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=============================================================
Naar aanleiding van de oproep in het decembernummer 
i.v.m. het stencilen van ons mededelingenblad kwamen
verscheidene reacties binnen van leden die thuis of
op het "QRL" een stencilmachine hadden. (Bob Manheim,  
PAoBT en Dick van Keulen, PE1AOQ) Tevens deelde OM 
Koolstra mede dat hij mogelijkheden zag op de huis-
drukkerij van zijn QRL.
Maar wat wij nooit vermoed hadden was dat wij onder 
onze leden iemand hadden die thuis een offset rotatie-
drukpers heeft staan, t.w. OM A.F. Dekkers uit Voort-
huizen. Deze machine is dag en nacht beschikbaar. 
Uiteraard zijn we op dit prachtige voorstel ingegaan. 
Ook de nieuwe omslagen zijn bij OM Dekkers gedrukt. 
Onze vereniging moet alleen het papier en de drukplaten
betalen, rest is voor ons gratis. Ook vanaf deze plaats
hartelijk bedankt!
De tekening die op de omslag staat is van de hand van 
Arnold Klein, PAoAAK, en symboliseert "de vriendschap 
in de aether" of hoe u het ook noemen wil. Onze tweede
ontwerper, Sjaak Kamerbeek, PE1AQZ wordt uiteraard 
ook bedankt voor zijn werk. Zo was er wat meer keus! 
Tevens is onze afdeling via Dick van Keulen in het
bezit gekomen van een adresseermachine voor o.a. het
adresseren van ons blad. Deze maand waren we trouwens
ook door onze voorraad computerstrookjes. Door de 
vele wijzigingen in het ledenbestand kreeg overigens 
maar ongeveer de helft van onze lezers zo een strookje. 
De adressering van de rest moest toch al steeds met 
de hand geschieden. Met de adresseermachine zijn nu 
gelijk alle problemen hiervan ook van de baan, en blijft 
het adressenbestand up to date (óók de call!).
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O P R O E P  !

Teneinde de adresplaatjes van de juiste gegevens te 
voorzien doe ik een dringend verzoek aan ALLE leden 
om mij per omgaand een briefkaart te sturen met de 
volgende informatie: Uw naam, voorletters, call en/of 
NL nummer en adres voorzien van de NIEUWE PTT Postcode, 
dus die combinatie van 4 cijfers en twee letters. 
U kunt natuurlijk ook op de komende bijeenkomst een 
briefje inleveren. Aan het einde van het jaar wordt 
n.l. de nieuwe postcode verplicht en dan zouden er 
anders weer nieuwe plaatjes gemaakt moeten worden. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
                                    Hans Moorhoff, PAoHML

=============================================================

Van Dick van Keulen hoorde ik dat de plannen voor de 
tijdelijke plaatsing van het "Zeister" relaisstation 
PI3PYR op de Eemgaarde van de baan zijn. Men schijnt 
nu een goede lokatie in Zeist zelf gevonden te hebben.
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Op de vorige bijeenkomst hield Guus Claessen, PAoCLA 
een interessante verhandeling over de tot standkoming 
van Electron. Ons lijfblad heeft een oplage van onge-
veer 8000 stuks, voor 7000 leden, 400 buitenlandse
abonnementen en 150 scholen en ruilabonnementen.
Er blijkt voor Electron voldoende copij binnen te komen 
die in principe in volgorde van binnenkomst wordt ge-
plaatst, afgezien van actuele dingen die dan eerder 
geplaatst worden. Met name werd aandacht besteed aan 
het werk van PAoKP (redaktiesecretaris) en PAoKQ 
(technische tekeningen). Deze beide heren doen al 
meer dan veertig jaar dit soort werk; ook reeds in 
de vooroorlogse amateurvereniging. Als alle copij voor 
een nummer bij elkaar is, dan wordt de tekst bij de 
drukkerij met een fotozetmachine tot een lange strook 
tekst gezet. In deze machine zit een soort computertje 
dat zelf bepaalt waar aan het eind van een regel het 
woord moet worden afgebroken, hoewel dat toch wel eens 
tot vreemde afbrekingen kan leiden. Hierna controleert
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PAoKP de tekst. Vervolgens gaat PAoCLA met "schaar en
plakpot" aan de gang om de tekststroken op de gewenste 
manier op hun plaats te krijgen (de opmaak). Inmiddels 
heeft hij ook de tekeningen en foto's gerasterd van 
de drukkerij ontvangen en worden die ook tussen de 
tekst geplakt. Hierna gaat een professionele opmaker 
van de drukkerij de zaak, naar het voorbeeld van oCLA 
samen met de advertentieopmaker het echte plakwerk
verrichten, waarna via een fotografisch procedé 
de aluminium drukplaat wordt gemaakt. Na het drukken 
en binden worden de bladen in de enveloppen gestopt 
die worden aangeleverd door het Centraal Bureau in 
Arnhem, waarna de zaak op transport wordt gesteld 
naar het postkantoor in Amersfoort. (Ik hoop dat ik 
het verhaal van Guus een beetje waarheidsgetrouw heb 
weergegeven, hi!)
Na afloop van zijn praatje werd Guus hartelijk bedankt 
door de voorzitter en werd hem een geldbedrag overhan-
digd om op de komende redaktievergadering er eens een 
glas op te kunnen drinken. Het is enorm wat de redaktie
commissie elke maand weer voor ons allemaal doet!
                                          Hans, PAoHML.

=============================================================

CONTRIBUTIE 1978 

Bij informatie bij het Centraal Bureau in Arnhem is 
gebleken dat de accept-girokaarten nog steeds niet 
verzonden waren (op 13 januari). Volgens de heer 
Hiemstra van het C.B. zouden de kaarten binnen 1 
à 2 weken verzonden worden. Wacht u dus nog even 
met betalen tot u die kaart ontvangen heeft. Heeft
u inmiddels al zelf het contributiebedrag overgemaakt 
dan is het mogelijk dat u toch nog een acceptgirokaart
toegezonden krijgt, hoewel men dit op het CB tracht 
te voorkomen. U hoeft uiteraard dan de kaart niet 
in te zenden, hi! Men is de problemen van de brand 
nog niet te boven!

=============================================================
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In memoriam OM G.A.H. Schaftenaar, PE 1 AVE

Met ontsteltenis las ik het verscheiden op 17 december
1977 van Bert Schaftenaar, 61 jaar oud, in de krant. 
De leegte die een dergelijk bericht achterlaat dringt 
pas goed tot je door als je je realiseert dat hij er 
niet meer is.
Bert was al vele jaren een gewaardeerd lid van de
VERON, eerst van de afdeling Arnhem, en later Amers-
foort.
Hij was een knutselaar pur sang, maakte zelf zijn 
spoeltjes, asjes en knopjes en van een onmogelijk stuk
metaal een fraai kastje. Hij was lang in het buizen-
tijdperk blijven hangen en kon moeilijk een sprong 
naar de transistor en tot het IC maken, maar de vech-
ter Bert ging deze moeilijke zaken niet uit de weg. 
Zo behaalde hij op eigen kracht de C-machtiging met 
de call PE 1 AVE en probeerde toen zijn eigen 2 meter 
set te maken om uiteindelijk contacten te leggen met
andere amateurs.
De radiohobby bood hem de mogelijkheid om de moeilijk-
heden van alle dag even te kunnen vergeten, om even 
bij te tanken en er de volgende dag weer tegen te 
kunnen.
Als mens toonde hij een warme genegenheid voor zijn
medemens. Vanuit een diep doorleefd geloofsleven vond 
hij makkelijk woorden van troost en opbeuring en was
aldus een steun voor velen. Zij die van die steun 
mochten profiteren zullen zijn gemis des te intenser
beseffen.
Zijn lieve vrouw Mien en jonge dochter Judith alsmede 
de overige familieleden worden veel kracht en sterkte
toegewenst.
Dat hij moge rusten in vrede.

                             Jules Kannemans, PE0JKA



Volgende bijeenkomst
********************
Onze eerste bijeenkomst in dit jaar is op: 
VRIJDAG 20 JANUARI
op de bekende plaats in de recreatiezaal van de 
Eemgaarde, Dorresteinseweg, aanvang 20.00 uur. 
Op deze avond houden wij onze jaarlijkse
HUISHOUDELIJKE VERGADERING
MET BESTUURSVERKIEZINGEN
ten einde te voldoen aan het Afdelingsreglement, met 
name art. 7 t.m. 12, die hieronder zijn afgedrukt
(laatste uitgave d.d. 16 april 1977).

Art. 7.
Jaarlijks wordt door de afdeling tenminste één huishoudelijke vergadering bijeenge-
roepen. Tot deze vergadering hebben  uitsluitend afdelingsleden en eventueel door het
afdelingsbestuur uitgenodigde andere VERON-leden toegang. Op de huishoudelijke ver-
gadering worden ondermeer de navolgende onderwerpen behandeld:
a) Jaarverslag van de afdelingssecretaris.
b) Financieel overzicht als bedoeld in Art. 5.
c) Voorstellen en overige stukken voor de V.R.
d) Verkiezing van afgevaardigden naar de V. R.
e) Verkiezing bestuursleden.
f) Verkiezing kascontrole-commissie.

Art. 8.
Het bestuur van een afdeling wordt gekozen uit en door de leden (art. 5, lid 1 a t/m g 
van de Statuten)  van de desbetreffende afdeling en bestaat uit een voorzitter, een se-
kretaris, een penningmeester - allen meerderjarig, het dagelijks bestuur vormend - en 
eventueel een even aantal leden. Het bestuur bestaat voor tenminste twee/derde uit 
gewone leden die houder zijn van een amateurradio-zendmachtiging of verklaring van
bevoegdheid als bedoeld in art. 2 der Statuten. ( A, B of C machtiginghouder of bevoegdheid.)

Art. 9.
Jaarlijks treedt twee/derde  van het afdelingsbestuur af. De leden zijn herkiesbaar. 
Nieuwe kandidaten kunnen tot vóór de opening  van de vergadering worden voorgedragen.
Nieuwe kandidaten dienen tijdens de verkiezing aanwezig te zijn, dan wel een schriftelijke
bereidverklaring te hebben overgelegd aan het bestuur van de afdeling.

Art. 10.
De voorzitter wordt in funktie gekozen.

Art. 11
De overige funkties worden door het bestuur onderling verdeeld.

Art. 12.
De verkiezing heeft plaats overeenkomstig Art. 13, lid 5 en 6 van de Statuten.
                                                                                             |
   

                                                                                          v
5. De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen steeds schriftelijk; 

indien geen der aanwezigen zich daartegen verzet kunnen besluiten worden genomen
bij acclamatie.
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 6.  Mocht ten aanzien van de benoeming van personen hij eerste stemming geen vol-
strekte meerderheid worden verkregen dan zal een nieuwe stemming plaatshebben. 
Indien ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal een herstemming 
plaatshebben tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. 
Komen door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan twee personen 
voor de herstemming in aanmerking, dan zal bij een tussen stemming worden be-
slist welke twee personen in de herstemming zullen komen respectievelijk wie het 
met de persoon op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht in de herstemming 
zal opnemen. Staken bij een tussenstemming als in de vorige zin bedoeld of bij een 
eindstemming de stemmen dan beslist het lot.

AGENDA VOOR DE HUISHOUDELIJKE VERGADERING

1. Opening om 20.00 uur
2. Jaarverslag van de secretaris
3. Jaarverslag van de penningmeester
4. Voorstellen voor de V.R. op zaterdag, 15 april'78.
   Vanuit het huidige bestuur zijn geen voorstellen 
   daaromtrent. Wel wil het bestuur het HB steun en
   instemming betuigen in zake het gevoerde beleid 
   t.o.v. de PTT. Het bestuur wil vragen hoe het nu 
   met de D machtigingen verder gaat. Deze waren 
   voor maximaal 2 jaar uitgegeven en die tijd is nu 
   reeds verstreken. Verder wil het bestuur terug-
   komen op het voorstel van onze afdeling, ingediend 
   voor de VR van twee jaar geleden, waarbij wij er 
   (samen met afd. Haarlem) bij het HB op aandrongen 
   om bij de PTT te bevorderen dat “D” amateurs óók 
   met zelfgebouwde spullen zouden mogen werken, 
   uiteraard na keuring. Het HB stond hier positief
   tegenover, er is echter nog niets (merkbaars) 
   gebeurd.
   Heeft iemand onder de leden nog voorstellen?????
5. Verkiezing afgevaardigden voor de VR. Dit kan ieder
   afdelingslid zijn!
6. Verkiezing bestuursleden.
   Hoewel volgens het reglement slechts 2/3 deel van
   het bestuur hoeft af te treden stellen alle leden 
   zich verkiesbaar. Behalve onze penningmeester
   Gijs v.d. Goot, PAoGYS, en Fred Vorstermans, NL368 
   die zich niet meer beschikbaar stellen voor een
   bestuursfunctie. Verder hebben zich tot nu toe (13/1) 
   nog twee candidaten gemeld, de nu bekende candidaten 
   zijn, in alfabetische volgorde:
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   Jules Kannemans, PEoJKA, onze QSL manager (nieuw cand.). 
   Hans Moorhoff, PAoHML, thans secretaris.
   Jan Over, PEoJHO, thans best.lid en coördinator cursus. 
   Wim Romijn, PAoARA (nw. cand.) heeft ervaring in hoofd- 
                                        en afd. bestuur.
   Pim Seckel, thans bestuurslid, o.a. docent cursus. 
   Herman Scheper, PAoBAB, thans voorzitter.
   Jan Tuithof, NL 4405, thans best.lid en o.a. materiaal
                                        beheerder
   Conform het afd.reglement kunnen tot aan het begin 
   van de vergadering nog nieuwe kandidaten worden ge-
   steld. Is er niemand in Barneveld of Harderwijk 
   bereid? Daar zit toch ook een groot deel van onze 
   leden!
7. Verkiezing kascontrole commissie.
8. Verdere plannen voor het komend seizoen. Wie o wie!  
9. Rondvraag
10.Sluiting huishoudelijke vergadering.

Hierna begint de avond echter pas...

Traditie getrouw houden wij elk jaar na de huishoude-
lijke vergadering onze verkoping. U kunt al uw over-

tollige radiospullen en
andere voor amateurs in-
teressante zaken ter ver-
koop aanbieden. Als "af-
slager" hopen we Fred
Vorstermans weer voor de
tafel aan te treffen. U
ziet hem hier al aan het
werk. (U kunt natuurlijk
ook uw eigen waren trach-
ten te slijten. De rege-
ling is evenals andere
jaren. Dit houdt in dat
op de artikelen vermeld
moet staan wie de oude
eigenaar is en wat het

minimaal moet opbrengen. 10% van de opbrengst komt ten
goede van de afdelingskas. Voor het kopen en verkopen
van eventuele zendinstallaties wordt verwezen naar de
daarop betrekking hebbende PTT bepalingen!
We hopen vrijdag op een record aantal leden! Tot ziens!
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Mevr. K.C.M. Essenberg-Gleuwink, Duifhuis 78-I
                                 Nijkerk ( gez.lid)
P. Willemse, Oude Garderenseweg 30, Putten
P. van Beek, De Boskamp 124, Hoogland
R. v.d. Hudding, Schoutenstraat 58, Barneveld 
H.B. Manje. Schaepmanlaan 65, Baarn
J.A. van Nimwegen, Eikenlaan 22, Maarn
W.G. Veldhuizen, van Beuningenlaan 35 Maarsbergen
G. van de Woude, PAoYV, Kieftveen, 26, Voorthuizen
P.P. Hazelzet , Vreeland 11-d, Amersfoort
H. v.d. Horst, De Perken 6, Leersum.

Vervallen: 
  
A.F.G.M. van Tilborg, PAoADT, gaat naar afd. N.O.Veluwe 
J. Companjen, Hoogland

Verhuisd:

G.A. van Hamersveld, PAoZXY naar Koenraadstraat 22            
                     Spakenburg (was Zevenhuizerstraat)

Bijeenkomst februari:

Op onze bijeenkomst op vrijdagavond 17 februari a.s. 
hopen wij als spreker te kunnen verwelkomen OM Arthur 
Bauer, PAoAOB uit Diemen, die wat zal vertellen over
zijn verzameling oude, antieke radioapparatuur. Hij
zal ook wat meebrengen. In Electron kunt u de laatste 
tijd artikelen lezen over zijn verzameling. Reserveert 
u de avond al vast?

                                               Hans, PAoHML
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