondelle  PH1VC heeft zich kandidaat gesteld voor een functie in het bestuur. Norbert 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) 

mailto:storingen@hhertz.com
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• Rens Wilde (PE1LGW) (lid) 

• Norbert van Grondelle (PH1VC) (lid) 

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

 

9 SAMENSTELLING KASCONTROLE COMMISSIE KOMEND JAAR (2021) 

Joris Vrehen,  PE1GLX 

De commissie 2020 bestaat momenteel uit: 

• Henry Boudewijns     PA3EWG sinds begin 2017 

• Arno Verhoeven   PE1ICQ   sinds 2019 

• Norbert van Grondelle   PH1VC   sinds 2020 

Henry PA3EWG neemt afscheid, we bedanken Henry voor 3 jaar kas controle, Norbert PH1VC kan ivm zijn 

nieuwe bestuursfunctie niet meer deelnemen aan de commissie. Met algemene stemmen wordt de kascon-

trolecommissie vervolgens uit de volgende leden samengesteld: 

• Henk PH3NK  2021 

• Ad  PE1FTV  2021 

• Kees  PE1BEY  2021 

10 BEGROTING KOMEND JAAR (2021) 

Rick Wesselink, PE2AAB 

Het begrotingsvoorstel 2021, dat is opgesteld door het bestuur, wordt toegelicht. Het voorstel is toegevoegd 

in de bijlagen.  

Opmerkingen over de begroting 2021: 

• Bijdrage aangevraagd door de Heinrich Hertz stichting (756 euro) is goedgekeurd. 

• Ad PE1DGW heeft een bijdrage gevraagd voor de ondersteuning van PI1EHV. Hier is 400 euro toegekend.  

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.  

Vorig jaar hebben we in het bestuur afscheid genomen van Ralph, en dit jaar van Bart. Hartelijk bedankt voor jul-

lie inzet! En natuurlijk: Norbert, hartelijk welkom in het bestuur!  

Dit jaar is Corona geen verassing meer, maar een feit waar we nog wel even rekening mee moeten houden. En 

toch, we hebben een begroting die misschien wat enthousiast is, maar daarmee is wel duidelijk dat we zodra het 

kan weer de maandag avonden in het Slot laten starten. Tot die tijd zullen we de activiteiten voornamelijk online 

(en onair) moeten doen. Digitaal onderling qso hebben we inmiddels aardig onder de knie en zal nog een tijdje 
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blijven. We hebben inmiddels ook een aantal lezingen (en natuurlijk sprekers) te regelen die zich lenen om online 

te geven. Mocht er iemand nog leuke (corona-proof) ideeën hebben dan horen we die natuurlijk graag. 

Ik hoop iedereen te zien en te horen dit jaar. Mogelijk tijdens de zondag ochtend ronde, of op andere momenten 

door de week. 

We hebben immers een draadloze hobby die op afstand beoefend kan worden. 

 

12 VR 2021 

Joris Vrehen (PE1GLX) 

12.1 PLANNING VR 2021 

Planning van de VR  is voor afdeling Eindhoven als volgt: 

1 februari:  Sluiting inzending voorstellen 

22 maart: A13 stemming over alle voorstellen 

24 april:  81ste VR Vergadering over 2019 en 2020 

 

12.2 VOORSTELLEN VR 2021 

Er is een voorstel ingediend door Geert Jan PE1HZG 

Voorstel: 

Agentschap Telecom vragen om radio-examens in Engelse taal mogelijk te maken. 

Motivatie: 

Een aantal Nederlandse bedrijven (met name in "Brainport") nemen in grote getale buitenlandse techneuten 

in dienst. In deze groep zitten ook radiozendamateurs, vaak mensen met heel veel radio-kennis en jarenlange 

ervaring. 

Helaas is het zo dat vele buitenlandse licenties niet erkend worden door CEPT/HAREC en als deze mensen in 

Nederland hun hobby willen oppakken, deze mensen daarom opnieuw examen moeten afleggen. 

Het AT heeft daarbij een tijd geleden besloten dat haar examens alleen in het Nederlands afgenomen worden. 

Deze mensen spreken vaak wel een woordje Nederlands, maar om een technisch examen af te nemen in een 

vreemde taal is wat anders. In het bedrijf waar ze werken wordt immers Engels gesproken. 

Vermoedelijk was de reden van deze regel het moeten maken van een examen in het Engels, en omdat de exa-

mens meegenomen werden was het veel werk voor slechts enkele kandidaten. 

Het is mogelijk om in het UK examen af te nemen, maar omdat men daar een drie-staps systeem heeft (foun-

dation, intermediate, full license) moeten er drie examens worden afgenomen, waarvoor gereisd moet wor-

den. 

De Nederlandse examenregels zijn veranderd. Examens mogen niet meer worden meegenomen en kunnen 

worden "hergebruikt". Dat maakt de hoeveelheid werk voor het maken van een Engels examen minder, im-

mers, dat kan nu ook worden hergebruikt. 
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De vraag is dan ook of dat het bezwaar tegen het afnemen van een examen in het Engels nog steeds geldt, of 

dat we onze gastvrijheid kunnen tonen en deze mensen nu wel kunnen faciliteren? 

 

Dit voorstel is aangenomen met 19 stemmen voor en 2 onthoudingen en zal als zodanig worden ingediend.  

12.3 AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VR 2021 

De afvaardiging namens A13 zal worden bepaald tijdens de huishoudelijke vergadering over de voorstellen 

van 22 maart 2021. 

13 RONDVRAAG 

 

Jeroen Vreeken, PE1RXQ 

 

• Kees PE1BEY maakt de opmerking dat hij niet tevreden is met ‘t slot en doet een oproep om op zoek 
te gaan naar een nieuwe locatie. Paul PA0SON sluit zich hierbij aan. 

• Kees PE1BEY verzoekt het bestuur om hun aanwezigheid bij activiteiten zoals velddagen, bijeenkom-
sten te verhogen.  

• Kees PE1BEY vindt dat de afdeling niet geconfronteerd moet worden met de kosten van individuele 
projecten.  

• Ad PE1DGW heeft een zelfbouwproject voorstel voor een CW decoder en heeft hiervoor nog printen 
beschikbaar.  

• Geert Jan PE21HZG stelt voor om meer activiteit op de band te stimuleren oa door zoveel mogelijk 
het bereikbaar te zijn op 145.325 (en jezelf regelmatig aan te melden) 

• Kees PE1BEY Stelt een zelfbouw project voor:  een QRP watt meter 5mW tot 10W.  

 

 

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 

  



VERON Afdeling Eindhoven 

Secretaris: Joris Vrehen, PE1GLX - 13 - Huishoudelijke vergadering 2020 

 

ONDERTEKENING VERSLAG DOOR HET DAGELIJKS BESTUUR  

 

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

 
 
 

Voorzitter:    Jeroen Vreeken (PE1RXQ) 
 
 
Secretaris:    Joris Vrehen (PE1GLX) 
 
 
Penningmeester:   Rick Wesselink PE2AAB 
 

 




