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10 Behandeling van de ingediende voorstellen 

Voorstel 1: Hoofdbestuur – Verhoging contributie 
Het Hoofdbestuur (HB) is van mening dat de vereniging ook in de toekomst over een gezonde 
financiële basis moet kunnen beschikken. Als het gevolg van een dalende tendens van het 
ledental, de alsmaar stijgende kosten en de tegenvallende inkomsten vraagt het HB toestemming 
aan de VR om de contributie te verhogen. Het HB stelt aan de VR voor om toestemming te 
verlenen om de contributie voor gewone leden in stappen te verhogen met maximaal €10,00 tot € 
56,00. De contributie voor junior- en gezinsleden wordt daarbij in evenredigheid aangepast. 

Voorstel 2: A23 Den Helder - Verenigingsexamen voor CW 
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om het bestuur van de VERON opdracht te 
geven om een Verenigingsexamen voor CW te realiseren. 
Reden is het verdwijnen bij het Agentschap Telecom van al het morse-gebeuren. Er is wel een 
behoefte bij de leden om een onafhankelijk examen in morse af te leggen. 
Bij slagen kan op de ledenkaart de tekst MORSE-INCLUDED, of iets met dezelfde strekking, 
vermeld worden. De volledige kosten voor het examen en de vermelding is voor rekening van de 
geëxamineerde. 
Nadere uitleg: 
Het hoofdbestuur verwijst naar het standpunt van Agentschap Telecom en geeft dat standpunt aan 
om zelf niets te organiseren. 
Wij zijn van mening dat het hoofdbestuur de organisatie op zich moet nemen ter realisatie van een 
onafhankelijk CW examen. 
De vermelding op de ledenkaart is van belang omdat dit een tastbaar bewijs is voor het voldoen 
aan het examen. 
Toelichting HB: 
Het is al mogelijk om jaarlijks op de DvdRA bij de Vonkenboerwedstrijd een morsecertificaat te 
halen. (Dit is alleen geldig voor het opnemen) Dit certificaat is niet rechtsgeldig. Het eventueel 
drukken van CW-INCLUDED na het halen van een certificaat tijdens de vonkenboer wedstrijd 
heeft ook geen rechtsgeldigheid. Het zou alleen dienen ter stimulering van het morse bij de 
radiozendamateurs. Administratief is dit niet te realiseren.  

Voorstel 3: A19 Groningen - Kidsday 
De afdeling 19, Groningen, spreekt zijn bezorgdheid uit over de landelijke deelname van de 
Nederlandse zendamateurs aan Kids Day. Bij de onlangs gehouden Kids Day (3 januari 2010), 
dus internationaal gepland op de eerste zondag van het jaar, waren er weinig tot geen amateurs te 
werken. Dit is uitermate teleurstellend en in flagrante tegenstelling tot het door het huidige 
Hoofdbestuur ingezette jeugdbeleid. 
De algemene ledenvergadering van de VERON, in vergadering bijeen, verzoekt het Hoofdbestuur, 
dan wel de commissie Jeugdbeleid, in de toekomst meer publiciteit te verzorgen aan Kids Day en 
tijdige en meerdere aankondigingen te doen. 
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De leden van afdeling 19 zijn van mening dat de rechtstreekse en directe kennismaking van de 
jeugd met de radiohobby een niet te onderschatten invloed heeft op de beoogde toekomstige 
interesse voor het radioamateurisme. 
Toelichting HB: 
Het jeugdbeleid is er op gericht dat het altijd kids-day is. De jeugdcommissie zal in de toekomst 
meer publiceren op het gebied van de jeugd, kids-day zal daar dan zeker een onderdeel van zijn. 
Daarnaast is het 365 dagen per jaar mogelijk om kinderen onder begeleiding kennis te laten 
maken met de hobby.  

Voorstel 4: A19 Groningen - Declaratiebeleid 
Afdeling 19 stelt voor om bij nieuw geplande activiteiten, zoals bijvoorbeeld het geval is ten 
aanzien van het jeugdbeleid, vooraf ook en vooral tijdig informatie te verschaffen over de 
mogelijkheden tot en over de administratieve verwerking van uitgaven ten nutte van de nieuwe 
activiteiten. 
Bij het plannen van een nieuwe activiteit moet vanaf de start over de declaraties duidelijkheid 
bestaan om leden te enthousiasmeren en te voorkomen dat het genoemde enthousiasme verloren 
gaat in financiële declaratieonduidelijkheid. 
Toelichting HB:
Het is al vele jaren zo dat kosten welke gemaakt zijn door werkzaamheden in werkgroepen en 
commissies welke door het HB zijn geïnitieerd bij de algemeen penningmeester gedeclareerd 
kunnen worden. 
Het HB verzoekt daarom de afdeling Groningen dit voorstel in te trekken.  

Voorstel 5: A20 Kennemerland – Verlening van contestcall voor leden 
Kan het bestuur onderzoek doen naar de mogelijkheid aan de individuele zendamateur een 
contestcall te verlenen voor onbeperkte tijd. Als de AT zegt dit niet te kunnen administreren, dan te 
bekijken of de vereniging dit zou willen en zou kunnen doen. 
Motivering: 
Hoewel een soort gelijk voorstel op het afgelopen AO is afgewezen waarbij aangevoerd is dat 
deze registratie te duur is voor het AT, kan bekeken worden of deze roepletter administratie door 
de vereniging kan worden gedaan. Hetzelfde gebeurd onder andere door de stichting DARES. 
Daarnaast is er voor veel amateurs de behoefte om naast hun gewone call een contest call te 
gebruiken. Dit is reeds in vele andere landen om ons heen ook al mogelijk. 
Toelichting HB: 
Het HB kan hier geen uitspraak over doen omdat de verantwoordelijkheid hiervoor bij AT ligt. Dat 
is de reden dat dit voorstel op de agenda van het Amateur Overleg komt te staan. Mogelijk dat er 
nieuws is te melden op de VR. De roepletter-administratie mag niet door de vereniging worden 
gedaan. 

Voorstel 6: A18 Den Haag – Tekort toezicht AT op HF banden. 
De afdeling Den Haag vraagt de VR het HB te verzoeken een veel actievere opstelling in te nemen 
bij het eerstvolgende Amateuroverleg met het AT omtrent het tekort aan effectief toezicht door het 
AT op de HF banden. Er dienen door het AT niet-vrijblijvende toezeggingen te worden gedaan. 
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Verder dient het HB het AT dringend te verzoeken met strengere sanctiewetgeving te komen, 
inhoudende de mogelijkheid van schorsing en intrekking van de zendvergunning bij herhaald 
overtreden door (met name Novice) vergunninghouders van de vergunningsvoorwaarden. Te 
denken valt aan één schriftelijke waarschuwing, gevolgd door een directe schorsing van 
bijvoorbeeld 2 maanden bij de eerstvolgende overtreding. Na beëindiging van de schorsing zal de 
eerst volgende overtreding dienen te leiden tot een definitieve intrekking van de zendvergunning. 
Bij overtreding van de schorsing zal overigens ook als sanctie de vergunning definitief dienen te 
worden ingetrokken, anders is de schorsing een tandenloze tijger. 
Motivering: 
Door een gebrek aan voldoende toezicht en een gebrek aan sanctiemogelijkheden is er een 
onhoudbare “wild-west”situatie aan het ontstaan op de HF banden. Er zijn novice 
vergunninghouders die zicht structureel niet aan de vergunningsvoorschriften houden en geregeld 
uitzendingen verrichten in bijvoorbeeld het PSK/RTTY/CW bandsegment op 40 meter (hetgeen 
zich beneden 7,050 Mhz bevindt) en boven 14,250 Mhz. Met hun uitzendingen storen zij F-
vergunninghouders in hun uitzendingen. 
Toelichting HB: 
Het AT is verantwoordelijk voor de handhaving en sanctionering bij een overtreding. Dit is wettelijk 
vastgelegd. Wanneer radiozendamateurs onrechtmatigheden constateren zullen zij dit schriftelijk 
(om mogelijk in de toekomst materiaal aan AT te tonen) kunnen melden bij AT met een verzoek tot 
handhaving.  

Voorstel 7: A32 Meppel - ELECTRON 
De inhoud van ons verenigingsorgaan ELECTRON zodanig aanpassen dat het blad weer 
aantrekkelijker wordt en weer als wegwijzer voor de experimenterende amateur dienst gaat doen. 
Met name artikelen die een pro-actieve instelling van de redactie eisen zijn welkom, bijvoorbeeld 
door de vinger aan de pols te houden bij de lezers en hun behoeften peilen. Een enquête onder de 
leden zou één van de mogelijkheden kunnen zijn. Evenals het “aantrekken” van deskundigheid op 
het gebied van de beginnende amateur. 
Motivering: 
De belangrijkste oorzaak is, dat de ELECTRON een “passieve” redactie heeft, die afwacht en 
verzamelt wat leden schrijven. Als je geen deskundigheid in huis hebt kun je tocht de 
deskundigheid aantrekken? Er zijn waarschijnlijk genoeg amateurs die, als ze gevraag worden, 
eens iets in de ELECTRON willen schrijven. Er zou een meer “pro-actievere” redactie moeten zijn 
die de vinger aan de pols houdt en de behoeften van de lezers kan peilen en verwoorden. Ook kan 
die deskundigheid in huis halen die over onderwerpen kunnen schrijven waar vraag naar is. Een 
redactie die de vakwereld goed genoeg kent om te weten, wie je moet vragen, als je een 
onderwerp zelf niet voldoende beheerst. En in ieder geval één lid in de redactie die het talent heeft 
om voor jonge, beginnende experimenteerders te schrijven (wie herinnert zich Dr. Blan nog?) 
Toelichting HB: 
Dit voorjaar is er een mediawerkgroep gestart. Deze werkgroep kijkt naar alle huidige processen 
rondom Electron, website en PI4AA. Zij zullen met een advies komen of en hoe wij de huidige 
processen kunnen verbeteren en misschien gebruik kunnen maken van nieuwe technologieën.  
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Voorstel 8: A22 Zuid Limburg – Uitbreiding Novice vergunning 
De afdeling stelt voor om in het amateur overleg te bespreken of de novice-vergunning kan worden 
uitgebreid richting SHF/microgolfbanden. 
Motivering: 
Hiermee kan de activiteit op deze banden worden gestimuleerd, met name voor de mode ATV. 
Toelichting HB: 
Het HB is tegen dit voorstel en is van mening dat er een stimulans moet blijven om een F 
registratie te halen. AT steunt dit voorstel om dezelfde reden niet. De afgelopen jaren zijn de 
mogelijkheden voor novice geregistreerden al sterk uitgebreid. 

Voorstel 9: A31 Midden en Noord Limburg - Opstellen praktijkboek radiotechniek en 
elektronica 
De verenigingsraad draagt het hoofdbestuur op om een redactieraad in te stellen of toe te voegen 
aan een geschikte commissie met als taak het opstellen van een praktijkboek radiotechniek en 
elektronica dat enerzijds bruikbaar is als werkboek bij de reeds bestaande theorieboeken voor de 
N- en F-cursus en anderzijds zelfstandig gebruikt kan worden als hulpmiddel voor het vergroten 
van praktische kennis en vaardigheden. 
Aan deze redactieraad en het hoofdbestuur wordt daarbij overgelaten of het werkboek gesplitst 
moet worden in een N- en een F-deel om met het overeenkomstige theorieboek gebundeld te 
worden, dan wel dat het als één geheel separaat wordt aangeboden, al naar gelang de inzichten in 
de behoeften, mogelijkheden en kosten. 
Motivering: 
De drempel van de theorieboeken is voor veel beginners te hoog voor zelfstudie en er is niet 
overal de mogelijkheid om aan een cursus deel te nemen. Ook is de stof voor mensen zonder 
voorkennis vaak te ongrijpbaar. Een werkboek maakt de stof en de hobby ook toegankelijker voor 
de jeugd die sowieso te weinig basiskennis heeft om meteen een F- of N-cursusboek ter hand te 
nemen. Het boek zou ook gebruikt kunnen worden als leidraad bij project met jeugd en onderwijs. 
Cursusleiders hebben vaak materiaal dat hiervoor gebruikt zou kunnen worden maar moeten nu 
veelal ieder voor zich "het wiel" uitvinden. Bundeling van de bruikbare teksten en ideeën en het 
stroomlijnen ervan tot een werkboek is ons inziens een nuttige en belangrijke zaak die bij kan 
dragen aan het voortbestaan van onze hobby. 
Toelichting HB: 
Het voorstel zoals ingediend kan niet door het HB worden uitgevoerd. Omdat de kennis en de 
middelen bij het HB ontbreken. Wij vragen A31 en/of andere afdelingen dit voorstel zelf ten uitvoer 
te brengen. 

Voorstel 10: A47 Zeeuws Vlaanderen – Opnemen brief Jan Hoek in notulen 
De afdeling vraagt het HB waarom er in de notulen van de VR van 2009 slecht éénzijdig over de 
situatie rond de oud-secretaris Jan Hoek is genotuleerd. Uitgebreid komt het HB op pagina 4 en 5 
van de notulen van de 70e VR aan het woord, terwijl de toelichting van de oud-secretaris in slechts 
één zin afgedaan wordt.  
De afdeling A47 vraagt het HB de brief van de heer Hoek geheel of gedeeltelijk, maar dan wel met 
behoud van de essentie van de brief, alsnog op te nemen in de notulen. 
Toelichting HB: 
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De brief die door Jan was gestuurd bevatte nogal wat persoonlijke zaken uit het verleden. Om 
privacy redenen heeft het HB besloten om deze niet als bijlage bij de notulen rond te sturen. De 
brief is overigens tijdens de VR in zijn geheel voorgelezen en getoond. Er waren ook afschriften op 
aanvraag bij de bestuurstafel beschikbaar. 

Voorstel 11: A49 Zwolle – Fusie VERON en VRZA 
1) Totale fusie van de VERON en de VRZA op korte termijn 
2) Tevens samenvoegen Electron en CQPA 

Motivering: 
1) Uit kostenoogpunt 
2) Sterker staan als “grote”club tegenover buitenwereld, met name AT.
3) Redactie versterking –kwaliteitswinst Electron en CQPA 

Toelichting HB: 
Er wordt al een aantal jaren intensief aan de samenwerking met de VRZA gewerkt. In hoofdstuk 9 
van deze beschrijvingsbrief wordt de voortgang gemeld. Het is nog te vroeg om dit voorstel aan te 
nemen en het HB verzoekt de afdeling Zwolle dit voorstel in te trekken. 
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