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VAN DE VOORZITTER

VERENIGINGSAVOND

1990, dit getal wijst ons er op dat we begonnen
zijn aan de laatste tien jaar van deze eeuw.
Een eeuw die bol staat van ontwikkelingen op
allerlei gebied, dit geldt zeker voor de elek-
tronika, waar wij middels onze hobby zo dichtbij
staan.
Deze "SNELLE" tijd waarin vernieuwingen elkaar in
hoog tempo aankondigen vormt voor velen van ons
een vrij zware geestelijke en lichamelijke be-
lasting, waardoor de menselijke kontakten vaak
vervagen.
Ik hoop dan ook dat het bedrijven van de hobby een
rustpunt voor uw allen zal zijn.
Tot slot wil ik u een gezond en voorspoedig begin
van het nieuwe decennium toewensen.
                                   Koos - PA 3 BJV

JANUARI - huishoudelijke vergadering

HUISHOUDELIJKE VERGADERING

Het afdelingsbestuur nodigt alle leden uit voor de
huishoudelijke vergadering op vrijdag 26 januari
1990. Het adres is, als altijd, Burgemeester van
Randwijckhuis, Diamantweg 22, Amersfoort. De ver-
gadering begint om 20.00 uur en is alleen toe-
gankelijk voor leden. Zaal open vanaf 19.30 uur.

De agenda:
 1. Opening door de voorzitter, PA3BJV 
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 2. Notulen huishoudelijke vergadering van
    27 januari 1989 (pag.6)
 3. Jaarverslag over 1989 (pag.10)
 4. Verslag van de kascontrolecommissie 
 5. Financieel verslag van de penningmeester
    (pag.17)
 6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 7. Vaststellen begroting voor 1990
 8. Behandeling van ingediende voorstellen voor de
    VR *)
 9. Bestuursverkiezing
10. Rondvraag
11. Sluiting

*) VR voorstellen kunt u schriftelijk tot de aan-
vang van de vergadering bij de afdelingssecretaris
indienen. Zorg voor een duidelijke toelichting.
De verkiezing van afgevaardigden voor de VR willen
we dit keer in maart doen bij de behandeling van
de voorstellen.

Er treden vier bestuursleden af, twee daarvan zijn
herkiesbaar, dus er ontstaan twee vacatures. Deze
vacatures willen we uiteraard weer opvullen. De
voorzitter wordt in functie gekozen, de overige
bestuursleden kunnen de functies onderling ver-
delen. Denkt u er eens over na of u ook niet een
tijdje actief wilt zijn voor de VERON. Het bestuur
doet een beroep op u om u beschikbaar te stellen
voor een bestuursfunctie. U kunt zich schrifte-
lijk, telefonisch of mondeling tot vlak voor aan-
vang van de vergadering kandidaat stellen bij de
afdelingssecretaris.

Het overzicht is als volgt:
voorzitter: PA3BJV,  aftredend/herkiesbaarbaar
penningmeester:PA3COM,  aftredend/niet herkiesbaar
secretaris: PA3BIX,  aftredend/niet herkiesbaar
leden:         PA3DTX,  niet aftredend

PA0BUR,  niet aftredend
     PA3FBU,  niet aftredend

NL10330, aftredend/herkiesbaar

Het afdelingsbestuur wenst u een prettige en goede
vergadering.
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FEBRUARI - film en lezing

Vrijdag 23 februari hebben wij Jos den Baas uit
Hoogland bereid gevonden om op deze avond een film
te tonen over SMT (oppervlakte montage). Deze
techniek van het rechtstreeks monteren van
elektronica-componenten op printplaten vindt de
laatste tijd steeds meer opgang. Jos zal de film
verduidelijken met een lezing en aangeven hoe ook
deze techniek in onze hobby gebruikt kan worden.
Jos werkt bij Philips in Hilversum, een bedrijf
waar deze techniek van monteren veel gebruikt
wordt.

            George - PA 3 BIX, afdelingssecretaris

VERSLAG VERENIGINGSAVOND 22 DECEMBER 

Koos (PA3BJV) opende de avond met een ieder welkom
te heten en gaf zoals de laatste jaren gebruike-
lijk is een jaaroverzicht.
Hierna werd de amateur van het jaar 1989 bekend
gemaakt. Het was dit keer Cor (PA3COM). Hij kreeg
deze benoeming voor de vele dingen die hij voor
onze afdeling doet, zoals b.v. het penningmeester-
schap, telexbulletin Amersfoortse Ronde, het
onderdak brengen van de zelfbouw/cursussen, enz.
Cor is, zoals de voorzitter zei, een man die in
stilte een heleboel voor onze afdeling doet.
Hierna werden enige mensen voor hun verdienste in
de afdeling in het zonnetje gezet, zoals Dolf
(PE1AAP, plm. 10 jaar VHF nieuws), Evert (PA3AYQ,
A.R.), Jan (PA2JHO, HF nieuws A.R.), Jan (PA0SNE,
C-cursus), Hilde (PA3EKW, Service Bureau) en
Arthur (PA3BRN, drukker van ons blad).
Aansluitend kreeg Frank (PA3DTX) het woord, hij
maakte de uitslag bekend van de Contest Verkeerd.
Bij de zendamateurs was dit weer Aart-Jan (PD0HMM)
en bij de luisteramateurs Reindert v.d. Brink. Zij
kregen respectievelijk de Coupe-/Kop Ab- normaal.
De winnaar van de Kop Abnormale van vorig jaar,
Johan (NL9723), kreeg een prachtig herinnerings-
certificaat.
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VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 27-1-1989

Tijdens de pauze werden de meegenomen Kerst-
versierselen op hun originaliteit en afwerking be-
oordeeld. Als eerste eindigde Ad (PA3DGE) en op de
tweede plaats Peter (PA3EPX). Hilde (PA3EKW)
verzorgde de prijsuitreiking en had enige origi-
nele prijzen uitgezocht. Deze prijzen bestonden
uit een "Weekend" voor het gehele gezin, een chi-
nees diner voor twee personen en een bloemen-
pracht voor plusminus twee weken.
De avond werd verder gevuld met onderling QSO, een
hapje en een drankje.
Als afronding van deze zeer gezellige avond kreeg
een ieder een krentestoet mee naar huis.

1 OPENING DOOR DE VOORZITTER 
De voorzitter (PA3BJV) opent de vergadering en
heet de aanwezigen welkom. Hij wenst een ieder een
goed en voorspoedig 1989 toe met veel hobby- ple-
zier. Ondertussen is het aantal aanwezigen ge-
teld, er zijn 43 aanwezigen inclusief afdelings-
bestuur. Op de bestuurstafel ligt een exemplaar
van het PA0FAS Memorial Certificaat ter inzage. Na
afloop van de huishoudelijke vergadering bestaat
de mogelijkheid om uw apparatuur te laten meten
bij Peter (PA3EPX). Na enige mededelingen over de
ingekomen post en de vossejacht kunnen we verder
naar het volgende agendapunt.

2 NOTULEN HUISHOUDELIJKE VERGADERING 22-1-1988
De notulen staan afgedrukt in 't Geruis op blz. 6
t/m 9. Evert (PA3AYQ) merkt op dat hij de opmer-
king over de inventarislijst onder agendapunt 5
negatief vindt overkomen. Het kan ook uitgelegd
worden als een blijk van vertrouwen. De vergade-
ring keurt de notulen goed.

3 JAARVERSLAG OVER 1988 
Het  jaarverslag  staat  afgedrukt in 't Geruis op
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blz. 10 t/m 16. Jan (PE1JDX) vraagt waarom er in
het jaarverslag niets over de JOTA staat. De
secretaris (PA3BIX) meldt dat er wel afdelings-
leden actief zijn geweest in de JOTA, maar dit was
niet georganiseerd door de afdeling, maar door de
diverse scoutinggroepen. De vergadering gaat
hiermee akkoord, er zijn geen verdere vragen.

4 VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE 
De kascontrolecommissie bestond uit Henk (PE1IMQ)
en Ed (PA0RSM). Henk voert het woord namens de
commissie. De kas en de financiële stukken zijn
gecontroleerd en in orde bevonden, de boeken zijn
goedgekeurd. De secretaris krijgt de notitie
overhandigd.

5 FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 
Het financieel verslag staat in 't Geruis op blz.
17 t/m 19. De penningmeester (PA3COM) neemt de
diverse onderdelen door. PA3EPX vraagt of de
gelden van het servicebureau niet op de balans
moeten voorkomen. Het antwoord is nee. De voorraad
van het servicebureau is in consignatie gegeven,
dit houdt dat pas na verkoop betaald hoeft te
worden aan de Stichting Service Bureau. De con-
trole hierop geschied door onze penningmeester
(PA3COM) en de Stichting Servicebureau. Hilde
(PA3EKW) doet in snel tempo verslag van de finan-
ciën van het servicebureau. PA3AYQ is verontrust
door de teruggang van bijna fl. 1400,-. Dit is
zo'n 20% van het kapitaal van de afdeling. De
penningmeester vertelt dat er nog een rekening van
1987 betaald moest worden en dat er al vast papier
voor 't Geruis van 1989 is gekocht. Dit samen komt
ongeveer overeen met die fl. 1400,-. PD0DMN vraagt
of de zaalhuur lager was als in 1987. Dit komt
doordat de C-cursus later is gestart als in 1987.
De penningmeester wordt met applaus decharge
verleend.

6 BENOEMING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE 
In de kascontrolecommissie worden benoemd Ed
(PA0RSM), die ook in de vorige commissie zat en
als nieuw lid Tine (PA3ETU). Als reserve is be-
noemd Arthur (PA3BRN).
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7 VASTSTELLEN BEGROTING 1989
Er zijn geen vragen. De penningmeester merkt op
dat hij op een tegenvaller rekent, hij hoopt
namelijk dat er veel activiteiten georganiseerd
worden. De voorzitter (PA3BJV), merkt op dat er
terecht in 't Geruis staat dat de kar niet door
iedereen getrokken wordt. Hij hoopt dit jaar samen
met de andere leden aan activiteiten als vosse-
jachten, zelfbouw en velddag te kunnen deelnemen.
Reacties uit de zaal zijn welkom. PD0DBD oppert de
mogelijkheid van een enquête in 't Geruis en
vraagt of men al eens bij de oudere leden heeft
geïnformeerd. PD0AUQ vraagt zich af of een enquête
wat oplevert. PA0KEL merkt op dat het niet aan het
bestuur ligt, er zijn genoeg activiteiten, maar de
leden zijn te lui. PA3CNZ merkt op dat je ook van
mensen van andere verenigingen hoort dat alles
terugloopt. De voorzitter sluit dit agendapunt met
de opmerking dat men hierover onderling nog kan
discussiëren, met reacties kan men altijd bij het
bestuur terecht.

8 BEHANDELING INGEDIENDE VOORSTELLEN VOOR DE VR
Er zijn geen voorstellen binnengekomen dus we
kunnen gelijk verder naar het volgende agendapunt.

9 VERKIEZING AFGEVAARDIGDEN VOOR DE VR
Er melden zich 4 leden te weten PA0RSM, PE1FFB,
PA3AYQ en PD0PDN. Deze vier zullen de afdeling op
de VR vertegenwoordigen.

10 BESTUURSVERKIEZING
PA3ESB is aftredend en niet herkiesbaar. PA3BJV,
PA3COM en PA3DTX zijn aftredend en herkiesbaar.
Voor de ontstane vacature heeft PA0BUR zich ver-
kiesbaar gesteld. Er zijn geen andere kandidaten
en de vergadering gaat er onder applaus mee ak-
koord dat de genoemde mensen zonder stemming tot
bestuurslid gekozen zijn.

11 RONDVRAAG
PD0DDR vraagt wat de verzelfstandiging van de PTT
inhoudt. In de praktijk zijn er voor de zend-
amateur geen veranderingen. Er schijnen klachten
te zijn  over  de betaling. PA0KEL merkt op dat er

8



GEVRAAGD:

SOFTWARE t.b.v ZX Spectrum (+) (geen spellen);
b.v. RTTY-, TOR-, CW-progr., assemblers, enz.
Tevens: Interface 1, microdrive en cartridges.

Henk Teubler (PE1IMQ), telefoon: 033-632296
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te weinig tijd was om te betalen. PD0AUQ heeft al
een aanmaning ontvangen.
PA3AYQ is het eens met het verhaal van de voorzit-
ter over de afnemende activiteit in de afdeling en
komt met het voorstel om meer aan promotie te
doen. Het afgelopen jaar was het aantal promotie
acties ongeveer nul. De effecten van promotie
acties kunnen zijn dat er meer belangstelling voor
onze hobby komt en het kan ook de leden activeren
die nu thuis blijven. Het bestuur zal zich hier-
over beraden en verzoekt de leden om activiteiten
aan te melden.
PD0DMN is door een lagere school aangezocht om wat
over het zendamateurisme te komen vertellen. Hij
vraagt om hulp hierbij. PA3BJV zegt toe te zullen
helpen. Bij de afdelingssecretaris is documentatie
verkrijgbaar over het zendamateurisme en de VERON.
PD0AUQ wil graag weten wat dit voor documentatie
is, want hij heeft problemen met de buren. PA3BJV
heeft een mooi boekje voor hem met de titel "Bent
u gestoord". PA0RSM stelt voor om een diaserie
over de hobby samen te stellen. Hij zegt gelijk
toe wat dia's te zullen aanleveren. De voorzitter
bedankt PD0DMN voor het maken van video opnamen
van de kerstavond. De band zal in het verenigings-
archief worden bewaard.

12 SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de
aanwezigen voor hun inbreng in de vergadering. Er
bestaat nu de mogelijkheid om uw apparatuur te
laten nameten bij Peter (PA3EPX).

                                 George - PA 3 BIX



JAARVERSLAG VERON-A03-AMERSFOORT OVER 1989

BESTUURSAANGELEGENHEDEN 
Op de huishoudelijke vergadering van 27 januari
1989 werd weer een nieuw afdelingsbestuur gekozen.
Aftredend en niet herkiesbaar was Henk (PA3ESB).
Aftredend maar wel herkiesbaar waren Koos
(PA3BJV), Cor (PA3COM) en Frank (PA3DTX). Gerard
(PA0BUR) had zich verkiesbaar gesteld voor de ont-
stane vacature. Er waren geen andere kandidaten
dus er hoefde niet gestemd te worden. De samen-
stelling en taakverdeling in het afdelingsbestuur
werd als volgt:

   voorzitter: PA3BJV,  Koos
   penningmeester:      PA3COM,  Cor
   secretaris/vice-voorzitter: PA3BIX,  George
   redactie 't Geruis:      PA3DTX,  Frank
   activiteiten: PA3FBU,  Joop
   activiteiten: PA0BUR,  Gerard
   activiteiten/vossejachten: NL10330, Willem

Het afdelingsbestuur vergaderde dit jaar 11 keer
en bezocht de regionale vergadering met het hoofd-
bestuur en andere afdelingsbesturen.Via 't Geruis
en op de verenigingsavonden werden de leden van
deze en andere zaken op de hoogte gehouden. Ook
dit jaar werden de zieke leden niet vergeten.

LEDENBESTAND 
De ledenadministratie werd dit jaar bijgehouden
door George (PA3BIX), die tevens voor de adres-
stickers voor 't Geruis zorgde. Op 14 december
1989 bedroeg het aantal leden 318, een daling van
17 leden ofwel 5% ten opzichte van een jaar
geleden.

VERENIGINGSAVONDEN 
Er waren dit jaar weer 10 verenigingsavonden. Twee
daarvan waren huishoudelijke vergaderingen (ja-
nuari en maart), de overigen hebben  we geprobeerd
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zo te vullen dat er voor iedereen iets interes-
sants was. De belangstelling varieerde van circa
30 bezoekers op de huishoudelijke vergaderingen
tot ongeveer 60 voor een lezing. Als u een leuke
lezing weet meldt dit dan eens bij het bestuur!

Het overzicht is als volgt:
- januari: huishoudelijke vergadering
- februari: lezing door Gert (PA0TV), met ver-

halen uit vroeger tijden met als
titel "Belevenissen van een radio-
zendamateur"';
Aansluitend verkoping 

- maart: behandeling voorstellen voor de VR 
- april: lezing door Frank (PA3BFM) over het

amateurverkeer op 6 meter 
- mei: Zelfbouwavond met lezing/demonstra-

tie door Jan (NL 4405) en Henk
(PE1IMQ)

- juni: De jaarlijkse verkoping
- september: diavertoning door PA3ESB;

korte verkoping; onderling QSO
- oktober: lezing door PA0UHF: Praktische

ervaringen met HF-antennes
- november: "Het lied van strepen en punten",

een lezing van PA0PHK met
ervaringen uit de tijd dat hij
marconist was 

- december: "Kerstavond" met bekendmaking Ama-
teur van het jaar 1989 en
uitreiking van Coupe Abnormale en
Kop Abnormale 

't GERUIS 
De redactie en verzending van 't Geruis werd weer
verzorgd door Frank (PA3DTX), de "stille kracht"
van onze afdeling. Het blad verscheen zoals ge-
bruikelijk weer tien keer. Het drukwerk werd weer
verzorgd door Arthur (PA3BRN), ook al iemand die
in stilte zijn werk verricht. Arthur heeft echter
te kennen gegeven dat hij in de loop van 1990 zijn
werkzaamheden wil stoppen. Hoe het daarna verder
gaat is nog niet bekend, diverse oproepen aan de
leden hebben nog geen reactie opgeleverd. Na de
zomervakantie nam Joop (PA3FBU), het vouw- en
nietwerk over van Cor (PA3COM) en zijn familie.
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CLUBHUIS 
Op de verenigingsavond in maart is een voorstel
van Peter (PA3EPX) ter sprake gebracht om te komen
tot een eigen afdelingshonk of clubhuis. Naar aan-
leiding van Peter's enthousiaste betoog is er op
verzoek van het afdelingsbestuur een werkgroep op-
gericht die de mogelijkheden om dit te realiseren
ging onderzoeken. Het was de bedoeling om dit
clubhuis te vestigen in het bekende "Hok" in Leus-
den. Na spontane aanmeldingen uit de zaal be-stond
de werkgroep uit acht leden te weten: Peter
(PA3EPX), Paul (PA0RZ), Eddy (PA0RSM), Gerard
(PA0BUR), Hans (PA0HML), Jan (PE1JDX), Peter-Paul
(PE1FFB) en Fred (PD0DMN). De werkgroep zou onder
leiding van Peter een voorstel gaan uitwerken en
dat voor het eind van het jaar aan de leden voor-
leggen. Helaas kwam er een kink in de kabel, eind
juni kwam het verzoek via Peter aan het afdelings-
bestuur om zo snel mogelijk met de eigenaar van
het hok te gaan onderhandelen om het huurcontract
over te nemen. Hierna zijn namens het afdelings-
bestuur voorzitter (Koos) en secretaris (George)
bij de eigenaar geweest. Deze is echter van plan
om het hok af te breken en was ondanks flink aan-
dringen niet bereid om een huurovereenkomst aan te
gaan. De werkgroep zag hierna haar taak voorlopig
als beindigd en heeft het afdelingsbestuur ge-
adviseerd om te proberen om ergens anders een
ruimte te huren. Het afdelingsbestuur heeft hierna
een brief aan de gemeente Amersfoort gestuurd
waarin verzocht wordt om een ruimte te kunnen
huren.Deze aanvraag is nog steeds in behandeling.
Het afdelingsbestuur heeft de werkgroepleden
bedankt voor hun inzet en hoopt dat het zover komt
dat de werkgroep weer in het leven geroepen kan
worden.

OVERIGE ACTIVITEITEN:

1 QSL-bureau 
Dit jaar, in september, haalde Peter (NL5557) zijn
eerste lustrum als QSL-manager van R03. Peter werd
daarom op de verenigingsavond even in het zonnetje
gezet. Peter, hartstikke bedankt, en we hopen dat
je het nog vele jaren volhoudt.
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2 Servicebureau
Het servicebureau onderging dit jaar een wijzi-
ging. Het consignatie systeem werd opgeheven en we
hebben een tijdje getwijfeld of het nuttig was om
ons depot voort te zetten. Na de vakantie is de
knoop doorgehakt en Hilde (PA3EKW) is vol goede
moed weer verder gegaan. Het consignatie systeem
bestaat niet meer, dus alle bestellingen moeten
gelijk betaald worden, er is daarom maar een
kleine hoeveelheid gangbare artikelen in voorraad.
Het kan dus voorkomen dat uw artikel eerst be-
steld moet worden en dat u dit vast vooruit moet
betalen.

3 Cursussen 
De C-cursus werd ook dit jaar weer gegeven door
Jan (PA0SNE). Jan is erg druk met zijn werk, waar-
door de cursus naar de dinsdagavond moest ver-
schuiven. Jan we zijn erg blij dat je toch een
gaatje hebt kunnen vinden om door te gaan met de
C-cursus. 
Er was erg veel behoefte aan een D-cursus. Ondanks
het feit dat het cursusboek voor het D-examen er
nog  steeds  niet  is,  is Koos (PA3BJV), toch een
D-cursus gestart bij hem thuis, deze is ook op de
dinsdagavond.
Er waren dit jaar geen gegadigden voor de morse-
cursus, dus deze is er momenteel niet. Het is
echter de bedoeling dat bij voldoende belangstel-
ling de morsecursus weer opgestart wordt.

4 Ronde van Amersfoort
Ons clubstation PI4AMF was weer iedere zondag-   
avond in de lucht met de Amersfoortse Ronde op
145.450 MHz. Aan het begin van de Ronde was er
iedere week het telexbulletin verzorgd door Cor
(PA3COM), waarna de Ronde werd geleid door Evert
(PA3AYQ), die dit al jarenlang feilloos doet,
waarvan akte!  Ook was er iedere week het HF-
nieuws verzorgd door Jan (PA2JHO). Na de zomer-
vakantie en na 345 bijdragen is Jan hier helaas
mee gestopt. Jan hoopt dat er iemand komt die het
HF-nieuws in de Ronde wil voortzetten. De Ronde
mag zich tot ver buiten de regio in een grote
luisterdichtheid en waardering verheugen.
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5 PACC Contest 
Het weekeinde van 11 en 12 februari was er weer de
PACC contest en PI4AMF was er weer bij vanuit het
"Hok" in Leusden. Later zou blijken dat dit de
laatste keer was dat we in het "Hok" te gast
waren. In een zeer gezellige sfeer werden veel
verbindingen gemaakt in zowel morse als telefonie.
Soms moesten alle zeilen bijgezet worden om een
kleine pile-up te kunnen verwerken.

6 Velddag
Ook dit jaar waren we weer present met caravan en
tenten op het terrein van Arthur (PA3BRN) in
Voorthuizen. We hadden tijdens de contest maar één
regenbui, helaas duurde deze wel 24 uur, zodat de
hele contest in het water viel. We waren aanwezig
op de HF banden en op 2 meter en 70 centimeter,
maar er zijn erg weinig verbindingen gemaakt door
de slechte condities en statische regen.

7 Excursie
Een hoogtepunt dit jaar was de excursie in april
naar het satellietgrondstation in Burum, ge-
organiseerd door Eddy (PA0RSM). Na een uitvoerige
uitleg van Eddy over hoe de satellietverbindingen
tot stand komen volgde een bezichtiging van de
diverse grondstations. Eddy wist zelfs aan te
wijzen door welk kabeltje een telefoongesprek met
het land Oman gaat.

8 Vossejachten
Er waren dit jaar zeven vossejachten. De organi-
satie was weer in handen van Willem (NL10330),
terwijl ieder maand iemand anders de vos was.
Helaas is de belangstelling voor de jachten erg
wisselvallig, soms zijn er maar drie deelnemers.
We gaan echter gewoon door, doet u volgende keer
ook mee?

9 Contest Verkeerd
De Contest Verkeerd was er weer op 3, 4 en 5 april
en op 25, 26 en 27 september. De logs konden weer
opgestuurd  worden naar Frank (PA3DTX), die alles
na- en uitrekende. Op de verenigingsavond in
december werden de winnaars bekende  gemaakt.  Bij

14



de zendamateurs ging de eerste prijs, de "Coupe
Abnormale", wederom naar PD0HMM; bij de luister-
amateurs ging de eerste prijs, de "Kop Abnormale",
naar R. van de Brink.

10 Zelfbouw 
Na de zomervakantie gaven Peter (PA3EPX) en Rob
(PA0KEL) te kennen dat ze stopten met de be-
geleiding van de zelfbouw. Op de verenigingsavond
zijn beiden op passende wijze door de voorzitter
bedankt voor inzet in de afgelopen jaren. De zelf-
bouw gaat verder, maar we moeten het nu wel doen
zonder de kennis en steun van genoemde personen,
wat het een stuk moeilijker maakt. Op dit moment
wordt er gewerkt aan een SWR-meter voor de hogere
frequenties en een buizeneindtrap voor 70 centi-
meter. U en uw goede ideeën zijn welkom, iedere
donderdagavond in de SBBO school in Leusden.

11 Inloopavond in de Zevensprong 
Op verzoek van Fred (PD0DMN), verzorgden PA3BJV,
PA3EKW en PA3BIX een demonstratie van het zend-
amateurisme voor kinderen, ouders en schoolteam op
basisschool "De Zevensprong". PI4AMF was in de
lucht op HF en 2 meter en vooral de reacties van
de kinderen waren soms zeer verrassend.

12 PA0FAS Memorial Wisselbeker 
Zaterdag 14 oktober werd op de VHF dag in Apel-
doorn de PA0FAS Memorial Wisselbeker met bijbe-
behorend certificaat uitgereikt aan PA3BAS, die de
beste DX verbinding in de VERON telegrafiecontest
gemaakt had. Namens de afdeling was George
(PA3BIX) hierbij aanwezig.

13 Amateur van het jaar 1989
Op de laatste verenigingsavond van het jaar werd
zoals gewoonlijk de "Amateur van het jaar" bekend
gemaakt. Dit jaar ging de eer naar Cor (PA3COM).
Iedereen kent Cor natuurlijk al lang als penning-
meester, maar hij verzorgt ook al jaren het telex-
bulletin voor de Amersfoortse Ronde en elders in
dit verslag hebt u kunnen lezen dat hij ook zorgde
voor het vouwen en nieten van 't Geruis; de zelf-
bouw heeft ook het nodige aan Cor te danken.
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TENSLOTTE 
Op de laatste verenigingsavond van het jaar 1989
werden nog een aantal mensen in het zonnetje gezet
als dank voor hun activiteiten gedurende vele
jaren voor de afdeling. Dit waren:
- Dolf (PE1AAP), die 10 jaar lang VHF nieuws
     verzorgde voor 't Geruis 
- Jan (PA2JHO), die 345 maal verslag deed van
     het HF nieuws in de Amersfoortse Ronde 
- Arthur (PA3BRN) voor het drukken van
     't Geruis
- Jan (PA0SNE) voor het geven van de C-cursus
- Evert (PA3AYQ) voor jarenlang iedere zondag-

avond de Amersfoortse ronde
- Hilde (PA3EKW) verzorgd al jaren ons service-

bureau 
Natuurlijk is hiermee niet iedereen aan bod ge-
komen, maar dat was ook niet de bedoeling. Volgend
jaar hopen we weer een aantal mensen met een fles
wijn naar huis te sturen.
Bij deze bedank ik allen die zich ingezet hebben
voor de VERON hartelijk voor hun inzet. Zoals u
elders in dit blad kunt lezen ben ik aftredend
bestuurslid, ik hoop dat u er samen met mij voor
wilt zorgen dat mijn opvolger volgend jaar weer
een heel lang jaarverslag kan schrijven.

                                 George - PA 3 BIX

==================================================
NOTITIERUIMTE:

==================================================
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FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

Het financieel overzicht 1989, begint direct met
een opvallende post: Inkomsten Giften. Dat zijn
opbrengsten uit diverse verkopingen. Dank u, voor
deze giften.
We hebben ook de post: Uitgaven Giften. Dat be-
staat uit attenties voor zieken of bijzondere
gebeurtenissen, die betalen we van de inkomsten
giften.
Dan de post: Verenigingsavond, we hoeven minder
bij te betalen. 
Groot verschil geeft de post 't Geruis, doordat
het papier zoals u weet al in 1988 gekocht is.
Tevreden mag je niet zeggen, maar dit financieel
overzicht geeft een stabiel positief resultaat en
daar mogen wij als vereniging blij mee zijn.
De begroting is niet opvallend, zelfs een beetje
behoudend opgesteld.
Hopelijk bent u tevreden met deze informatie.
Heeft u nog vragen, uitsluitend over dit finan-
cieel overzicht, dan ben ik er om deze te be-
antwoorden.

                    Cor - PA 3 COM, penningmeester

==================================================
NOTITIERUIMTE:

==================================================
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FINANCIEEL OVERZICHT 1989
                        Inkomsten 1988   Inkomsten 1989   Begroting 1990
Afdracht Hoofdbestuur   ƒ      2668,75  ƒ      2606,25  ƒ      2600,--
Giften                  -       201,10  -      738,855  -       500,--
Advertenties            -      1060,--  -       810,--  -       810,--
Cursus incl.zaalhuur    -       950,--  -       798,--  -       810,--
Zelfbouw                -      2582,20  -       203,96  -      ----,--
Voss/Veldd/Aktiviteit   -        21,50  -        59,50  -       200,--
Verenigingsavond        -       987,55  -      1024,68  -      1300,--
Rente Giro              -        10,48  -         5,78  -        10,--
Rente Sterrekening      -       117,83  -       130,28  -       130,-- 
Diverse                 -      ----,--  -      ----,--  -       100,-- 
                        --------------  --------------  --------------
                        ƒ      8599,41  ƒ      6377,30  ƒ      6450,--
                        ==============  ==============  ==============

                        Uitgaven  1988   Uitgaven  1989   Begroting 1990
Bestuur vergaderen      ƒ        80,--  ƒ       165,--  ƒ       200,--
Giften                  -       475,22  -       336,75  -       500,--
Cursus incl.zaalhuur    -      1110,--  -       960,--  -      1100,--
‘t Geruis               -      3994,46  -      1676,40  -      2500,--
Zelfbouw                -      2359,36  -      ----,--  -      ----,--
Voss/Veldd/Aktiviteit   -       127,20  -       160,17  -       200,--
Veren.avond incl.zaalh. -      1402,81  -      1309,11  -      1300,--
Lezingen                -        42,20  -       131,15  -       200,--
PI4AMF                  -       185,80  -       134,45  -       200,--
Onkosten                -       178,39  -       104,25  -       150,-- 
Diverse                 -        12,--  -        12,--  -       100,-- 
                        --------------  --------------  --------------
                        ƒ      9967,44  ƒ      4989,28  ƒ      6450,--
                        ==============  ==============  ==============



FINANCIEEL OVERZICHT 1989
Kas saldo             ƒ    931,56    Saldo 31-12-1989      ƒ   6909,35
Zelfbouw saldo        -    505,45    
Giro saldo            -   2915,02
Sterrekening saldo    -   2557,32
                      -----------                          -----------
                      ƒ   6909,35                          ƒ   6909,35
                      ===========                          ===========

KAS OVERZICHT 1989
Saldo 01-01-1989      ƒ   5521,33    Uitgaven              ƒ   4989,28
Inkomsten             -   6377,30    Saldo 31-12-1988      -   6909,35
                      -----------                          -----------
                      ƒ  11898,63                           ƒ 11898,63
                      ===========                          ===========

KAPITAAL OVERZICHT 1989
Kapitaal 01-01-1989   ƒ   5521,33    Kapitaal 31-12-1989   ƒ   6909,35
Positief saldo        -   1388,02    
                      -----------                          -----------
                      ƒ   6909,35                          ƒ   6909,35
                      ===========                          ===========

AMERSFOORT, 03-01-1989.
Het Bestuur,
            de Voorzitter,       de Secretaris       de Penningmeester
            A.G.Sportel          G.d’Arnaud          J.v.d.Wetering



CONTEST VERKEERD

Het tweede deel van de Contest Verkeerd werd in
september gehouden. Ook dit keer mocht de contest
zich verheugen op een goede belangstelling. Deze
belangstelling kan men ook zien aan het groeiend
aantal deelnemers van deze contest.
Tijdens de gezellige Kerst-bijeenkomst werden de
winnaars van de Contest Verkeerd bekend gemaakt.

De puntentelling was als volgt:

zendamateurs                 april   sept.   totaal
PD0HMM - Aart-Jan 1794    1932  3726
PA3CUZ - Madeleine 1632    1672    3304
PE1JDX - Jan 1080    1672    2752
PE1LID - Ronald         1292    1292
PA3ETU - Tineke                924     288    1212
PA3DTX - Frank  256     529     785
PA3EPX - Peter   121     529     650
PD0PIL - Wim  196     400     596
PA3DTM - Rob    420             420
PD0DDR - Godfried  256             256
PD0IEE - Henk            225             225
PA3ESB - Henk  117             117

luisteramateurs
R.v.d.Brink    1085    1085
NL10791     144     144
NL9723     100     100
NL9767                             81      81

Zoals u ziet kon Aart-Jan, evenals vorig jaar, de
Coupe Abnormale mee naar huis nemen.
Bij de luisteramateurs ging de Kop Abnormale naar
Reindert v.d. Brink uit Barneveld. De winnaar van
1988 kreeg als aandenken aan dit feit een prachtig
herinneringscertificaat.
Checklogs werden ingediend door: PI4AMF, PA3FBU en
PA3CUZ, waarvoor dank.
                                  Frank - PA 3 DTX
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PACC-CONTEST 1990

MEDEDELINGEN

Tijdens de PACC-contest (van zaterdag 10 februari,
1200 UTC t/m zondag 11 februari 1200 UTC) is ook
PI4AMF actief. Er wordt dit keer gecontest bij
Arthur (PA3BRN), Brugveenseweg 37, Voorthuizen.
Wilt u meewerken aan de opbouw van het contest-
station, dan kunt u dit laten weten, door u in te
melden in de "Kipperonde" op 144.800 MHz (vrijdags
145.450 MHz, tussen 19.00 uur-20.00 uur). U kunt
natuurlijk ook tijdens de contest komen. Er is een
inpraatstation op 145.275 MHz.

SNERT-LOOP-VOSSEJACHT
Zaterdag 27 januari 1990 is er weer de jaarlijkse
SNERT-loop-vossejacht. Er wordt om 20.00 uur ge-
start bij Cor (PA3COM), Stephensonstraat 11,
Amersfoort. U komt toch ook!

NIEUW ADRES QSL-MANAGER R03
Onze QSL-manager - Peter Butselaar (NL5557) - ver-
huist per  1 februari naar de Seringstraat 37,
telefoon 033-652067, 3812 XA Amersfoort. 

AMATEURRADIOZENDEXAMENS  
De voorjaarsexamens Radiotechniek en Voorschrif-
ten I en II worden op 4 april 1990 te Nieuwegein
afgenomen. Opnemen en seinen van morsetekens (8 en
12 wpm) worden in de periode 15 mei tot 18 mei te
Utrecht afgenomen. Aanmelden is tot 22 januari
telefonisch (050-222270) mogelijk.
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RTTY, AMTOR EN PACKET RADIO (SLOT)

Ik hoop dat deze uiteenzetting de verschillen
tussen de diverse modes wat verduidelijkt heeft.
Er zal nog heel wat discussie volgen over welke
mode u nu het beste kunt gebruiken. Packet Radio
werkt heel goed, maar is erg duur en eigenlijk
alleen interessant voor computerfreaks die grote
bestanden naar elkaar willen versturen. AMTOR is
een goed alternatief en werkt ook veel sneller bij
storing, omdat de hoeveelheden informatie die in
één doorgang verzonden wordt kleiner is dan bij
Packet Radio, zodat de kans per doorgang dat er
herhaald moet worden kleiner is. Maar AMTOR is nog
niet echt ingeburgerd vanwege de toch ook wel ge-
peperde prijzen van de kant-en-klare apparatuur én
het feit dat het niet met iedere thuiscomputer
mogelijk is AMTOR te bedrijven omdat het een syn-
chroon systeem is waarbij de timing erg belangrijk
is. Voor de P2000 is wel een timing-module met
AMTOR-programmatuur verschenen voor een zeer     
schappelijke prijs, dus we zijn al op de goede
weg. Maar ik denk dat er, vooral op de HF-banden
(korte golf), nog veel amateurs vanwege de zeer
eenvoudige bediening het Baudot-systeem zullen
blijven gebruiken.

                      Kees Stravers
                      (C) PTC PRINT - oktober 1987

PTC PRINT is het periodiek van de Vereniging van
Philips Thuiscomputergebruikers (PTC). De ver-
eniging  ondersteund de PC, MSX 1 en 2, YES en
P2000. De contributie bedraagt f44,- per jaar.
Informatieadres: Bureau PTC, Postbus 67, 5600 AB
Eindhoven, tel. 040-758912.
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AGENDA

KOPIJ VOOR 't GERUIS                            
Uiterlijk de laatste dag van de maand kan  kopij
worden  ingeleverd  voor  het  nummer   van   de
volgende  maand.  Aanbieders  van  artikelen  en
schema's  worden uitdrukkelijk gewezen op de be-
palingen van de auteurswet.                     
Overname  van artikelen is alleen toegestaan met
bronvermelding. Artikelen met (C) moet  men toe-
stemming vragen aan de auteur of uitgever.      
                                                
AMERSFOORTSE RONDE
Elke zondag op 145.450 Mhz. Om 20.15 uur  het
RTTY-bulletin en om 20.30 uur lokale tijd in
phone. Uw inbreng  wordt  zeer  op prijs gesteld!

QSL-KAARTEN
Vergeet u niet uw QSL-kaarten af te halen?

24

JANUARI
13-27 PA6GN actief vanuit gebouw Radio Noord,
      Groningen (Electron, blz. 39)
   21 laatste dag aanmelden voorjaarsexamens 
      Electron, blz. 31)
   26 verenigingsavond, huishoudelijke
      vergadering
   27 SNERT-loop-vossejacht, start 20,00 uur bij
      Cor (PA3COM), Stephensonstraat 11, A’foort

FEBRUARI
10-11 VERON-PACC-contest   
   23 verenigingsavond, film en lezing 
   24 Noordelijk Amateur Treffen in Groningen
   24 vossejacht

MAART
   10 Landelijke Radio-vlooienmarkt Den Bosch
   23 verenigingsavond, VR voorstellen
   24 vossejacht

Verder is er iedere donderdag ZELFBOUW in de SBBO-
school in Leusden. Aanvang om 19.30 uur.           
                                 George - PA 3 BIX




