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Ten geleide.

Voor U ligt het eerste exemplaar van ons eigen afdelingsmedede-
lingenblad. Wij hebben als bestuur gemeend de samenwerking met 
het Gagelnieuws" te moeten beëindigen.
Deze samenwerking was, in het verleden, ontstaan uit financiële
redenen.
Het doen van mededelingen aan de VERON leden in de afdeling
Amersfoort was op deze wijze voordeliger als het zelf, elke maand,
verzenden van een convocatie.
Op deze wijze functionerend heeft het "Gagelnieuws" in een behoefte
voorzien in onze afdeling.
Nu het per 1 januari 1977 mogelijk blijkt om, met gelijkblijvende
kosten, zelf een mededelingenblad uit te geven hebben wij als
bestuur gemeend hiervoor te moeten kiezen.
Wat kunt U nu van deze "periodiek" verwachten?
Een "mini" Elektron, een tweede "Gagelnieuws"? Ons inziens geen 
van beiden, maar een zuiver mededelingenblad voor (en door) de 
leden van de afdeling Amersfoort.
Dus géén technische verhandelingen (schrijft U graag zoiets,
Electron is er blij mee en U bereikt een veel groter publiek!), 
géén kookrubriek, maar wel een programma voor de komende afdelings-
avond(en), een korte terugblik op de afgelopen afdelingsavond, 
JOTA aktiviteiten, zendcursus, kortom een blik op en in datgene 
wat in onze afdeling zo regelmatig plaats vindt.
De verschijningsdatum ligt plm. 4 - 5 dagen voor de afdelingsbijeen-
komst. Heeft U suggesties, wensen, commentaar, blijf er niet mee
lopen maar laat het eens horen. Wij zijn er als bestuur voor de
leden en kunnen alleen goed functioneren als er communicatie in
beide richtingen is.
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Ik dacht dat onze hobby ons op het terrein van "communicatie" 
een duwtje in de goede richting zou kunnen geven. Hopelijk 
draagt ook dit "produkt" hiertoe bij.
Tot ziens op de komende vergadering.
                                           Herman Scheper, PAoBAB.

--------------------------------------------------------------------

Bij de verschijning van dit blad werd ik direkt weer geconfronteerd
met het feit, dat tot nu toe de afdelingssecretaris bijna altijd 
een verslagje over de afgelopen afdelingsbijeenkomst maakte.
Helaas kon Uw secretaris de decemberbijeenkomst niet bijwonen 
wegens verblijf in het buitenland, met het gevolg dat u dit
verslagje voor deze maal moet missen, maar ik neem aan dat de 
lezing van Pim Seckel, PAoSEC over zijn "upconvertor" toch zeer
interessant is geweest. Ik vraag mij af of het niet mogelijk zou
zijn, dat enkele leden bij toerbeurt een verslagje maken, zo in de
trant van het verslag over de JOTA van de hand van Arnold Klein,
PAoAAK in het laatste nummer van Gagelnieuws. Het behoeft natuurlijk
niet zo lang te worden, maar mag natuurlijk wel. In ons blad wordt
het tenminste gelijk geplaatst en blijft niet 2 maanden liggen.....
Bovendien is het, als ik Fred Vorstermans goed begrepen heb, moge-
lijk om foto's te reproduceren, mits ze een grote contrastomvang
hebben, aangezien er met elektronische stencils gewerkt wordt. 
In principe zijn er vier bladzijden te vullen, dus schroomt u 
niet en zendt Uw copij gerust in! Ook kunt U weer een opgave van
nieuwe leden en nieuwe roepletters verwachten, deze maal echter 
nog niet, aangezien er de laatste twee maanden geen mutaties van 
het Centraal Bureau zijn binnengekomen.

- o -

Onze volgende bijeenkomst is op vrijdag 21 januari. Wij komen 
zoals gewoonlijk bijeen in het NKV-huis, Lieve Vrouwenstraat 44,
hoek Markthalstraat in Amersfoort. Aanvang 20.00 uur precies. 
Op deze avond wordt onze jaarlijkse Huishoudelijke vergadering
gehouden, gevolgd door de jaarlijkse verkoping van overtollige
amateur- en andere interessante spullen. Wij hopen op een grote
opkomst op deze toch zeer belangrijke avond. Zoals bekend, 
worden er o.a. weer bestuursverkiezingen gehouden. Alle thans
zittende bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Nieuwe kandidaten
voor een bestuursfunctie kunnen zich opgeven tot 15 minuten vóór
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het begin van de vergadering. Momenteel zijn dus de volgende
candidaten beschikbaar:

Herman Scheper, PAoBAB, thans voorzitter, 
Gijs v.d. Goot, PAOGYS, thans penningmeester, 
Hans Moorhoff, PAoHML, thans secretaris, 
Jan Over, PEoJHO, lid afd. bestuur
Jan Tuithof,  NL 4405, idem
Fred Vorstermans, NL 368, idem,
Pim Seckel, PAoSEC, idem.

Tevens moeten de voorstellen vastgesteld worden voor de komende
Verenigingsraadvergadering. Vanuit het afdelingsbestuur zijn 
(nog) geen voorstellen bekend. Overigens, het voorstel dat vorig
jaar is ingediend afkomstig van Jan Spierenburg, en betrekking
hebbend op het werken met niet-type goedgekeurde zenders door “D”-
amateurs) schijnt nu eindelijk door de PTT in behandeling te zijn
genomen, mede in het kader van een vernieuwd machtigingenbeleid. 
Onderstaand een gedeelte uit het Afdelingsreglement, betrekking
hebbend op onze huishoudelijke vergadering:
Art.7 Op een daartoe bijeengeroepen huishoudelijke vergadering,
uitsluitend toegankelijk voor afdelingsleden en door het afdelings-
bestuur eventueel uitgenodigde VERON leden - worden:
- de voorstellen en de overige stukken voor de verenigingsraad
  behandeld;
- de afgevaardigden - zijnde afdelingsleden - naar de verenigings-
  raad gekozen.
Art.8 Het bestuur van een afdeling wordt gekozen uit en door de
leden van de desbetreffende afdeling en bestaat uit een voorzitter,
een secretaris, een penningmeester - allen meerderjarig, die het
dagelijks bestuur vormen - en eventueel een even aantal leden. 
Het bestuur bestaat voor tenminste twee/derde uit gelicenceerde
zendamateurs.
Art.9 Op de eerste huishoudelijke vergadering van het verenigings-
jaar treedt het bestuur in zijn geheel af en zijn de leden 
eventueel herkiesbaar.
Art.10 De voorzitter wordt in functie gekozen.
Art.11 De overige functies worden door het bestuur onderling
verdeeld.
Verder spreekt artikel 13 van de Statuten over de wijze van 
stemmen, die voor personen schriftelijk is. Er zullen stembiljetjes
worden uitgereikt aan de hand van de ledenlijst.
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De agenda voor de komende vergadering is als volgt:
1. Opening om 20.00 uur.
2. Jaarverslag van de secretaris.
3. Jaarverslag van de penningmeester:
   Financieel overzicht over het jaar 1976

   Inkomsten                            Uitgaven
   Saldo kas          f 580,10          Zaalhuur           f  225,--
   Afdracht H.Bestuur f 825,–-          Lezingen           f   53,20
   Opbr. Verkopingen  f  39,25          Kosten secretariaat
                                        (hoofdz.porti)     f   49,55
                                        Porti convocaties 
                                        (over 1975 en 76)  f  540,--
                                        Diversen           f  161,18 
                                        Saldo per 31/12'76 f  415,52
                     ---------                             ---------
                     f 1444,45                             f 1444,45
                     =========                             =========
   Gedetailleerde inlichtingen op de vergadering.
4. Benoeming Kascontrolecommissie
5. Kandidaatstelling voor afdelingsbestuursverkiezing.
6. Bestuursverkiezing
7. Vaststellen voorstellen voor de komende Verenigingsraadvergade-
   ring. (Deze moeten 1 februari bij het Hoofdbestuur binnen zijn!)
8. Rondvraag, en eventuele mededelingen.

Hierna volgt dus de jaarlijkse verkoping. Iedereen die wat kwijt
wil, wordt verzocht dit mee te nemen. 10% van de verkoopsprijs is
voor de afdelingskas. Indien een bepaald artikel een minimum prijs
moet opbrengen moet dit van te voren opgegeven worden, of er op
vermeld staan.
Tot ziens op vrijdag!              73, Hans Moorhoff, PAoHML,secr.

-o-
Zendcursus:
Liefhebbers voor een eventueel nieuw te starten cursus, die waar-
schijnlijk niet meer gratis zal zijn worden nu reeds verzocht 
zich op te geven bij de secretaris (schriftelijk!) of eventueel 
op a.s. vrijdag. Wilt u tevens opgeven, of U alleen de techniek 
wilt doen, alleen morse of allebei? (Opgave is nog geheel vrij-
blijvend).

====================================================================
= Heeft U Uw contributie voor 1977 reeds betaald? Zo niet doe het  =
= dan nog even gauw. De Vereniging is U er dankbaar voor!          =
====================================================================
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