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BRAND IN HET CENTRAAL BUREAU VAN DE VERON
Dr OM,
Zoals U wellicht uit de pers heeft vernomen, heeft op dinsdag 
29 maart j.l. een hevige brand gewoed in een van de gebouwen van
"Het Dorp" te Arnhem. Het gevolg hiervan is dat de volledige VERON
administratie, zoals deze daar was ondergebracht, is verbrand.
Verder gingen o.a. verloren de brailleerinrichting van "het ge-
sproken boek" en nog enkele administraties. Het gevolg hiervan 
is dat we op zeer korte termijn moeten gaan starten met een opbouw-
procedure van een nieuw adressenbestand, dat gebruikt wordt voor de
verzending van "Electron", DX-Press, Ledenadministratie etc. Ge-
lukkig beschikken we hiervoor over voldoende gegevens. Een bij-
zonder voordeel is het feit, dat alle geadresseerde enveloppes voor
Electron (aprilnummer) juist waren bezorgd bij de drukker. Voorlopig
zullen er echter een aantal zaken op provisorische wijze moeten
worden gedaan. Op korte termijn zijn de volgende zaken van belang:
1. Elektron zal normaal, of slechts met geringe vertraging, ver-
   schijnen. Met behulp van een aantal afdelingen zullen de adressen
   met de hand worden geschreven.
2. DX-Press VHF-Bulletin is deze week verschenen in een noodeditie,
   welke is gestuurd naar de afdelingssecretarissen; men wordt ver-
   zocht deze uit te reiken. Hoe we hiermee verder gaan is op dit
   moment nog niet te zeggen.
3. Adreswijzigingen en aanmelding van nieuwe leden kan gewoon door-
   gaan via ARNHEM. Het telefoonnummer is tijdelijk 085-450941. 
   We verzoeken U slechts in dringende gevallen te bellen.
4. De afdelingen ontvangen voorlopig geen aanvullingen en mutaties
   op het ledenbestand. We verzoeken U de gegevens uit Electron
   voorlopig over te nemen m..b.t. de nieuwe leden.
5. PA0AA zal eventueel nieuws en nieuws dat anders in DX-VHF zou
   verschijnen uitzenden. Luister hierna.
6. De aanmeldingen welke in de laatste week voor de brand in Arnhem 
   zijn ontvangen zullen waarschijnlijk niet meer zijn verwerkt in
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   de verzending van Elektron; deze adressen zijn dan ook verloren
   geraakt. Krijgt U hierover opmerkingen, maak dan gewoon een
   nieuwe aanmelding, desnoods op een gewoon velletje papier.
7. Een aantal nieuwe leden heeft ook geen acceptgirokaart ontvangen
   (zie 6). Ook hier geldt: opnieuw opgeven, of indien men Electron
   wel heeft ontvangen gewoon de verschuldigde contributie overmaken
   (evenredig deel van het nog niet verstreken deel van het jaar). 
8. Heeft U bepaalde vragen, neem dan contact met mij op, doch
   houdt er rekening mee dat ik vaak niet thuis ben en men U dan
   meestal geen juist antwoord op de vragen kan geven. In speciale
   gevallen kunt U mij op het QRL ook bereiken (035)94764. Ook kunt
   U een van de andere HB-leden benaderen.
Ik hoop U hiermee voorlopig voldoende informatie te hebben gegeven.
We rekenen op Uw aller medewerking om zo gauw mogelijk uit de zorgen
te geraken. We houden ons aanbevolen voor suggesties in verband met 
het opnieuw opzetten van onze administratie.
Op de VR kunnen we verder uitgebreid over deze zaken praten. 
                              w.g. Jan Hoek, PAoJNH
                              Algemeen Secretaris.

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Zoals uit bovenstaande brief van Jan Hoek blijkt zal de versturing
van DX-PRESS/VHF BULLETIN voorlopig via de afdelingssecretarissen
lopen. Ik doe daarom op de abonnees van dit weekblad het zeer
dringende verzoek om per omgaande hun naam bij ondergetekende bekend
te maken, en wilt U tevens vermelden of U beide bladen wenst te ont-
vangen of bijv. alleen DX-Press of VHF Bulletin. Ik weet wel dat U
recht hebt op beide bladen, maar elke afdeling krijgt maar enkele
exemplaren, zodat er eventueel gecopiëerd moet gaan worden. Is Uw
naam dan bij mij bekend; dan kunt U er op rekenen, dat het blad U
wekelijks (of twee-wekelijks) wordt toegezonden. In tegenstelling
met de brief van Jan Hoek worden er de eerste keer geen bladen
uitgereikt op de maandelijkse bijeenkomst, omdat ik eerst wil weten,
hoeveel abonnementen er in onze afdeling zijn. Deze wijze van ver-
zenden zal waarschijnlijk geruime tijd zo blijven verlopen. Ik ga 
er wel vanuit, dat alleen mensen zich opgeven die ook werkelijk hun
abonnementsgeld hebben betaald.

Verder doe ik een dringend verzoek op alle leden om adreswijzigingen
e.d. ook door te geven aan mij, aangezien ik voorlopig geen gegevens
krijg via Arnhem (die hebben wel wat anders te doen). Hoort U toe-
vallig dat iemand zich opgegeven heeft als lid van de VERON, laat
hen dan de "brief" van Jan Hoek lezen en laat hij zich ook bij mij
bekend maken, omdat hij anders geen convo krijgt. (Ik krijg de
adressen voorlopig niet door van Arnhem.)
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Het gevolg van e.e.a. is ook, dat de opgave van nieuwe leden, nieuwe
calls e.d. in dit blad ernstig vertraagd zal worden. Ik hoop dat U
hiervoor begrip heeft, Ik hoop op Uw aller medewerking.
                                          Hans Moorhoff, secretaris.
-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O
Afgaande op het weer van vandaag kost het moeite te bedenken dat het
al bijna 2 weken lente is. De wind jaagt door de straten en teistert
onze antenneparken.
Toch loopt dit seizoen al weer bijna ten einde; nog 3 maanden en we
zitten midden in de vakantieperiode.
Afgaande op de gestage groei van ons ledental zouden we kunnen con-
stateren dat onze hobby in de "lift" zit; ook vinden steeds meer
mensen op de één of andere wijze de weg naar onze verenigings-
avonden, een logisch gevolg.
Daar regeren voor een groot deel bestaat uit vooruitzien, is het be-
stuur een aantal maanden geleden begonnen met z'n voelhoorns uit te
steken om te komen tot een wat royalere accomodatie voor onze ver-
enigingsavonden. Naar mijn mening is de uit het bestuur gevormde
commissie "cum laude" (een soort 9++++) geslaagd in z'n opdracht 
tot het zoeken van een nieuwe, ruimere lokaliteit met o.a. als voor-
waarden: consumptieprijzen op het zelfde niveau en geen ingrijpende
gevolgen voor de "afdelingsschatkist".
========================
= KOMENDE  VERGADERING =
======================== op vrijdag 1 april, in het NKV-Huis, Lieve 
Vrouwenstraat 44, Hoek Markthalstraat, willen wij jullie als bestuur
voorstellen om, ingaande de meivergadering, de afdelingsavonden te
gaan houden in de recreatiezaal van het flatgebouw de Eemgaarde,
Dorresteinseweg te Amersfoort. Gezien de steeds groter wordende
belangstelling voor onze afdelingsavonden en de beperkte ruimte die
we nu hebben, geeft ons dit als afdeling aanmerkelijk meer armslag.
Ook zijn in de Eemgaarde de "secundaire faciliteiten" zeer aantrek-
kelijk voor onze vereniging.
Op dit laatste zullen wij als bestuur op de komende vergadering nog
terugkomen.
Deze komende vergadering zal worden verzorgd door PAoAAK (Arnold),
PAoJMD (Henk) en ondergetekende, met als onderwerp:
== De toepassing van faselussystemen in ontvangers en zenders == 
Wij hebben alle drie, uitgaande van het faselusprincipe, 3 volledig
verschillende transceivers gebouwd. We zullen proberen er iets be-
grijpelijks van te maken.
                     Scherpenzeel, 1 april, Herman Scheper, PAoBAB
                                            (Voorzitter)
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LANDELIJKE RADIO-SCOUTING DAG
Op zaterdag 14 mei a.s. organiseert de werkgroep Radio-Scouting
de jaarlijkse Radio Scoutingdag, wederom te Amersfoort. Verdere
informatie heeft Uw secretaris momenteel niet, maar ik neem aan 
dat het wel weer in het wijkgebouw op het Lourens Costerplein
zal zijn. Wellicht is er vrijdag meer bekend.

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

VERON PINKSTERKAMP.
De afdeling Rotterdam van de VERON, die op het kamp het HF-station
zal verzorgen, vraagt operators hiervoor. Liefhebbers worden ver-
zocht om zich op te geven bij de coördinator A. Den Andel, PAoADA,
Erusmusstraat 26, Rotterdam, onder vermelding van de call, volledig
adres, telefoonnummer, de periode waarin U beschikbaar bent (voor-
keur) en wat Uw voorkeursband en mode is, opgeven voor 15 april.
-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O
VOSSEJACHT. Op de proefvossejacht op 26 maart waren 8 personen aan-
wezig. Hierbij bleek, dat alle aanwezige ontvangers te ongevoelig
waren voor mobiel werk (lange afstandswerk).

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O
==============
= ZENDCURSUS =
============== Momenteel hebben zich 8 personen opgegeven. Het is
wel noodzakelijk dat U een CURSUSBOEK heeft, ook bij zelfstudie.
Verkrijgbaar bij het VERON Verkoopbureau in Eindhoven (zie in
Electron). Verdere inlichtingen en opgaven bij de cursuscoördinator:
Jan Over, PAoJHO, Jacob Catslaan 18, Amersfoort, tel. (033) 15052.

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

V E R E N I G I N G S R A A D V E R G A D E R I N G  op 16 april
Op de komende bijeenkomst, dus op 15 april, moeten wij ook ons
standpunt bepalen voor de VR. U heeft de belangrijkste zaken reeds
in het maartnummer van dit blad kunnen lezen, en U wordt verzocht
dit mee te nemen, als U tenminste mee wilt praten.
Als kandidaat voor het Hoofdbestuur zijn gesteld:
PAoKLS (Alg. Vicevoorzitter), PAoEZ (Lid en voorz. VHF comm.) PAoRLS
(Lid, kandidaat van afd. Leiden). Verder zijn kandidaat gesteld de
huidige HB leden PAoAD (Voor alg. Voorzitter) en PAoMS (Lid en be-
heerder VERON Service Bureau).
Aftredend en herkiesbaar zijn PAoJNH (Alg.Secretaris), PAoGMM (Lid)
PAoAJE (Lid), PEoPWA (Lid), PAoALO (Lid en Trafficmanager).
Niet aftredend: PAoJHA (Penn.meester), NL 4637 (Lid en voorz NL-
club), PAoYZ (lid) niet herkiesbaar PAoHVA == rest hoort u vrijdag.
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