


3e JAARGANG   NUMMER 1   JANUARI 1979

OPLAGE 280 STUKS   VERSCHIJNT 10 X PER JAAR

   Redaktie en administratie:
   Hans Moorhoff, PAoHML, Lindenlaan 4, 3831 XP Leusden.
   Telefoon (033)41790 
  
   Medeverzorging:
   Jan Tuithof, NL 4405, Woestijgerweg 186, Amersfoort.
   Telefoon (033) 11201 

   Druk: 
   A. F. Dekkers, Brugveenseweg 37, Voorthuizen.

   Advertentietarieven te bevragen bij de redaktie.

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

TERUGBLIK 

Over onze bijeenkomst van december j.l. valt niet veel te
vertellen. Zoals aangekondigd was er geen programma, zodat 
er allerlei gespreksgroepjes ontstonden van leden die altijd
al met elkaar converseren. Uit dit oogpunt bekeken was mis-
schien de avond niet zo geslaagd, enkele leden die niet in 
zo een groepje waren opgenomen vertrokken weer vrij vlug. 
Dit is toch wel jammer. Het "normale" soort bijeenkomsten
slaat kennelijk beter aan.
Tevens namen wij op deze avond afscheid van onze vice-
voorzitter, OM Pim Seckel, PAoSEC. Pim is n.l. door zijn
(militaire) werkgever voor de tijd van voorlopig twee jaar
overgeplaatst naar Duitsland. Namens de afdeling werd hij
door onze voorzitter Herman, PAoBAB hartelijk bedankt voor 
al zijn werkzaamheden in de afgelopen jaren voor de afdeling.
Hem werd een fles met geestrijk vocht overhandigd, waarvan de
inhoud direkt gekeurd (en goed bevonden) werd.
Voor de regionale bijeenkomst op 8 januari j.l. zijn vanuit
de afdeling geen op- of aanmerkingen binnengekomen. Een kort
verslag van deze bijeenkomst treft U elders in dit blad aan.

Om nog even terug te komen op de vorige convo, waarin kort 
de slow-scan monitor van Klaas Robers, PAoKLS was beschreven,
kan ik U mededelen dat Klaas in dat verhaaltje geen onjuist-
heden heeft kunnen ontdekken. (Is het een duidelijke lezing
geweest!)       
                                                Hans, PAoHML.
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============================================================
= KOMENDE BIJEENKOMST OP VRIJDAG 19 JANUARI 1979           =
= PLAATS: RECREATIEZAAL VAN DE EEMGAARDE, DORRESTEINSEWEG  =
= IN AMERSFOORT. AANVANG 20.00 UUR.                        =
============================================================
Op deze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar houden wij tra-
ditiegetrouw onze huishoudelijke vergadering. Zie in verband
hiermede onderstaand uittreksel uit het Afdelingsreglement.
In artikel 7 treft U de agenda aan. Het in lid (b) genoemde
financiële overzicht treft U elders in dit blad aan.

Art. 5.
Verantwoording voor het financieel beleid van het afdelingsbestuur aan de afdeling en 
het Hoofdbestuur geschiedt jaarlijks vóór 31 maart d. m. v. een eenvoudig financieel 
verslag, omvattend:
- een balans, vermeldend geldmiddelen (kas, bank, giro), bezittingen, debiteuren en

crediteuren;
- een verslag van inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar;
Dit financieel overzicht dient te worden vergezeld van een verslag of goedkeuring van 
een uit de leden te benoemen kascontrole-commissie van twee personen.

Art. 7.
Jaarlijks wordt door de afdeling tenminste één huishoudelijke vergadering bijeenge-
roepen. Tot deze vergadering hebben uitsluitend afdelingsleden en eventueel door het
afdelingsbestuur uitgenodigde andere VERON-leden toegang. Op de huishoudelijke ver-
gadering worden ondermeer de navolgende onderwerpen behandeld:
a) Jaarverslag van de afdelingssecretaris.
b) Financieel overzicht als bedoeld in Art. 5.
c) Voorstellen en overige stukken voor de V. R.
d) Verkiezing van afgevaardigden naar de V. R.
e) Verkiezing bestuursleden.
f) Verkiezing kascontrole-commissie.

Art. 8.
Het bestuur van een afdeling wordt gekozen uit en door de leden (art. 5, lid 1 a t/m g 
van de Statuten) van de desbetreffende afdeling en bestaat uit een voorzitter, een sekre-
taris, een penningmeester - allen meerderjarig, het dagelijks bestuur vormend - en 
eventueel een even aantal leden. Het bestuur bestaat voor tenminste twee/derde uit 
gewone leden die houder zijn van een amateurradio-zendmachtiging of verklaring van
bevoegdheid als bedoeld in art. 2 der Statuten.

Art. 9.
Jaarlijks treedt twee/derde van het afdelingsbestuur af. De leden zijn herkiesbaar. 
Nieuwe kandidaten  kunnen tot vóór de opening  van de vergadering worden voorgedragen.
Nieuwe kandidaten dienen tijdens de verkiezing aanwezig te zijn, danwel een schriftelijke
bereidverklaring te hebben overgelegd aan het bestuur van de afdeling.

Art. 10.
De voorzitter wordt in funktie gekozen.

Art. 11
De overige funkties worden door het bestuur onderling verdeeld.

Art. 12.
De verkiezing heeft plaats overeenkomstig Art. 13, lid 5 en 6 van de Statuten.
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Contributie 1979
********************

Voor de bestuursverkiezing stellen in principe de thans
zittende bestuursleden zich herkiesbaar. Echter worden
tegenkandidaten op prijs gesteld. (Pim is uiteraard niet
herkiesbaar.) De navolgende personen stellen zich verkies-
baar: Voor de functie van voorzitter: Herman Scheper, PAoBAB,
van Konijnenburglaan 44, Scherpenzeel.
Voor de andere bestuursfuncties (in alfabetische volgorde): 
Jules Kannemans, PEoJKA, Juliettestraat 17, Amersfoort 
Hans Moorhoff, PAoHML, Lindenlaan 4, Leusden 
Jan Over, PEoJHO, Jacob Catslaan 18, Amersfoort,
Nieuwe kandidaat: John Piek, PAoETE, Gaweinplaats 42, A’frt. 
Romijn, PAoARA, Agricolastraat 154, Wijk bij Duurstede.
Jan Tuithof, NL 4405, Woestijgerweg 186, Amersfoort.

Tot aan het begin van de avond kunnen nog nieuwe candidaten
worden gesteld!!!

Na het "officiële" gedeelte zal traditiegetrouw weer een ver-
koping worden gehouden. Voor de goede orde de gebruikelijke
gang van zaken. Iedereen kan zijn overtollige radiospullen en

andere voor amateurs
interes-sante artikelen
ter verkoop aanbieden. De
artikelen worden bij
opbod verkocht. 10% 
van de verkoopprijs 
is voor de afdelingskas.
Indien een bepaald
artikel een minimum 
prijs moet opbrengen, 
dan dient dit op het
artikel te zijn vermeld
of op het moment van
veiling te worden
medegedeeld. Ook
graag op het artikel wat
gegevens ervan, en de
naam van de

oude eigenaar. Iedereen wordt verzocht om wat wisselgeld mee
te nemen; dat is meestal elk jaar het probleem. Voor zend-
installaties wordt verwezen naar de PTT voorschriften!

-+-+-+-+-

                            De acceptgirokaarten worden thans
                            verzonden. Wilt U na ontvangst
                            zo spoedig mogelijk hiermede Uw
contributie voor het nieuwe jaar voldoen? Denkt U ook aan het
VERON fonds?
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Onderstaand treft U aan het financieel overzicht over 1978
alsmede de begroting over 1979.
Op het eerste gezicht vallen de resultaten over 1978 niet
tegen, er moet echter rekening worden gehouden met enige
betalingen die nog niet in 1978 konden worden verwerkt, 
deze zullen ca. f 140,-- belopen. Zij bestaan uit: kosten
secretaris 4e kwartaal 1978, porti convo's november en
december, kerstpuzzel e.d. Hulde aan onze secretaris PAoHML
die de kosten secretariaat en lezingen binnen de perken wist
te houden!
Met pijn en moeite kan U voor 1979 een sluitende begroting
worden aangeboden. Uw bestuur zal trachten om door adver-
tentiewerving de inkomenskant wat te verhogen, waardoor de
lasten van de convocaties wat draaglijker worden.

FINANCIEEL OVERZICHT OVER 1978.

INKOMSTEN UITGAVEN.
saldo kas 1-1-78 f.   58,28 secretariaat      f.  86,46
saldo giro 1-1-78    442,51 convocaties          939,39
afdracht HB         1309,50 lezingen              67,03
opbr. verkopen        87,15 zaalhuur             250,--
rente giro             8,47 prijs kerstpuzzel     30,--
                           diverse kosten        44,80
                           saldo kas 31-12-78     8,73
                           saldo giro 31-12-79  489,50                 ----------                   ---------
                 f. 1905,91                   f.1905,91                 ==========                   =========

BEGROTING 1979

INKOMSTEN. UITGAVEN.
afdracht HB      f. 1570,-- convocaties       f. 980,--
opbr. verkopen        50,-- lezingen             120,--
rente giro            10,-- secretariaat         140,--
advertenties           p.m. zaalhuur             250,--
                           kerstpuzzel 1979      30,--
                      vossejacht           120,--
         Diverse kosten        40,--                 ----------                   ---------
                 f. 1560,--                   f.1560,--                 ==========                   =========

                     Wim Romijn, PAoARA, Penningmeester
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VERSLAG VOSSEJACHT 16-12-1978.  

                              PA3AGW - PDoDNC - PAoKEL

Aan de start kwamen 12 deelnemers. Alle jagers waren met de
au tip of motor, zodat de vos in een recordtijd gevonden was.
Daar  aangekomen vond men een nogal slordig gecamoufleerde
auto, compleet met HB9CV en ARAC RX, zodat de vossepiep
duidelijk te horen was.
Maar de meeste jagers lieten zich niet van de wijs brengen en
gingen, gewapend met veldsterktemeters met knipperende LED's
naar de antenne, die plm. 20 meter verder stond.
De vos, PA3AGW bevond zich in een op militaire wijze gecamou-
fleerde auto, die in een greppel op het parkeerterrein van 
de Evangelische Gemeente, Kl. Engendaal 52 in Soest stond.
Bij de vos kreeg men weer een foto met het adres: Snackbar
v.d. Munt, Nieuweweg 68, Soest, waar de sterke verhalen nog
eens verteld werden en de prijzen bekend werden gemaakt.
De groep van PE1AAP 29 strafpunten    NL5557 49 str.pntn.
             PDoDDR 34     ,,         PDoFFG 61 ,,
             PAoETE 36     ,,         PD0FCF 62 ,,
             PE1AGW 46     ,,         PE1BZO 64 ,,
             PDoDBD 47     ,,         PAoVDB 70 ,,

-+-+-+-+-

                                      OP TWEE METER

Op zaterdag 20 januari a.s. is er weer een vossejacht. 
Start 20.00 uur bij het Belgisch Monument.
Er kan gejaagd worden met de auto, motor, bromfiets of fiets.
Frequentie 145.400 MHz. Vos is PDoEDG/a samen met PDoDBD.
Het jachtterrein ligt binnen een straal van 10 km van de
start. Bij de start is PAoKEL aanwezig.
Om de kost en wat te drukken graag van iedere groep f 1,--.

                            Rob Kelder, PAoKEL. 
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TIJDSCHEMA VOOR DE 40e VERENIGINGSRAADVERGADERING:

10 februari: Voorstellen van de afdelingen moeten in het 
bezit zijn van de Algemeen Secretaris.

10 maart: Beschrijvingsbrief (met voorstellen/jaarverslagen,
 begroting 1979 en resultaten 1978) wordt naar de af-

delingen gezonden. Indien mogelijk zal het belang-
rijkste deel over de voorstellen in onze convo van
maart of anders in het aprilnummer worden overgenomen.

Tot 20 april 10.00 uur: Indienen van amendementen op de
voorstellen.

21 april: Vergadering van de Verenigingsraad.

-+-+-+-+-

KORT VERSLAG VAN DE REGIONALE BIJEENKOMST OP 8 JANUARI.

Aanwezig waren afgevaardigden van 6 afdelingen en enkele HB-
leden, waaronder de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.
Van onze afdeling waren aanwezig PAoBAB, PAoKEL, PAoHML en
PEoJHO. Opening om 2020 na aankomst van laatste afdeling. 
De Alg. penningmeester vroeg de mening over het plan om de
jaarlijkse afdrachten in twee delen aan de afdelingen over 
te maken, het eerste deel bijv. in februari en het tweede
deel later. Dit om een rentebesparing te krijgen. Het HB 
kan dan het geld tegen een hoge rente beleggen, terwijl het
beleggen bij de afdelingen nauwelijks voorkomt. De hoogte 
van de afdrachten blijft wel afhankelijk van het ledental 
bij de jaarwisseling. De omvang van "Electron" is aan een
limiet gekomen. De huidige redaktie kan niet meer werk
verzetten. Het is allemaal vrijetijdswerk.
Men zal trachten om door het CB een lijst te later maken 
van wanbetalers, zodat de afdelingen eerder op de hoogte 
zijn en de bewuste leden misschien tot andere gedachten
kunnen krijgen.
Het beroep dat PAoJOB bij de Raad van State had aangespannen
naar aanleiding van een zendverbod van PTT i.v.m. het
"Inpraten" in een orgel is thans in behandeling. Uitspraak 
13 febr. Het is niet te voorspellen wat het oplevert.
Er zijn plannen om op de 2 meterband een 12 ½ kHz raster 
te gaan in voeren. Het bestaande raster blijft dus, maar 
er komen kanalen tussen in. Het lijkt een heet hangijzer 
te worden voor o. a. de VR.
De afdeling Centrum (Utrecht) vraagt mankracht voor de ten-
toonstelling Techniek in vrije tijd van 15 t.m. 18 februari
voor het bemannen van de diverse stands, en voor de Dag van
de Amateur, die dit jaar ook in Utrecht wordt gehouden.
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STAATSSECRETARIS ONTVANGT PTT-STUDIE OVER 27 MHz-GEBRUIK 

PERSBULLETIN VAN HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mevrouw NR 1728 

drs. N. Smit-Kroes, heeft kennis genomen van de PTT-studie 
naar alternatieve mogelijkheden voor meer algemene radio-
communicatie.
Daarmee is voldaan aan haar wens - in april van dit jaar geuit - 
voor het eind van 1978 geïnformeerd te worden of en op 
welke wijze kan worden tegemoet gekomen aan het verlangen
van de zogenaamde 27 MHz-ers om in ons land te komen tot een 
meer algemene radiocommunicatie op daartoe beschikbaar te 
stellen golflengten. 

De staatssecretaris heeft de PTT inmiddels verzocht de invoe-
ring van een machtigingsregeling voor meer algemene radio-
communicatie (MARC) verder voor te bereiden. Bij deze voor-
bereiding zal een zorgvuldige afweging moeten plaatsvinden 
van de wensen van de voorstanders van radiocommunicatie in 
de 27 MHz-band tegenover de belangen van andere betrokkenen, 
zoals de bezitters van radio en televisie toestellen die 
via uitzendingen in deze band storingen kunnen ondervinden.

Met de verdere voorbereiding door PTT wordt vooruitgelopen 
op de in januari 1979 te nemen beslissing in de ministerraad 
en het overleg met de Tweede Kamer. Overeenkomstig haar
in april gedane toezegging, zal zij zo mogelijk nog in januari 
de voorstanders van de 27 MHz uitnodigen voor een nieuwe 
bespreking. Met het oog op de toekomst van de D-machtiging 
zal de PTT het gesprek openen met de verenigingen van zend-
amateurs in ons land. 27/12/78
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De PTT heeft verzekerd dat de "MARC" NIET op een bestaande
amateurband komt. (Waarschijnlijk ook niet op 27 MHz.)

NIEUWE MACHTIGINGSVOORWAARDEN

Er is eindelijk een nieuw concept uitgekomen van de PTT. 
Via de algemeen secretaris zijn bij mij twee exemplaren
gearriveerd. In het oog lopende veranderingen zijn:
Geen zenderkeuring meer vooraf, maar keuring bij bijv.
klachten. Er worden eisen genoemd waaraan amateurzenders
moeten voldoen, voor wat frequentiestabiliteit, bandbreedte,
ongewenste uitstralingen e.d.
Verder is het aan A, B, en C machtiginghouders zonder verdere
toestemming toegestaan om met RTTY, ATV, Slow scan TV en
Facimile te werken. Voor RTTY is de Baudot en ASCII code
toegestaan. Verder is mobiel werken ook inbegrepen.
Voor de A en B machtigingen is het Maritime Mobile werken
toegestaan, wel volgens strikte regels. (PAoUYL??)
Voor de D machtigingen blijft het gebruik van type 
goedgekeurde apparaten bestaan, alsmede de 6 kanalen. 
Wel staat er dat voor de opwekking van de draaggolffrequentie
uitsluitend kristalsturing mag worden gebruikt, dus toch ook
synthesizers????? 
Helaas is het punt van het LF inpraten nog steeds ongewijzigd
gebleven...... De amateur moet de storingen oplossen. Dit
artikel wordt eventueel pas gewijzigd, wanneer een nieuwe
Telegraaf en Telefoonwet is aangenomen, ergens in de
tachtiger jaren!
Het HB gaat binnenkort weer met de PTT praten en belegt voor
deze bijeenkomst een bijeenkomst met afgevaardigden van de
afdelingen (1 man per afdeling) op 20 januari om 13.30 uur 
in Het Hof van Holland in Hilversum om tot een standpunt te
komen (Kerkbrink 1).
Welke deskundige gaat er voor onze afdeling naar toe?
Hopelijk kunnen wij vrijdag nog wat bespreken over de nieuwe
voorwaarden. Helaas zijn er te weinig exemplaren van het
concept om uit te lenen, en zijn er te veel bladzijden 
(46) om het even te vermenigvuldigen!

                                 Hans Moorhoff, PAoHML.

Helaas waren niet alle toegezegde advertentie-
opdrachten op tijd  ontvangen.
Volgende maand beter   PAoHML
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