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Redaktie:
Hans Moorhoff, PAoHML,
Lindenlaan 4,
3831 XP Leusden. Telefoon (033) 41790
=============================================================
Voor onze vorige bijeenkomst op 20 januari was een zeer grote
belangstelling. Ruim 60 leden waren aanwezig, ondanks (of
dankzij) de huishoudelijke vergadering!
Om 20.20 uur opende onze voorzitter Herman Scheper, PAoBAB
de vergadering en heette iedereen welkom. Allereerst werd het
overlijden gememoreerd van OM Bert Schaftenaar, PE1AVE. Alle
aanwezigen namen staande een minuut stilte in acht.
Hierna kreeg de secretaris het woord voor het voorlezen van
zijn jaarverslag. Behoudens enkele kleine toevoegingen van
ondergeschikt belang werd het verslag goedgekeurd. Overigens
kunnen belangstellenden een copie van het verslag krijgen.
Wél graag 80 cent postzegels bijsluiten.
Enkele punten uit het jaarverslag:
Het ledental nam met ca.30% toe tot 193. Het aantal A-, B- of
C—licenties nam toe van 73 tot 76 en het aantal D-licenties
van 10 tot 19.
Verder werd aandacht besteed aan de maandelijkse bijeenkomsten en zaken zoals de JOTA.
Verder was een gedeelte gewijd aan de zendcursus volgens gegevens van de cursuscoördinator. Problemen bij de cursus zijn
o.a. de beschikbaarheid van docenten en het maken van het
huiswerk door de cursisten.
Vervolgens kreeg de penningmeester OM Gijs v.d. Goot, PAoGYS
het woord voor zijn financiële rapport, dat u hieronder aantreft alsmede de "cijfertjes".
Ook dit jaar zijn er geen grote financiële moeilijkheden geweest, we hebben in het verleden wel andere toestanden beleefd. Ons kassaldo is zelfs een dikke honderd gulden
gestegen en dat ondanks het feit, dat door het stijgen van
het leden aantal de convokosten flink moesten stijgen.
Gunstig was de hogere afdracht van het hoofdbestuur, de
prachtige vergaderruimte en een secretaris met een hoog
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financieel rendement. (Dank U, oHML.) Door de sterke groei
van ons ledental zal de komende afdracht van het hoofdbestuur, over het vorige jaar, aanzienlijk hoger zijn,
waardoor we in het komend jaar nog wat meer armslag zullen
hebben.
INKOMSTEN
Saldo Kas ............
Afdracht Hoofdbestuur.
Opbr. verkoping ......
Rente postgiro .......
Advertentie op convo's

UITGAVEN
f 415,52 Zaalhuur ...........f 247,50
f 1015,75 Lezingen,convoporti.f 690,-f
53,80 Kosten secretariaat f 127,33
f
0,35 Prijs kerstpuzzel
f 180,–Electron
f 30,-Kosten seincursus
f 19,80
Saldo Kas
f 58,28
Saldo Postgiro
f 442,51
Waarborgsom PTT
f 50,----------------f 1665,42
f1665,42
=========
========

Toelichting:
Advertentie op convo's betreft de advertentie van Herman
Scheper. De advertenties van Fred Vorstermans komen in dit
overzicht niet voor. Fred heeft n.l. voor eigen rekening de
omslagen laten drukken en heeft enkele maanden de convo's
laten maken. (Ook voor eigen rekening.)
De post lezingen, convoporti bevat de kosten van de maandelijkse convo verzending, ca f 40,— per maand, reiskosten van
sprekers, en eventuele presentjes voor de sprekers.
De Post Secretariaat bestaat uit f 55,85 voor briefport
(correspondentie met leden, hoofdbestuur, sprekers e.d.),
f 13,75 voor doorzending DX Press/VHF Bulletin wegens de
brand in het CB in Arnhem en f 57,73 voor stencils, stencilpapier en machinehuur bij de firma Kwiek.
De waarborgsom is voor onze "port betaald". Als de vereniging
plotseling failliet zou gaan dan zou de PTT naar z'n geld
kunnen fluiten, aangezien de afrekening soms pas een maand
later geschiedt. Die f 50 blijft dus ons eigendom. Als we
met het blad stoppen, dan krijgen we het weer terug...
Vervolgens kwamen de voorstellen voor de komende verenigingsraadvergadering op 15 april a.s. aan de orde. Niemand bleek
echter een voorstel te hebben, maar wel vragen. De vraag over
de tijdsduur van de D-machtiging is inmiddels beantwoord door
de brief van de Radiocontroledienst die elders in dit blad
staat. OM van de Ham, PE1AEH vroeg zich af of het niet wenselijk zou zijn dat de relaiszendercommissie verantwoording
- 2 -

verschuldigd zou moeten zijn aan het Hoofdbestuur en het
bestuur van de VRZA. Thans hebben ze eigenlijk alleen maar
met de PTT te maken. Men heeft het idee dat nu één man alles
bepaalt. Deze vraag is voorgelegd aan het HB. Verder werd aan
het HB gevraagd hoe het nu zit met ons voorstel voor de VR
van 1976 waarin het HB gevraagd werd er bij de PTT op aan te
om aan D-machtiginghouders toe te staan met zelfbouwapparatuur te werken. Dit voorstel werd toen aangenomen, het HB
stond er achter; er is echter nog niets (merkbaar) gebeurd.
Verder is aan het HB medegedeeld dat afdeling en bestuur van
afd. Amersfoort achter het beleid staan van het HB t.o.v. PTT
inzake de machtigingsvoorwaarden en de "storingen".
Vervolgens werden de afgevaardigden voor de VR "gekozen". Er
waren maar enkele liefhebbers, en die gaan er heen, t.w.
Rob Kelder, PAoKEL, Jan Over, PEoJHO, Herman Scheper, PAoBAB,
Jan Spierenburg, PDoAUQ en uw redakteur. Niemand had hier
tegen bezwaar.
Hierna kwam de bestuursverkiezing aan de orde, maar voor het
zo ver was riep de voorzitter onze zaalbeheerder, de heer
Coster naar voren en bedankte hem voor de genoten en nog te
genieten gastvrijheid en overhandigde hem een fles rosé.
Vervolgens bedankte Herman Gijs v.d. Goot, PAoGYS, onze
"oude" penningmeester en Fred Vorstermans, NL 368 voor hun
jaren lange werk voor de afdeling (beide heren stelden zich
niet meer beschikbaar). Beiden zaten al zeer lang in het bestuur waarschijnlijk meer dan 10 jaar. Fred haalde nog wat
herinneringen op uit de tijd toen de afdeling zo "groot" was
dat de maandelijkse bijeenkomsten bij iemand thuis gehouden
konden worden; gezellig rond de tafel. Hij stelde met genoegen vast dat we nu een bloeiende afdeling hebben. Beide
heren kregen eveneens een fles rosé aangeboden, één zonder
verpakking, volgens Herman kon de afdelingskas dat niet meer
lijden!
Vervolgens werd gevraagd of er nog leden waren die zich candidaat wilden stellen voor een bestuursfunctie, behalve de
reeds in december opgegeven kandidaten, t.w. Jules Kannemans
PEoJKA en Wim Romijn, PAoARA. Er was niemand bereid...
Zo ontstond de situatie dat er twee vacatures waren (de
overige bestuursleden stelden zich verkiesbaar) en twee
kandidaten die zo in de twee gaten pasten. Aan de vergadering
werd gevraagd of men hier tegen bezwaar had, of dat iemand
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desondanks een schriftelijke stemming verlangde. Dit bleek
niet het geval te zijn, zodat beide heren in het bestuur
werden opgenomen. Het bestuur van de afdeling Amersfoort
bestaat dus nu uit:
Herman Scheper, PAoBAB, Hoytema van Konijnenburglaan 44,
Scherpenzeel. Telefoon 03497 - 1990 (Voorzitter).
De andere leden, die onderling de functies van Penningmeester
en Secretaris nog moeten verdelen zijn (in alfabetische
volgorde):
Jules Kannemans, PEoJKA, Juliettestraat 17, Amersfoort.
Telefoon 033 - 22049. Jules was en is tevens QSL manager.
Hans Moorhoff, PAoHML, Lindenlaan 4, Leusden.
Telefoon 033 — 41790.
Jan Over, PEoJHO, Jacob Catslaan 18, Amersfoort.
Telefoon 033 — 15052. Jan is tevens coördinator zendcursus.
Wim Romijn, PAoARA, Karolingersweg 72, Wijk bij Duurstede.
Telefoon 03435 - 3383.
Pim Seckel, PAoSEC, Prins Frederiklaan 22, Amersfoort.
Telefoon 033 - 19907.
Jan Tuithof, NL 4405, Woestijgerweg 186, Amersfoort.
Telefoon 033 — 11201.
De functieverdeling wordt vrijdag bekendgemaakt.
De kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit:
A.R. de Jong, NL 711, Nieuwbaarnstraat 26 in Baarn, en
P.P. Hazelzet, Vreeland 11 d, Amersfoort, een nieuw lid.
Verder werd nog wat gebabbeld over de activiteiten in het
komend seizoen. Voor "sprekers" kunnen we nog even vooruit.
Rob Kelder stelde zich beschikbaar voor het organiseren van
een vossejacht. Op de vraag wie in de zaal een werkende
2 meter vossejachtontvanger had gingen zeker 20 handen de
lucht in. Dit belooft dus veel goeds. Fred Marks, PAoMER
vroeg of er liefhebbers waren voor een vossejacht op 80
meter. Dit bleek niet het geval te zijn.
Jan Spierenburg opperde het idee om excursies te organiseren
naar bijvoorbeeld het PTT ontvangststation NERA of Lopik of
zoiets. Onderzocht zal worden wat mogelijk is.
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Tijdens de rondvraag werd geklaagd over de vele fouten in
het VERON cursusboek. Dit is reeds lang bekend en men schijnt
al aan een verbeterde versie te werken.
OM Oort vroeg of de cursus werd voortgezet. De cursuscoördinator Jan Over bevestigde dit en verwees naar het
jaarverslag. Men zoekt wel naar (meer) docenten. Bij de
vraag van Jan Over voor docenten voor de seincursus bleek
dat de afdeling enkele beroeps "vonkenboeren" rijk was.
Er kan dus ook weer worden gedacht aan een seincursus.
Onder de aanwezigen in de zaal bleek grote belangstelling
te bestaan. Verdere informatie volgt nog.
Op een vraag wanneer de callboeken van de PTT beschikbaar
zouden komen deelde OM Guus Claessen, PAoCLA mede dat dit,
waarschijnlijk in september zou zijn.
Verder werd nog gesproken over de eventuele instelling van
een "Amersfoort Certificaat". Hiervoor bleek echter minimale
belangstelling te bestaan.
Wel werd medegedeeld dat er plannen bestonden in BunschotenSpakenburg voor de instelling van een "Palingcertificaat".
Het is uw redakteur niet geheel duidelijk of dit serieus was
bedoeld. We horen het nog wel.
Na de sluiting van de huishoudelijke vergadering werd gepauzeerd en vervolgens kregen we de jaarlijkse verkoping.
Traditiegetrouw was Fred Vorstermans weer de afslager. De
indruk bestond dat de variatie in de aangeboden artikelen
minder was dan voorgaande jaren. Enkele dumpapparaten waarvoor een "normale" prijs werd gevraagd werden dan ook niet
verkocht. Deze artikelen blijken toch te duur voor de gemiddelde amateur te zijn. Vroeger werd er blijkbaar meer
geknutseld en werden er meer onderdelen e.d. aangeboden.
Aangeboden oude jaargangen van Electron en Radio Electronica
brachten juist weer een onevenredig hoog bedrag op, verleden
jaar was dat ook zo. Enkele overgebleven artikelen van verleden jaar, t.w. een synchroonmotor en een grote roterende
omvormer werden nu wel verkocht, dus geheel ten bate van de
kas. De totale opbrengst voor de kas was f 87,15, dit is ruim
f 30 meer dan verleden jaar.

============================================================
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=============================================================
=
= KOMENDE BIJEENKOMST OP VRIJDAG 17 FEBRUARI OP DE
= BEKENDE PLAATS: RECREATIEZAAL VAN DE "EEMGAARDE"
=
= DORRESTEINSE WEG. AANVANG 20.00 UUR.
=
=============================================================
Op deze avond zal OM Arthur Bauer, PAoAOB uit Diemen het een
en ander vertellen over zijn verzameling "antieke" radioapparatuur. Hij zal ook wat laten zien uit zijn verzameling.
Om een idee te krijgen van zijn verzameling moet u nog maar
eens de laatste nummers van '77 van Electron er op na slaan.
We stellen het zeer op prijs dat Arthur naar Amersfoort komt,
temeer daar hij er een vrije avond voor moest nemen! Als er
net zoveel belangstellenden komen als vorige maand dan mogen
wij niet mopperen!
- 0 Op onze bijeenkomst op 17 maart zal naar alle waarschijnlijkheid Henk de Ronde, PAoJMD wat vertellen over antennes die
hij zelf heeft gemaakt (of zo iets). Verdere informatie in
het volgende nummer. Verder zullen we nog spreken over de
door de andere afdelingen ingediende voorstellen voor de
VR op 15-3.
- 0 Op onze bijeenkomst op 21 maart zal OM A.W. Koekkoek, PAoBBT
uit Waddinxveen een lezing komen houden over microprocessors,
en MOS-technieken. Het verschil met "echte"computers zal
uitgelegd worden en wat een amateur allemaal met zo'n ding
kan doen.
=============================================================
Contributie 1978
De acceptgirokaarten zijn thans verzonden. U wordt verzocht zo snel mogelijk
te betalen, als dat tenminste nog niet
is gebeurd. Heeft U geen kaart ontvangen
wilt U dan snel contact opnemen met het
Centraal Bureau, Postbus 1166 in Arnhem?
Bij voorbaat dank!
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Via de algemeen secretaris van de VERON Jan Hoek, PAoJNH
werd onderstaande brief ontvangen van de Radiocontroledienst:
Mijne Heren,
Hierbij deel ik u het volgende mede.
Volgens artikel 3, eerste lid, van de voorwaarden verbonden
aan de amateurzendmachtiging D wordt deze machtiging verleend
voor de duur van 2 jaar.
In het jaar 1978 zullen ongeveer 550 amateur-radiozendmachtigingen D gaan vervallen van die amateurs, welke zijn geslaagd
voor de in de jaren 1975 en 1976 gehouden "vereenvoudigde"
examens. Deze personen blijken nog niet in het bezit te zijn
van een machtiging A, B of C.
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft mede
om billijkheidsredenen besloten een "terme de grâce" toe
te staan door de tijdsduur van de amateur-radiozendmachtiging D, welke in 1978 aflopen, met nog één jaar te verlengen.
Het bovenstaande houdt in dat van de D-machtiginghouders van
wie de suffix van de roepnaam begint met de letters A, B of C
de geldigheidsduur van de machtiging wordt verlengd met één
jaar. Voor deze verlenging is een bedrag van f 27,— verschuldigd. Ter voldoening van dit bedrag zal aan de betrokkenen
een acceptgirokaart worden toegezonden.
Indien een amateur geen prijs stelt op verlenging, kan hij
dat schriftelijk kenbaar maken bij mijn dienst.
De betrokken amateurs zullen door mijn dienst persoonlijk
worden geïnformeerd. Ter informatie van de overige geïnteresseerden moge ik u verzoeken het bovenstaande via uw
verenigingsorgaan bekend te maken. Hoogachtend,
Het hoofd van de RCD,
(w.g.) Ir.G.A. Koutstaal
waarvan acte!
=============================================================
MEDEDELING
Van Jules Kannemans PEoJKA vernamen wij dat de familie van
wijlen OM Bert Schaftenaar, een deel van de door Bert gebouwde apparatuur, hoofdzakelijk ontvangapparatuur voor de
HF-banden, beschikbaar wil stellen voor een gehandicapte
amateur.
Weet U iemand die daar voor in aanmerking zou kunnen komen
dan kunt u contact opnemen met Jules Kannemans.
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Van de secretaris van de afdeling Zaanstreek van de VERON
ontving uw redakteur een afschrift van een brief die men naar
de Direkteur Generaal van de PTT gezonden had, aangezien men
zich ernstig ongerust maakte over het PTT beleid bij de ontwikkeling van de nieuwe machtigingsvoorwaarden.
Hoewel het zenden van brieven door een VERONafdeling aan
een officiële instantie verboden is voor zover het een nietafdelings zaak is (zie artikel 16 van het VERONafdelingsreglement) wil ik u de tekst toch niet onthouden. Dergelijke
zaken spelen in meer afdelingen. Zo heeft afd. Den Bosch ook
al bij het HB aangedrongen op een strakker beleid t.o.v. de
PTT.
Hieronder de tekst:
Aan de Hoogedelgestrenge heer
Direkteur-Generaal der P.T.T,
Kortenaerkade 12, Den Haag.
Zaandam,11 jan.1978
Betreft: Nieuwe voorwaarden amateurradio-zendmachtigingen.
Hoogedelgestrenge Heer,
De ondergetekende radiozendamateurs, leden van de Vereniging
voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland, bijeen in
een vergadering van de afdeling Zaanstreek dezer vereniging,
geven U hierbij kennis van hun grote verontrusting omtrent de
vast te stellen nieuwe voorwaarden voor amateurradio-zendmachtigingen. Zij verzoeken U dringend te willen bewerkstelligen dat bij het redigeren van de definitieve ontwerptekst ernstig rekening zal worden gehouden met de bezwaren
die door het Hoofdbestuur van de VERON zijn kenbaar gemaakt,
c.q. nog kenbaar zullen worden gemaakt.
Hoogachtend,
de ondertekenaars.
=============================================================
Dank.....
aan de afd. Amersfoort
voor de gewaardeerde
versnaperingen.
Redactiecommissie
(Electron)
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Van "Chef" Arie van Dijk van Scouting Soekwa kwam het bericht
dat die groep wederom de eerste prijs heeft behaald bij het
vervaardigen van het beste logboek van de afgelopen JOTA.
Bij het afsluiten van dit nummer was nog niet bekend wanneer
en waar de prijsuitreiking zal plaats vinden. De bedoeling
is dat de amateurs die bij de Soekwa hebben meegewerkt nog
een uitnodiging krijgen voor de happening. Misschien is op
de komende bijeenkomst wat meer bekend.

=============================================================

Uit BRAK-nieuws februari 1978
(VERON afd. Den Bosch en Oss)
Brief Directeur-Generaal der PTT
Naar aanleiding van de brief van ons HB aan de Dir.-Gen.
der PTT, gepubliceerd in het januari-nummer van Electron,
ontving ons HB de volgende reactie:
9 januari 1978
Ontwerp-machtigingsvoorwaarden
Mijne heren,
In antwoord op bovengenoemde brief deel ik u mede u gaarne
in de gelegenheid te stellen uw bezwaren ten aanzien van
de nieuwe amateurmachtigingsvoorwaarden nogmaals uitvoerig uiteen te zetten. Ik stel u voor dat dit plaatsvindt
in een bespreking onder leiding van de heer L. de Neef,
plv hoofddirecteur Technische Zaken, waaronder de Radiocontroledienst ressorteert. Uw problemen kunnen dan worden
doorgesproken aan de hand van de laatste versie van de
ontwerpvoorwaarden.
Een uitnodiging voor dit gesprek zult u binnenkort ontvangen
onder gelijktijdige toezending van een aantal exemplaren van
de ontwerpvoorwaarden.
w.g. De directeur-generaal, Drs. Ph. Leenman
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LEDENBESTAND.
Inmiddels is Uw secretaris in het bezit gekomen van de eerste
door de computer vervaardigde ledenlijst van de afdeling.
In het algemeen klopte deze lijst vrij aardig met mijn gegevens. Een 10-tal namen kwamen echter niet (meer) voor op
de lijst. Aan deze mensen is een circulaire gestuurd met de
vraag of, indien zij menen dat zij wel lid zijn, dit per
omgaande aan mij te berichten. Zoniet dan worden de heren
geschrapt en is dit de laatste convo die zij krijgen.
Aan de andere kant bevatte de computerlijst ook een aantal
namen die bij mij nog niet bekend waren. Mogelijk is hier een
vergissing in het spel, maar voorlopig krijgen deze mensen
ook de convo toegezonden.
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Dit zijn leden die
op de nieuwe "computerlijst" vermeld
zijn en nog niet bij
het secretariaat bekend
waren.
Opgave onder voorbehoud!
P. Hoogeveen, PDoDIY, Smitsweg 57, Soest
R.A. Ivens, NL 290, Hittekamp 29, Leersum
H. Bijl, PAoGZ, Hittekamp 39, Leersum
H.J. Peters, PAoFAS, Wilgenlaan 74, Leusden.
Correctie op de vorige opgave:
J. Companjen uit Hoogland is niet vervallen!
Hij blijkt alleen verhuisd te zijn. Nieuw adres is:
Walstro 86 in Leusden.
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Reduktiekaarten bij de
secretaris verkrijgbaar
op de komende bijeenkomsten. (Er zit er
óók een in Electron!)
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ADRESPLAATJES.
Op mijn verzoek in het vorige nummer (en op de vorige vergadering) om mij een kaartje of briefje te zenden met Uw
naam, call of NL nummer, adres en nieuwe postcode hebben
helaas maar ongeveer 25 leden gereageerd. Die leden krijgen
dus de convo op de nieuwe wijze geadresseerd. De rest moet
noodgedwongen met de hand geschieden. Wel komt er t.z.t. een
postcodeboek van de PTT uit (waarschijnlijk eind maart) en
daar zal ik dan maar op wachten...
Hans Moorhoff, PAoHML,
Lindenlaan 4,
3831 XP Leusden.

Beste familie, vrienden en relaties,
Het was overweldigend zoals U allen met ons meegeleefd hebt bij
het plotselinge heengaan van mijn man en onze vader

Bert Schaftenaar, PE1 AVE
Veel steun en bemoediging heeft het ons gegeven en een gevoel dat
God's goedheid door mensen tot ons kwam.
Wij willen U allen daarvoor hartelijk danken.
W. Schaftenaar - Vermeulen
Ineke en Gerard
Wim en Jacqueline
Judith
Amersfoort, januari 1978
Daam Fockemalaan 82
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