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VAN DE SECRETARIS     

BESTUUR/CONTACTADRESSEN                

Dit jaar verschijnt ons mededelingenblad maar één keer, nl. een nummer met de stukken
voor de Huishoudelijke Vergadering in maart via e-mail, deze is alleen op aanvraag bij de
secretaris op papier verkrijgbaar. Verder kan men via onze home-page een speciaal
nummer downloaden met adressen en algemene informatie over onze afdeling.
Onze  afdelingsbijeenkomsten worden gehouden op de tweede vrijdag*) van de maand
(juni  in Bunschoten, juli en augustus geen bijeenkomst)  in ontmoetingscentrum “De
Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. Zaal  open  19.30 uur,
aanvang 20.00 uur.
Elke maandag is er een VERON Amersfoort (a03) Activiteiten Maandagavond (VAM-avond),
bestaande uit zelfbouw en onderling QSO. Adres: Haarbrug 10 B, Bunschoten. Voor
vakantie en afwijkende tijden kijk even op de site van http://www.pi4amf.nl.
Via onze homepage, nieuwsflits en Electron (“Komt u ook?”) zullen wij u zoveel mogelijk op
de hoogte houden van het wel en wee van onze afdeling.

 

BESTUUR:
voorzitter: Frans de Bles (1) PC2F Gaardendreef 20 3824 AT Amersfoort 06-15013650
secretaris: Gert van Loo (2) PA2LO Zeeweg 4   3853 LM Ermelo 06-53305635
penningmeester: Roel Craanen (4) PB0ACU Watersteeg 57 3824 EL Amersfoort 033-4561118
 bank: NL30INGB0003888404 tnv: VERON Amersfoort, Amersfoort
lid: Maarten Bos (9) PA3EYC Nekkeveld 4a 3861 ME Nijkerk 06-12686043
lid: Tijmen de Jong (8) PA3GRM Ambachtlaan 57 3828 DB Hoogland 033-4802994

CONTACTADRESSEN:
ledenadministratie: Gert van Lo PA2LO
QSL-manager: Peter Butselaar (1) NL 5557 Seringstraat 37 3812 XA Amersfoort 033-4652067
zendcursus N en C: Jan van Essen PH7S Van Marnixlaan 80 3818 VD Amersfoort 033-4331683
  e-mail adres: j.van.essen@wxs.nl
morsecursus: Koos Sportel (1) PA3BJV A. Schweitzersingel 367 3822 BV Amersfoort 033-4551992
immunisatie-funct.: Koos Sportel PA3BJV 
NL-vertegenw.: Adriaan v.d. Brink (6) NL10902 Watersnip 30 3751 GL Eemnes 035-5382936
vossenjachten: Maurice Goossens (3) PA3HHT      
clubstation PI4AMF: Haarbrug 10-B Haarbrug 10-B 3751 LM Bunschoten–Sp.
vaa PI4AMF/NL8600: Gert van Lo PA2LO
vaa PI2/PI3/PI6AMF Rient Bartelds (1) PA3GXP
depothouder: Maarten Bos (9) PA3EYC Nekkeveld 4a 3861 ME Nijkerk 06-12686043
archief/webmaster: Frank van Hamersveld (1) PA3DTX Van Woustraat 28 3817 PG Amersfoort 
award-manager Gerard Overbosch (7) PD5GO Van Oldenbarneveltstr. 67 3862 SG Nijkerk 033-2462134

emailadres: (1) call/luisternummer@veron.nl / (2) pa2lo@pa2lo.com / (3) pa3hht(@kpnmail.nl /  (4) pb0acu@hocra.nl / (6) call@amsat.org 
/ (7) g.overbosch@chello.nl / (8)  tijmenn@kpnmail.nl / (9) pa3eyc@live.nl / afdelings-emailadres: a03@veron.nl.
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MEDEDELINGEN

 
AGENDA 2018                     

QSL-KAARTEN - Vergeet u niet uw QSL-kaarten op de afdelingsavond af te halen? Heeft u
een nieuwe call laat  het uw QSL-manager en Centraal Bureau VERON weten.

GEBRUIK VAN AFDELINGSCALL - Wilt u tijdens één contest of andere activiteit de club-
call gebruiken, dan kunt u dit aanvragen bij onze secretaris.
 
GEBRUIK VAN AFDELINGSAPPARATUUR - Onze  afdeling bezit  antennes  voor  HF, 
VHF  en  UHF;  coax  met amphenol  en N-connectoren; 4 rotoren met stuurkabel; een
aggregaat en een mobiele antennemast. Deze spullen kunnen door de leden worden
geleend bij onze secretaris. Uiteraard kan dit niet ten tijde van afdelingsactiviteiten. LET OP:
Bij reservering borgsom betalen, annuleringskosten kunnen in rekening gebracht worden en
schade is voor rekening van de gebruiker.

E-MAIL - Wilt u op de hoogte worden gehouden van afdelingsactiviteiten of ons
afdelingsblad en nieuwsflits digitaal ontvangen, geef dan uw e-mail adres door aan onze
secretaris. 

ARCHIEF - Wij  zoeken  voor  ons archief foto's  en krantenknipsels  van vroeger en  nu die 
het beeld  van het radioamateurisme in onze  afdeling  kunnen  complementeren. Heeft u
iets of weet u iemand die misschien materiaal heeft, kunt u dat laten  weten  aan  Frank  van
Hamersveld, Van  Woustraat 28, 3817 PG Amersfoort (PA3DTX @ veron.nl). U kunt uw
digitale bestanden voor het archief sturen naar veronamersfoortarchief @ gmail.com.

 

    
12 januari nieuwjaarsreceptie, eventueel behandeling afdelings-VR-voorstellen en

Rick (PA5NN) houdt een reisverslag van plusminus 20 minuten over zijn
vakantie trip van afgelopen zomer naar Zweden

9 februari lezing over de WSPRlite door Hans van der Marel (PE1KWH)
9 maart huishoudelijke vergadering en behandeling van de VR-voorstellen
13 april lezing over werken met four square antennes door Jan Stadman

(PA1TT-DJ5AN) 
11 mei lezing over de modes JT65 en FT8 door Frans de Bles (PC2F)
8 juni onderling QSO en BBQ in Bunschoten
juli/augustus geen bijeenkomst
14 september onderling QSO en vakantie lichtbeelden
12 oktober lezing over logprogramma's in de praktijk door Maarten Bos (PA3EYC) 
9 november verkoping van courante radio-amateur spullen 
14 december bijeenkomst in kerstsfeer
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