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Ondanks het feit, dat de vorige convocatie zo laat bij U in de 
bus rolde konden wij onze huishoudelijke vergadering op 21 ja-
nuari met maar liefst 41 amateurs houden. Om 20.15 opende de 
voorzitter Herman Scheper, PAoBAB de vergadering. Hierna kreeg 
de secretaris het woord voor zijn jaarverslag. Hierin werd de 
grote toename van het ledental tot maar liefst 149 gememoreerd,
evenals de grote toename van gelicenceerde amateurs. Verder 
werd er een opsomming gegeven van de diverse activiteiten in 
het afgelopen jaar, zoals de maandelijkse bijeenkomsten, vossejacht, 
JOTA, zendcursus e.d. Leden die een exemplaar van het jaarverslag 
willen hebben, kunnen dit aanvragen bij het secretariaat. Wel 
graag een postzegel van 45 cent bijsluiten. Het jaarverslag werd,
behoudens een kleine wijziging, waarbij een zin werd geschrapt, 
en een (vergeten....) bestuurslid werd vermeld. (Sorry, oSEC!)
Hierna was onze penningmeester PAoGYS aan het woord voor zijn
jaarverslag, zoals reeds gepubliceerd in het januarinummer van 
dit "tijdschrift". Niemand had hier vragen over en werd voorlopig
goedgekeurd. Alleen de kascontrolecommissie, dit jaar gevormd 
door OM Claessen, PAoCLA en OM Stettler, moet zich nog over de
boeken buigen, alvorens de zaak definitief goedgekeurd wordt.
Vervolgens richtte de voorzitter nog een dankwoord tot de docen-
ten van de zendcursus, de OM's Koolstra, PAoPHK, Seckel, PAoSEC 
en van Essen, PAoSNE. Zij kregen een fles rosé aangeboden. 
Hiermee was de taak van het oude bestuur afgelopen en trad het
gehele bestuur conform art. 9 van het Afdelingsreglement af.
Vervolgens werden nieuwe bestuursleden gekozen. Behalve de oude
bestuursleden had nog een afdelingslid zich kandidaat gesteld, 
t.w. OM Ernst Laser, NL 4916 uit Hoogland.
Aan de stemming deden 41 stemgerechtigde leden mee. Eén stembriefje
was ongeldig, aangezien hierop alle acht kandidaten vermeld 
stonden. De uitslag van de stemming was als volgt:
Herman Scheper, PAoBAB, 39 stemmen
Gijs v.d. Goot, PAoGYS, 39 stemmen

- 1 -



Hans Moorhoff, PAoHML,    38 stemmen 
Jan Over, PEoJHO,         39 stemmen
Pim Seckel, PAoSEC,       39 stemmen 
Jan Tuithof, NL 4405,     38 stemmen 
Fred Vorstermans, NL 368, 23 stemmen
Ernst Laser, NL 4916      19 stemmen.
Uit deze stemming blijkt dat het oude bestuur nog een jaar 
mag blijven zitten.
Het stembureau werd gevormd door OM Koetsier, PAoTMA en OM 
Kelder, PAoKEL. Het nieuwe bestuur is dus als volgt:
================
= BESTUUR 1977 =
================
Voorzitter: Herman Scheper, PAoBAB, Burgemeester Hoytema van
            Konijnenburglaan 44, Scherpenzeel, Telefoon 03497-1990.
Secretaris: Hans Moorhoff, PAoHML, Lindenlaan 4, Leusden-Centrum,
            Telefoon 033-41790.
Penningmeester:Gijs v.d. Goot, PAoGYS, Viottalaan 8, Baarn,
            Telefoon 02154-14863.
Leden:      Jan Over, PEoJHO, Jacob Catslaan 18, Amersfoort,
            Telefoon 033-15052.
            Pim Seckel, PAoSEC, Prins Frederiklaan 22, Amersfoort,
            Telefoon 033-19907
            Jan Tuithof, NL 4405, Woestijgerweg 186, Amersfoort
            Telefoon 033-11201.
            Fred Vorstermans, Postbus 399, winkeladres Haydnstr.22a
            Amersfoort, telefoon 033-29500.

Het volgende punt op de agenda was het vaststellen van eventuele
voorstellen voor de Verenigingsraadvergadering. Niemand had
echter een voorstel, zodat aan de algemeen secretaris van de VERON
zal worden meegedeeld, dat er van onze afdeling niets te verwach-
ten is. Geconstateerd werd dat wij een zeer actief Hoofdbestuur
hebben, dat zelf al voldoende voorstellen e.d. doet. Als de diverse
voorstellen bekend zijn, zullen ze zo spoedig mogelijk in dit blad
opgenomen worden zodat er t.z.t. over gediscussieerd kan worden. 
Wél had OM Koolstra PAoPHK bij dit laatste agendapunt gevraagd 
of de reglementen van de PA-Bekercontest gewijzigd zouden kunnen
worden. Hij werd door OM Claessen, PAoCLA naar de HF-Commissie
verwezen, die autonoom werkt.
Hierna was de rondvraag aan de orde, met diverse mededelingen. 
Er werden vragen gesteld over een meer permanente behuizing voor
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onze afdelingsactiviteiten. Pim Seckel, PAoSEC deelde mee, dat 
hier wel aan gewerkt wordt. Er staan verschillende mogelijkheden
open, maar zolang niets zeker is zullen er geen verdere mede-
delingen worden gedaan. OM v.d. Ham, PE 1 AEH stelde vragen over 
het 2 meterrelais Zeist. Er gingen geruchten over wijziging van 
het oorspronkelijke kanaal R 09 naar R 00. Inmiddels kunt U in 
het februarinummer van Electron op bladzijde 92 een artikel van 
de Relaiszendercommissie over deze zaak lezen. In dit artikel 
wordt gesteld, dat er overleg is geweest met andere betrokkenen. 
Er dient uitdrukkelijk te worden vermeld, dat er géén overleg 
is gepleegd met onze afdeling! Overigens, de relaiszendercommis-
sie bestaat uit leden van zowel de VERON en de VRZA. Wellicht
kan over deze materie op de volgende vergadering nog eens ge-
sproken worden. Verder werd er mededeling gedaan over de vorming 
van een:
=======================
= VOSSEJACHTCOMMISSIE =
=======================
Deze commissie bestaat uit OM Jules Kannemans, PEoJKA en
OM Jan Tuithof, NL 4405. Zie voor adressen elders in dit blad. 
Heeft U bepaalde wensen of ideeën dan weet U waar U terecht kunt.
==============
= ZENDCURSUS =
==============
Als studiecoördinator is benoemd OM Jan Over, PEoJHO, zie adres
hiernaast. Jan zal zich gaan bezighouden met het aantrekken van
docenten, het samenstellen van een leerplan e.d. Liefhebbers 
voor de techniekkursus en seincursus dienen zich bij hem op te
geven, met vermelding welke cursus men wil volgen, of beide. De
leden die zich reeds bij de secretaris hebben opgegeven hoeven 
dit niet nogmaals te doen. De cursus zal echter niet op zeer korte
termijn van start gaan.
===============
= QSL-MANAGER = OM. Jules Kannemans,PEoJKA, Juliettestraat 17,
=============== Amersfoort, telefoon 033-22049.
U weet toch dat leden gratis hun QSL kaarten kunnen verzenden 
via de QSL manager. U dient ze wel op alfabetische volgorde te
leggen. Kaarten voor Nederlandse amateurs dienen op de achterzijde
rechts boven voorzien te worden van de plaatsnaam en Call van de
amateur voor wie de kaart bestemd is. Voor een kaart naar het
buitenland kan het overigens ook geen kwaad.
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========================
= VOLGENDE BIJEENKOMST =       VRIJDAG 18 FEBRUARI
========================

De volgende afdelingsbijeenkomst wordt weer gehouden in het 
NKV-huis, Lieve Vrouwenstraat 44, hoek Markthalstraat in 
Amersfoort. We beginnen (hopelijk)) om 20.00 uur.

De spreker op deze avond is OM Wim v.d. Broek, PAoJEB, die 
wat zal vertellen over precisie frequentiemetingen. 
O.a. zal uit de doeken worden gedaan hoe een nauwkeurige
frequentieteller gemaakt kan worden, en hoe zo een apparaat 
geijkt kan worden.
Heeft u zelf iets te ijken of wilt u de juiste frequentie van 
een oscillator of i.d. weten, neem dan gerust uw spullen mee 
naar de bijeenkomst. Er is o.a. een frequentiestandaard aan-
wezig van 1 Mhz met een nauwkeurigheid van 1 op 100.000.000!! 
Heeft U zelf al een frequentieteller dan is het wellicht aardig 
deze eens te vergelijken wat betreft nauwkeurigheid! 
Tot ziens op 18 februari.
                                 73, Hans Moorhoff, PAoHML, secr.
================
= NIEUWE LEDEN =
================
P.W.van Dongen, Koningin Wilhelminalaan 21, Leusden 
D.C. Everaarts (gezinslid), Oude Woudenbergsewg.6, Doorn 
W.Ch.K. Eynthoven, B.van Oosterhoutlaan 47, Leusden 
H. Dijkstra, Burg. v.d. Boschlaan 33, Leersum 
G.J. Horenberg, Markt 17, Harderwijk
F.W.P. Karskens, Kamillelaan 28, Scherpenzeel 
B. Kroes, Parelvisserspad 25, Amersfoort
B. Noordewier, Gaweinplaats 31, Amersfoort
==============================   Th. Schoumans, de Hank 10, 
= NIEUWE ROEP / LUISTERNAMEN =   Amerongen
==============================   K.J. Zaagman, Reinaartpad 6, 
PE1AEH J.A. v.d.Ham,             Amersfoort.
Arendshorst 112,Amersfoort
NL 5557, P.J. Butselaar, Seringstraat 26, Amersfoort.
====================================================================
Bedankt als lid: J.Petrie, PAoPU
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