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MAART - huishoudelijke vergadering  / behandeling VR-voorstellen 
Het bestuur van de VERON Amersfoort (A03) nodigt alle VERON-afdelingsleden uit voor de huishoudelijke 
vergadering op vrijdag 10 april. De vergadering, die begint om 20.00 uur, is alleen toegankelijk voor VERON-
afdelingsleden en eventueel door het bestuur uitgenodigde VERON-leden (afdelingsreglement artikel 7). 
Zaal open 19.30 uur. 
 
De agenda:  1.   Opening door de voorzitter, Frans (PC2F) 

 2.   Notulen Huishoudelijke Vergadering van 8 maart 2019 
 3.   Jaarverslag over 2019 
 4.   Verslag van de kascontrolecommissie 
 5.   Financieel verslag van de penningmeester 
 6.   Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
 7.   Beleid 2020 
 8.   Vaststellen begroting voor 2020 
 9.   Bestuursverkiezing 
 10. Pauze 
 11. Behandeling van de VR-voorstellen voor de Verenigingsraad in Apeldoorn 
 12. Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad 
 13. Rondvraag 
 14. Sluiting 

 
Wil je ook eens actief bemoeien met VERON-zaken van onze afdeling? Maak dit dan mondeling, schriftelijk of 
telefonisch bekend bij de secretaris. Kandidaatstelling is mogelijk tot vlak voor aanvang van de vergadering. 
Het overzicht is als volgt:  voorzitter:             Frans (PC2F),                niet aftredend 

 secretaris              Dick (PA0MBR),              niet aftredend 
 penningmeester:    Tijmen (PA3GRM),         aftredend/herkiesbaar 
 leden:                   Maarten (PA3EYC),         aftredend/herkiesbaar 
                            Casper (PA1CJ),            aftredend/herkiesbaar 

Het bestuur wenst je een goede en prettige vergadering. 

  
VERENIGINGSAVOND 

https://a03-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/geruis/vr-voorstellen2020.pdf
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1. OPENING 
De voorzitter (PC2F) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vastgesteld wordt dat, met 
uitzondering van Bep (XYL van Roel (PB0ACU)) die de bar deze avond bemant, uitsluitend afdelingsleden 
aanwezig zijn. In totaal zijn 41 afdelingsleden aanwezig. De secretaris meldt dat van Adriaan (PA1LIO) een 
bericht van verhindering is ontvangen.  
Bij aanvang van de vergadering worden een aantal mededelingen gedaan. Omdat deze niet specifiek over 
de Huishoudelijke Vergadering gaan, zijn deze niet in dit verslag opgenomen. Na de ingekomen mede-
delingen wordt de agenda van de vergadering ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. NOTULEN HUISHOUDELIJKE VERGADERING VAN 9 MAART 2018 
De secretaris (PA2LO) neemt pagina voor pagina de notulen van de Huishoudelijke Vergadering 2018 door. 
Met de toezegging dat enige kleine tekstuele correcties worden doorgevoerd, wordt het verslag 
goedgekeurd. 
 
3. JAARVERSLAG 2018 
De secretaris neemt in hoofdlijnen het jaarverslag 2018 door. Het jaarverslag wordt goedgekeurd en 
daarmee vastgesteld.  
 
4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE 
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Hans (PE1KWH) en Jan (PD0AUQ). Jan laat weten de administratie 
in goede orde te hebben aangetroffen. De commissie stelt de leden voor de penningmeester en daarmee het 
bestuur decharge te verlenen. Dit wordt bij acclamatie gedaan. 
 
5. FINANCIEEL VERSLAG 
De penningmeester Tijmen (PA3GRM) geeft toelichting op het financieel verslag. Het jaar is met een tekort 
van € 734,21 afgesloten. Het vermogen van de afdeling is in 2018 met 4,3% afgenomen. Ondanks het tekort 
en de afname van het vermogen, staat de afdeling er financieel gezond voor. 
 
6. BENOEMING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE 
De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Koos (PA3BJV) en Hans (PE1KWH). Als nieuwe reserve lid wordt 
toegevoegd Gerard (PA0PIW). 
 
7. BELEID 
De voorzitter verwijst naar de oproep die in 2018 is gedaan: de afdeling is een actieve afdeling waarbij veel 
activiteiten worden georganiseerd, maar het bestuur stelt vast dat er erg weinig handen beschikbaar zijn om 
deze activiteiten te organiseren.   
Bij de behandeling van het beleid wordt ook een voorstel voor een donatiebeleid besproken. Het voorstel 
komt voort vanuit de Huishoudelijke Vergadering 2018. Chris (PA3CRX) geeft een toelichting op de tot-
standkoming van het beleid. Daarnaast licht hij toe waarom een verzoek tot financiële bijdrage voor de  
23cm repeater PI6ATS wordt gedaan. Naar aanleiding van de toelichting ontstaat er in de vergadering een 
discussie. Onder andere wordt een toelichting gevraagd over de post ‘Vossenjacht’ die in de begroting is 
opgenomen. Roel (PB0ACU) geeft hierover een nadere toelichting.  
De vergadering besluit om separaat over het voorstel donatiebeleid en het verzoek tot donatie voor PI6ATS 
te stemmen. Zowel het voorstel als het verzoek tot donatie wordt verworpen. 
De secretaris vraagt aan de aanwezigen of er leden zijn die uit eigen middelen een donatie voor PI6ATS 
willen doen. Een aanzienlijk aantal leden geeft aan hiertoe bereid te zijn. Afgesproken wordt dat op de  
a03-site een artikel geplaatst zal worden met daarin het bankrekeningnummer waarop donaties kunnen 
worden overgemaakt. 
Tenslotte vraagt Evert (PA3AYQ) of er vanuit de afdeling nog iets wordt gedaan ter gelegenheid van het 
bezoek van de Koninklijke familie aan Amersfoort tijdens Koningsdag. De voorzitter geeft aan dat het 
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bestuur hierover heeft gesproken, maar dat er nog geen concrete plannen zijn maar er in de pauze 
gelegenheid is om belangstelling hiervoor kenbaar te maken. 
 
8. BEGROTING 
De penningmeester geeft toelichting op de begroting 2019. Het leden aantal is in 2018 gegroeid van 192 
naar 194 leden. In de begroting wordt rekening gehouden met een exploitatietekort van € 348,- in 2019. 
Het bestuur vraagt aan de leden of er onderwerpen op de begroting staan waarop de leden zouden willen 
bezuinigen. Dit is niet het geval. De begroting 2019 wordt dan ook ongewijzigd goedgekeurd. 
 
9. BESTUURSVERKIEZING 
Aftredend en herkiesbaar zijn Frans (PC2F) en Tijmen (PA3GRM) beide worden bij acclamatie herkozen. 
Aftredend en niet herkiesbaar is Gert (PA2LO). Gert wordt door de voorzitter bedankt voor zijn 
werkzaamheden en ontvangt een passende attentie. 
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie gemeld. Ook na een oproep door de 
voorzitter, een pleidooi van Casper (PA1CJ) en de oproep van Koos (PA3BJV) aan de leden om hun 
verantwoordelijkheid te nemen, melden zich geen kandidaten. 
 
10. PAUZE 
 
TERUG NAAR PUNT 9 - BESTUURSVERKIEZING 
In de pauze hebben Dick Radstaak (PA0MBR) en Lex van der Lugt (PA1LEX) besloten om zich gezamenlijk 
beschikbaar te stellen voor een functie in het bestuur. De leden stemmen in met toetreding van Dick en Lex, 
waardoor het bestuur weer op sterkte is. 
 
11. BEHANDELING VAN DE VR-VOORSTELLEN 
De vergadering behandeld de 10 ingekomen VR voorstellen. De vergadering stemt er mee in dat niet 
opnieuw zal worden stilgestaan bij de door de eigen afdeling ingebrachte voorstellen. De VR-voorstellen 6 
en 9 worden daarom niet opnieuw behandeld maar zullen als “unaniem voor” worden aangemerkt. 
De afdeling Amersfoort heeft tijdens de VR 8 stemmen. In de onderstaande tabel wordt aangegeven hoe 
onze afdeling tijdens de VR 2019 zal stemmen op de ingediende voorstellen: 
 
Voorstel Stemming Voorstel Stemming
1 Voor (8 voor) 6 Voor (8 voor)
2 Voor (8 voor) 7 Tegen (6 tegen, 2 onthouding)
3 Tegen (6 tegen, 1 voor, 1 onthouding) 8 Tegen (4 tegen, 3 onthouding, 1 voor) 
4 Tegen (7 tegen, 0 voor, 1 onthouding) 9 Voor (8 voor)
5 Tegen (7 tegen, 0 voor, 1 onthouding) 10 Tegen (4 tegen, 2 voor, 2 onthouding)  
 
12. AFVAARDIGING VERENINGINGSRAAD 
Namens de afdeling Amersfoort zullen Edwin (PA1EDL) en Jan (PD0AUQ) aanwezig zijn op de VR.  
 
13. RONDVRAAG 
 In de rondvraag wordt door Chris (PA3CRX) aandacht gevraagd voor de VHF-en-hoger dag in Apeldoorn 

op 23 maart a.s. 
 Gert (PA2LO) wijst op de DKARS HF-weak signals dag die op 9 maart plaatsvindt in Kootwijkerbroek. 
 Maarten (PA3EYC) geeft aan dat het op 11 mei Nationale Molendag is. Er is vanuit de molenaar in Putten 

een verzoek ontvangen om tijdens deze dag mee te doen aan het Mills-on-the-air event. 
Belangstellenden kunnen zich melden bij Maarten. 

 Tenslotte geeft Frans (PC2F) aan dat is besloten dat er speciale roepletters in de lucht zullen worden 
gebracht ter gelegenheid van Koningsdag 2019. Nadere informatie hierover zal via de Nieuwsflits en op 
de website worden verspreid. 

 
14. SLUITING 
Onder dankzegging van de inbreng van ieder, sluit de voorzitter de vergadering om 22.45 uur. 
 

Gert (PA2LO), oud afdelingssecretaris 
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BESTUURSZAKEN  
In 2019 bestond het bestuur uit 6 leden:  
Frans de Bles (PC2F)   - voorzitter 
Lex van der Lugt (PA1LEX) - secretaris 
Tijmen de Jong (PA3GRM) - penningmeester 
Maarten Bos (PA3EYC) - algemeen bestuurslid 
Casper Janse (PA1CJ)  - algemeen bestuurslid 
Dick Radstaak (PA0MBR) - algemeen bestuurslid  
 
Het bestuur heeft in 2019 op regelmatige basis vergaderd. 
 
VERENIGINGSAVONDEN  
In 2019 zijn de volgende verenigingsavonden gehouden: 
11 januari  - Nieuwjaarsreceptie en behandeling van de ingekomen afdelings-VR-voorstellen. 
8 februari  -  Lezing over ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) ontvangst  
  en antennebouw door Casper (PA1CJ), Gerton (PD0G) en Erik (PE1RQF). 
8 maart  -  Huishoudelijke Vergadering en behandeling VR-voorstellen. 
12 april  -  Lezing herdenking 75 jaar D-day en activatie speciale call TM75LM deze zomer door  
  Hans (PA2JWN). 
10 mei  - Lezing SDRplay en waterfalls door Tijmen (PA3GRM). 
14 juni  - Afdelingsbarbecue bij Radio Club Bunschoten. 
13 september  - Vakantie beelden en onderling QSO. 
11 oktober  - Lezing Qatar-Oscar 100 satelliet door Adriaan (PA1LIO). 
8 november  - Verkoping van courante radio-amateurspullen.  
13 december  - Familieavond in kerstsfeer. 
 
De verenigingsavonden vonden, met uitzondering van de afdelingsbarbecue, allen plaats in ontmoetings-
centrum De Herberg in Nieuwland, Amersfoort-Noord. 
 
PI4AMF  
De clubcall PI4AMF was in 2019 regelmatig actief vanuit Radio Club Bunschoten. Er werd onder deze call 
deelgenomen aan de PACC 2019 en afdeling Amersfoort behaalde hiermee de 4e plaats in de klasse D1: 
MULTI-TWO ALL HIGH MIXED oftewel meerdere operators, twee zenders, alle banden, hoog vermogen, 
CW/SSB. Tijdens de VERON velddagcontesten deed de afdeling het erg goed vanuit de locatie Nekkeveld. Op 
de CW-velddag maakte PI4AMF/P 1106 QSO’s wat goed was voor de 1e plaats, en ook de SSB-velddag werd 
door de afdeling Amersfoort gewonnen met 1025 phone verbindingen. 
 
VERENIGINGSMATERIAAL  
Het geplande herstel van de defecte mobiele antennemast van de afdeling stond voor 2019 gepland, echter 
is dit nog niet uitgevoerd.  
 
De WSPRlite-modules van de afdeling zijn in 2019 ingezet t.b.v. de antenne battle tussen Tijmen (PA3GRM) 
en Rick (PA5NN).  
 
QSL-BUREAU  
Peter Butselaar (NL5557) heeft ook dit jaar weer het QSL-bureau voor onze afdeling uitstekend verzorgd.   
 
VAM  
Ook dit jaar was er elke maandagavond een VAM-avond. Het beheer van de VAM-bijeenkomsten wordt 
uitstekend gedaan door Jan (PD0AUQ), Adriaan (PA1LIO) en Jaap (PD5ISW).   

  
JAARVERSLAG 2019 
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CONTACT MET DE LEDEN  
De website van de afdeling Amersfoort wordt regelmatig voorzien van nieuwe artikelen. Ook in 2019 
ontvingen we artikelen ter plaatsing van verschillende leden. Frank (PA3DTX) heeft als webmaster er weer 
keurig voor gezorgd dat de website up-to-date bleef. 
Via het Electron (Komt u ook?) werden de leden zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van het wel en wee 
van onze afdeling. Verder verscheen er 1 keer ons afdelingsblad 't Geruis met de stukken voor de 
Huishoudelijke Vergadering en een digitale uitgave met informatie over de afdeling.  
Ook werd er via e-mail 10 keer een Nieuwsflits verzonden met het laatste nieuws en aankondiging van de 
afdelingsbijeenkomsten.  
 
CURSUSSEN  
Koos (PA3BJV), Hilde (PA3EKW) en Ron (PA3DAM) verzorgden ook dit jaar weer de morsecursus. Naast de 
standaard (12 wpm) CW-opleiding wordt ook opgeleid voor Telegrafist 1e klasse (25 wpm). 
 
WAT VERDER HET VERMELDEN WAARD IS  
 De afdeling Amersfoort behaalde in 2019 de 3e plaats in de VERON afdelingscompetitie. De afdeling 

heeft een redelijk aantal actieve deelnemers die aan dit succes hebben bijgedragen. 
 Ter gelegenheid van het bezoek van Koning Willem-Alexander en zijn familie aan Amersfoort op 

Koningsdag, is door de afdeling Amersfoort in april de special event call PA52KDA geactiveerd. Tijdens 
dit event zijn er 1338 QSO’s gemaakt. 

 Op de Nationale Molendag waren we als afdeling te gast op korenmolen ‘t Hert te Putten, waar we 
tijdens het Mills On The Air evenement uitkwamen met de special call PA120MILL. Rinus (PA0RBA) was 
actief vanuit molen De Vriendschap te Veenendaal. 

 Afdelingslid Hans (PA2JWN) heeft het initiatief genomen om met een special event station TM75LM in 
de lucht te komen tijdens het vieren van 75 jaar bevrijding van Le Muy, een plaatsje in het zuiden van 
Frankrijk. In augustus heeft hij samen met een aantal leden van de afdeling Amersfoort daar een succes 
van gemaakt vanuit Zuid-Frankrijk waarbij 3331 QSO’s zijn gemaakt. 

 In april is Eddy (PA0RSM) beloond voor zijn verdiensten met een Gouden Speld uit handen van HB-lid 
Johan Jongbloed (PA3JEM).  

 Johan (NL9723) heeft het erg goed gedaan in 2019. In de VERON SLP contest is hij als 5e geëindigd in de 
competitie en als 2e van Nederland.  

 Afdelingsleden Casper (PA1CJ) en Koos (PA3BJV) zijn als EMC-specialisten afgereisd naar Gorinchem 
(PI4GAC) en hebben daar de lezing “Niet Storen” gegeven. 

 Namens de afdeling zijn Jan (PD0AUQ) en Edwin (PA1EDL) naar de VERON verenigingsraad (VR) geweest. 
De afdeling Amersfoort bracht in 2019 2 voorstellen in. 1 voorstel is daarbij aangenomen (opstellen 
toekomstvisie ‘Opleiden 2.0’) en 1 voorstel is verworpen (eigen roepletters (clubcall) voor 
scoutinggroepen).  

 Vanuit de tuin van Eddy (PA0RSM) heeft er een vervolgonderzoek plaatsgevonden naar HF-grondgolf 
propagatie. 

 Ook dit jaar bezochten diverse leden van de afdeling diverse radiobeurzen in binnen- en buitenland. 
 Tijmen (PA3GRM) en Lex (PA1LEX) zijn namens de afdeling naar de VERON Regiobijeenkomst 2019 in 

Apeldoorn geweest. 
 Een aantal leden van de afdeling heeft in Luxemburg antenne experimenten uitgevoerd met zelfbouw 

draadantenne’s om hier meer ervaring mee op te doen. 
 Tijmen (PA3GRM) en Rick (PA5NN) zijn een antenne battle aangegaan na een weddenschap. Wegens 

technische haperingen zal deze in 2020 overgedaan worden. 
 
TENSLOTTE 
Dank tenslotte aan allen die vrijwillig hun bijdrage hebben geleverd voor de afdeling.  
 

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris A03 
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   2018 2019 2020
Kas   € 502,15 € 775,10 Kapitaal 2018 € 16486,76
ING betaalrekening € 265,58 € 232,33 Tekort 2019 € -611,62
ING Spaarrekening € 2557,90 € 1700,00 €  
ING Xtra Spaarrekening € 13161,13 € 13167,71 €  
   € 16486,76 € 15875,14 Kapitaal 2019 € 15875,14

 
ONTVANGSTEN 2018 2019 Begroting 2020 
Afdracht Hoofdbestuur € 1381,80 € 1391,60 € 1390,00
Giften € 7,30 € 31,25 € 0,00
Reisdeclaratie € 41,00 € 0,00 € 0,00
Verkoping € 169,40 € 69,25 € 75,00
Barbecue € 227,80 € 278,45 € 200,00
Rente ING-rekeningen  € 16,03 € 7,27 € 10,00
Bingo € 71,00 € 124,00 € 115,00
Activiteiten-AHW € 0,00 € 0,00 € 0.00
Saldo negatief € 734,21 € 611,62 € 550,00
  € 2648,54 € 2513,44 € 2340,00

    
UITGAVEN 2018 2019 Begroting 2020 
Bankkosten € 73,82 € 98,14 € 100,00
Diversen + portokosten € 186,99 € 50,33 € 0,00
Div.bestuurskosten € 18,30 € 39,99 € 50,00
Reiskosten € 0,00 € 0,00 € 0,00
Lezingen € 171,96 € 28,45 € 100,00
Zaalhuur € 630,00 € 630,00 € 630,00
Kerst € 304,40 € 510,03 € 400,00
Bingo € 212,15 € 217,50 € 210,00
Barbecue € 392,45 € 495,45 € 500,00
PI4AMF w.o. contesten € 99,00 € 188,55 € 100,00
PI4AMF QSL € 0,00 € 155,00 € 150,00
Vossenjachten € 0,00 € 0,00 € 0,00
Velddag € 85,00 € 100,00 € 100,00
Aanhangwagen € 474,47 € 0,00 € 0,00
Saldo positief € 0,00 € 0,00 € 0,00
  € 2648,54 € 2513,44 € 2340,00

 

  
FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 

AGENDA 
8 mei lezing door Jan (PD0AUQ) over klant specifieke oplossingen 
12 juni BBQ 
11 september onderling QSO en mogelijkheid tot het vertonen van amateur-vakantie-lichtbeelden 
9 oktober lezing door Dick (PA0MBR) over radio onder de 1 MHz 
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