
1. Welke zendmachtiging bezit u?   (totaal 91 formulieren - 326 leden)
   (43) 0 A                                            (NOVEMBER 1991)
        0 B
   (22) 0 C 
   (10) 0 D
   (13) 0 NL (waarvan 3x in comb. met D, lx met C en lx met A)
   ( 8) 0 geen

2. Hoe lang bent u lid van de Veron?
   (20) 0 0-5  jr
   (21) 0 5-10 jr 
   (50) 0 10   jr of meer

3. Welke van de aangegeven facetten hebben vooral uw belangstelling?
   (41) 0 communicatie (49) 0 zelfbouw (11) 0 contesten
   ( 3) 0 vossejacht (19) 0 packet/amtor (29) 0 luisteren
   (46) 0 kortegolf (31) 0 VHF/UHF (55) 0 antennes
   ( 4) 0 zendcursus (39) 0 computers (14) 0 ATV 
        0 andere, nl:

4. Afdelingsbijeenkomsten: Bezoekt u afdelingsbijeenkomsten?
   (30) 0 nooit
   (29) 0 soms
   (32) 0 regelmatig

   Wat vind u van het gebodene tijdens afdelingsbijeenkomsten?
   (39) 0 interessant
   ( 6) 0 niet interessant
   (46) 0 geen mening

   Welke programma's voor een afdelingsbijeenkomst spreken u aan? 
   (66) 0 technische lezing
   (31) 0 verkoping
   (10) 0 Veron zaken
   (43) 0 demonstr. zend/ontv. apparatuur
   (42) 0 kontakt met mede amateurs
   Welke onderw. zou u nog meer beh. willen zien tijdens bijeenkomsten?

5. 't Geruis: Stelt u toezending op prijs? 
   (82) 0 ja
   ( 4) 0 neen
   ( 5) 0 geen mening

   Wat vindt u van 't Geruis
   (65) 0 lezenswaardig
   (15) 0 nauwelijks lezenswaardig
   (11) 0 geen mening

   Wat is uw mening over de frequentie van verschijnen van 't Geruis?
   (76) 0 goed
   (13) 0 kan minder
   ( 2) 0 geen mening

6. Ronde van Amersfoort: Luistert u wel eens naar de Ronde? 
   (22) 0 regelmatig
   (43) 0 af en toe
   (26) 0 nooit

7. Voor opmerkingen of suggesties kunt u de achterzijde gebruiken! 
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3. Welke van de aangegeven facetten hebben vooral uw belangstelling? 
   0 andere, nl:
   *) 1. in het verleden VHF/UHF
      2. propagatie HF en VHF
   *) RTTY
   *) RTTY (mechanisch)
   *) DX op VHF/UHF (wat uiteraard communicatie, zelfbouw, VHF/UHF,
      contesten en antennes impliceert, hi)
   *) satellieten (oscar e.d.)
   *) 1. satellieten/space shutles
      2. propagatie MS/A
   *) het verzamelen van militaire radio en verb. app. + documentatie
   *) technische excursies
  2*) SSTV
   *) FAX! op 40 en 2
  2*) propagatie

4. Welke onderw. zou u beh. willen zien tijdens afdelingsbijeenkomsten?  
   *) dump zend- en ontvangers, welke zeker voor NL-ers interessant zijn
   *) nieuwe tv-normen (D2 MAC), CD-spelers, digitale transmissie van
      analoge signalen, echte packet lezing, PC-avond (demo- en
      programma ruil), weersatellieten
   *) propagatie
   *) meer lezingen over HF-gebeuren, dus wat de echte zendamateur
      interesseert. Dus lezingen over:
      - propagatie HF, alles over CW
      - CW (b.v. hoe begin je als beginnend A-amateur)
      - propagatie verwachtingen
      - DX-uitwisselingen (vaak weet je niet waar QSL naar toe moet)
      - Awards, etc.
      Sorry, maar meer voor de A/B-amateur, wat zijn hobby betreft:
      zenden en ontvangen op de HF is toch het uiteindelijke doel van
      bijna iedereen?
   *) een HB lid iets laten vertellen over zaken als WARC
   *) demonstratie zend/ontv. en eigenbouw apparatuur
   *) zelfbouw
   *) kleine zelfbouw projecten
   *) zelfbouwhulp onderling
   *) computer (algemeen)
   *) computer/FAX/RTTY links met radio
   *) FAX - HELL - SSTV - RTTY - Packet Radio
   *) AMTOR (om aan te beginnen!)
   *) achtergronden (lokatie, antenne opstelling, HF-deel, besturing)
      van repeaters en bakenzenders. Vooral voor 70 cm en hoger.
      Eveneens amtor/packet netwerken (lokaal, regionaal,
      internationaal)
   *) ATV en SSTV
   *) bespreking en/of testen van nieuwe apparatuur 
   *) simpel basiswerk
   *) een verenigingsavond voor luisteramateurs

7. Voor opmerkingen of suggesties kunt u de achterzijde benutten! 
ZELFBOUW
*) grote wens van een aantal PA'ers; eenvoudig en opbouwend 
   beginnen

VOSSEJACHT
*) moet dat nu echt meteen na de verenigingsavond, kan dat 
   echt niet anders; schaf ook het van te voren aanmelden af
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RONDE VAN AMERSFOORT
*) niet elke kortegolfluisteraar heeft een 144 Mc ontvanger,
   hij mist hierdoor de aankondigingen van div. activiteiten 
*) Luistert nooit naar de Ronde, geen 2 meter apparatuur 
*) Ronde van Amersfoort is GEEN VERON aangelegenheid, doch
   particulier initiatief
*) waarom aandacht Ronde van A'foort, toch BUITEN VERON verband
*) Verbazingwekkend, dat zo weinig leden hun mond open doen bij de Ronde
   van Amersfoort (of eens wat insturen). Het lijkt wel of de zend-
   amateur microfoon vrees heeft!
*) Ronde van Amersfoort te langdradig, vooral over zonne-activiteit,
   enz. Ook behandeling van b.v. Electron overbodig 
*) luistert regelmatig (laatste tijd erg langdradig)
*) Ronde van Amersfoort duurt veel te lang, kan veel vlotter 
*) waar vind ik de Ronde?
*) kan er in de Amersfoortse Ronde geen telefoonnummer beschikbaar
   gesteld worden, waar eventueel NL-ers zich kunnen inmelden voor de
   presentielijst? (PS: Niet iedereen heeft een kennis die toevallig
   zendamateur is, hi.)
*) luistert nooit - inhoudelijk: b.v. elke week hetzelfde gezeur over
   activiteit zus en activiteit zo; minder frequent is veel beter; b.v.
   1 keer per maand
*) luistert af en toe, d.w.z. als ik tijd heb!

'T GERUIS
*) Van 't Geruis is alleen het laatste blad (Agenda) lezenswaardig
*) het blad is lezenswaardig (goed)
*) 't Geruis is voor leken minder lezenswaardig 
*) 't Geruis: drukkwaliteit kan veel beter
*) waarom geen contact persoon vermeld in adreslijst voor de contest
*) waarom geen HF nieuws?
*) maak nooit de fout om het contact tussen de leden te verwateren door
   't Geruis minder vaak te laten verschijnen 
*) goed idee van NL10330
*) n.a.v. "de luisteramateur" ('t Geruis sept.), misschien is het
   mogelijk op de afd.avonden een ogenblik in te ruimen als "vragen
   kwartiertje" of langer indien mogelijk, waarschijnlijk zijn de vragen
   en antwoorden ook interessant voor anderen
*) n.a.v. "de luisteramateur" ('t Geruis sept.), wordt gesteld dat er
   nooit wat wordt gedaan en dat is niet waar, er zijn meer luister-
   amateurs die wel eens wat insturen
*) 't Geruis is een goed geheugensteuntje, ik weet dan dat er a.s.
   vrijdag een afd. bijeenkomst is. De VHF/UHF rubriek is onzin. Er
   staat in wat je gemist hebt.
*) toezending van het blad graag 12x per jaar
*) frequentie van verschijnen 't Geruis b.v. 6 keer per jaar
*) frequentie van verschijnen 't Geruis b.v. 1 keer in de 2 mnd
*) 't Geruis kan minder, maar dikker dan
*) stelt toez. blad niet op prijs, wegens verhuizing naar andere regio
*) het blad is lezenswaardig, soms nauwelijks lezenswaardig
*) gaarne meer eenvoudige zelfbouwschema's in 't Geruis

EXCURSIES
*) graag excursie naar: Flevo - Lopik - Kootwijk - Electrische centrale
   - NOS/NOB - Data communicatie bedrijf
*) graag meer excursies
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CURSUSSEN
*) geen tijd, anders liefst drie herhalingscursussen
*) Is het niet mogelijk om de cursussen, die hier wegens te weinig
   belangstelling zijn gestopt, te combineren met andere afdelingen 
   van de VERON

VERKOPINGEN
*) geen 1 maar 2 verkopingen (ook goed voor clubkas)

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
*) het gebodene tijdens afdelingsbijeenkomsten is interessant (beetje
   zwart/wit, 't is redelijk interessant, maar 't houdt niet over)
*) de technische lezingen zijn in de meeste gevallen te hoog gegrepen
   voor de gewone man en die zijn er genoeg
*) m'n complimenten aan de organisatoren van de verenigingsavonden
*) waarom geen 11 avonden in plaats van 10, vakantie duurt wel erg lang

NIET KOMEN OP AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
*) doordat de afd. avond op vrijdag valt is het niet mogelijk deze bij
   te wonen. Wel worden de verslagen gelezen, waarop de aan ommezijde
   meningspunten zijn aangegeven
*) kan de afd.bijeenkomsten nog niet bijwonen, hopelijk als de tijd het
   toestaat zal ik zeker komen
*) wegens verplichtingen elders
*) i.v.m. tijdgebrek kan ik maar soms komen

EIGEN ONDERKOMEN
*) voor de afdeling zou het goed zijn een eigen stek te hebben
*) Het wordt tijd voor een fatsoenlijk eigen onderkomen, waar men
   tenminste één keer p.w. terecht kan. Wat te denken van een onderkomen
   van één of andere Scoutinggroep? Moet toch kunnen? Een koelkastje met
   drank en iemand die voor de inhoud daarvan + de sleutel van het
   onderkomen zorg draagt en de mensen komen vanzelf. Zet er een
   transceiver neer en een antennetje, een werkbank en wat technische
   bladen en af en toe een QSL-manager dan moet je zien hoe de 
   activiteit toeneemt.

ALGEMEEN
*) computers (wij zijn zendamateurs, hoor!)
*) Ga door met lawaai maken, dus geruis. Volgens mij zijn er velen zoals
   ik, die een hekel hebben aan gezamelijke interessant doenerij. Ik
   zelf ben een FAX kijkamateur en ben vaak getuige van de grote
   moeilijkheden transmissies tot een goed eind te brengen. OM's die
   verzuurd hun rechtse opinies te berde brengen doen mij niet goed
   worden. Ooit eens waren zij in staat morse piepjes te nemen en te
   geven. In hoeverre kunnen zij dit nog? Vakkennis zit niet in morse
   (±100 jaar oud). Waar is de computer? Ga door en besteed aandacht 
   aan de technieken van nu en niet van gisteren
*) Van deze gelegenheid wil ik gelijk gebruik maken om mede te delen dat 
   ik ben verhuisd naar Apeldoorn en dus een andere regio. Daarom wil ik 
   vragen om uitschrijving en stopzetting van de toezending van 
   "t Geruis. Bij voorbaat dank en ik wens jullie van harte een prettige
   voortzetting toe van jullie regio-afdeling
*) waar ik "geen mening" heb ingevuld bedoel ik "wisselend"
*) inleveren voor 1 sept. is moeilijk als 't Geruis op 20 sept. in de
   bus valt!
*) PA3DTX moet amateur van het jaar worden
*) behandelen uitslag van deze enquête op de huish. verg. in januari 
*) mijn compliment voor het besturen van de afdeling!
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