


WIJ WENSEN U EN DE UWEN EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR

VERENIGINGSAVOND

15e jaargang - nr. 1 - januari 1991 
verschijnt 10x per jaar; oplage 350

JANUARI - huishoudelijke vergadering + verkoping
Het afdelingsbestuur  nodigt alle leden uit voor de huis-
houdelijke vergadering op vrijdag 25 januari. Het adres is,
als altijd, Burgemeester van Randwijckhuis, Diamantweg 22,
Amersfoort. De vergadering begint om 20.00 uur en is alleen
toegankelijk voor leden. Zaal open vanaf 19.30 uur.

De agenda:
 1. Opening door de voorzitter, PA3BJV 
 2. Notulen huish. vergadering van 26 januari 1990 (pag. 3)
 3. Jaarverslag over 1990 (pag. 5)
 4. Verslag van de kascontrolecommissie 
 5. Financieel verslag van de penningmeester (pag. 9)
 6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 7. Vaststellen begroting voor 1991
 8. Behandeling van ingediende voorstellen voor de VR
 9. Bestuursverkiezing
10. Rondvraag
11. Sluiting
12. Verkoping (PA0TMA)

*) VR voorstellen kunt u schriftelijk tot de aanvang van de
vergadering bij de afdelingssecretaris indienen. Zorg voor
een duidelijke toelichting.
Bij de behandeling van de VR-voorstellen in maart zullen wij
de afgevaardigden voor de Verenigingsraad kiezen.
Er treden drie bestuursleden af, twee daarvan zijn herkies-
baar, dus er ontstaat één vacature. Voor het opvullen van
deze vacature hebben wij Jan Spierenburg (PD0AUQ) bereid
gevonden. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige
bestuursleden kunnen de functies onderling verdelen. Denkt u
er eens over na of u ook niet een tijdje actief wilt zijn
voor  de  VERON.  U  kunt  zich  schriftelijk,   telefonisch
(033-801991) of mondeling tot vlak voor aanvang van de ver-
gadering kandidaat stellen bij de afdelingssecretaris. 

Het overzicht is als volgt:
voorzitter:  PA3BJV, aftredend/herkiesbaar
secretaris:   PA0BUR, niet aftredend
penningmeester:  PA3FBU, niet aftredend
leden:          PA3DTX, aftredend/herkiesbaar

 PD0DMN, aftredend/niet herkiesbaar
 PE1AQZ, niet aftredend
 NL10330, niet aftredend

Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.
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VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 26-1-1990

FEBRUARI - lezing + demonstratie
Evert Beitler (PA3AYQ) vertelt  en  demonstreert  u  vrijdag
22 februari  alles over modulatietechnieken en het nut van
een goede luidspreker. Verder komt aan bod het gebruik van
een LF-compressor en voorbeelden van goede en slechte
modulatie.

1. OPENING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter (PA3BJV) opent de vergadering en verwelkomt de
aanwezigen met de beste wensen voor 1990. Er zijn twee
mededelingen: 1. Het verslag van het Servicebureau kan pas
een volgende vergadering worden behandeld. 2. Er kunnen nog
steeds kandidaten voor  een bestuursfunctie  aangemeld
worden. Twee mensen  hebben laten weten dat ze deze avond
niet aanwezig konden zijn, dit zijn PA0RZ en PD0PDN. Verder
is er post ontvangen van de afdeling Friese Wouden, de
Contestgroep Assen en van de redactie Electron over de
kerstpuzzel.

2. NOTULEN HUISHOUDELIJKE VERGADERING 27-1-1989 
Deze staan afgedrukt in 't Geruis. PA0RSM merkt op dat de
dia's zoals genoemd tijdens de rondvraag (blz. 9, 't Geruis
van januari 1990) wel zijn eigendom blijven.
Verder zijn er geen vragen en opmerkingen, de notulen zijn
door de vergadering goedgekeurd.

3. JAARVERSLAG OVER 1989
Het jaarverslag staat ook in 't Geruis, het wordt zonder
vragen en opmerkingen goedgekeurd.

4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
De kascontrolecommissie bestaande uit PA3ETU en PA0RSM liet
weten dat de boeken van de penningmeester gecontroleerd en in
orde zijn bevonden. Er zijn geen onregelmatigheden
geconstateerd. Een schriftelijke verklaring wordt aan de
secretaris overhandigd.

5. FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 
Dit behoeft geen vragen en wordt met applaus aanvaard. 

6. BENOEMING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE
Als nieuw lid voor de commissie meldt zich PA3ESB die samen
met het aanblijvende lid PA3ETU de kas en boeken van de
penningmeester zal controleren.

7. VASTSTELLEN BEGROTING VOOR 1990
De  door de penningmeester voorgestelde begroting wordt
zonder vragen aangenomen.

8. BEHANDELING INGEDIENDE VOORSTELLEN VOOR DE VR
Er zijn geen voorstellen ingediend.
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 Doordat de inbrander niet gerepareerd kan  worden  en  wij
 niet die financiele ruimte hebben om op korte termijn  een
 oplossing  hier  voor aan te dragen  verschijnt  er  voor-
 lopig een noodeditie.                                     
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9. BESTUURSVERKIEZING
Van de bestuursleden zijn er twee aftredend en herkiesbaar,
namelijk PA3BJV (voorzitter) en NL10330 (lid). Tevens zijn
twee leden aftredend en niet  herkiesbaar, namelijk PA3COM
(penningmeester) en PA3BIX (secretaris). Er zijn twee nieuwe
kandidaten voor een bestuursfunctie, namelijk PD0DMN en
PE1AQZ. Omdat er evenveel kandidaten als bestuursfuncties
zijn, zijn de vier kandidaten automatisch  gekozen, waarbij
de voorzitter in functie is gekozen. De overige functies
zullen de bestuursleden onderling verdelen.

10. RONDVRAAG
PA3AYQ vraagt nadere uitleg over de gevolgde procedure rond
het eigen clubhuis. PA3EPX vertelt over de gang van zaken in
Leusden betreffende de aangevraagde vergunning bij de
gemeente en de artikelen in de krant. De voorzitter (PA3BJV)
vertelt over de onderhandelingen met de eigenaar van "het
hok", die niets voelde voor een overeenkomst met de VERON en
plannen heeft om "het hok" af te breken. PA3BRN adviseert om
nogmaals contact te zoeken met de eigenaar om de onderhande-
lingen te heropenen. PE1JDX vraagt wat er nu verder gaat
gebeuren. PA3BJV vertelt dat er een aanvraag voor een eigen
clubhuis is ingediend bij de gemeente Amersfoort. Verder is
hulp gevraagd aan PA0ABY die secretaris van de kamer van
koophandel is en veel contacten in de regio heeft. PA3EPX
vraagt of er is geïnformeerd bij de sterrenwacht in
Amersfoort-Noord. PA0BUR is daar geweest en brengt verslag
uit, hij heeft ook gesproken met mensen van "De Jonge
Onderzoekers", die daar een hobbyruimte hebben.
Een tweede vraag van PA3AYQ is wat het afdelingsbestuur wil
gaan doen aan promotie. Het is vooral belangrijk om de jeugd
te bereiken. Het antwoord hierop is dat het bestuur altijd
klaar staat voor elke promotie van de afdeling, maar niet
altijd op de hoogte is van de mogelijkheden die zich voor-
doen, het dan is ook belangrijk dat de leden deze informatie
aandragen. PA3EKW merkt op dat er een demonstratie van het
zendamateurisme is geweest op basisschool "De Zevensprong"
(zie ook punt 11 van het jaarverslag 1989) en dat er een
interview is geweest op de Stadsomroep. PD0DDR geeft de tip
om te denken aan braderieën en de verenigingsmarkt in
Amersfoort.

11. SLUITING 
Na de rondvraag bedankt de voorzitter de aftredende
bestuursleden voor hun inzet voor de afdeling. Tevens dankt
hij alle aanwezigen voor hun komst naar deze vergadering en
spreekt de hoop uit op een goed verenigingsjaar. De laatste
mededeling is  om vooral de "snert" vossejacht van morgen
niet te vergeten. Er is verder nog gelegenheid voor onder-
ling QSO. George - PA 3 BIX



JAARVERSLAG VERON-A03-AMERSFOORT OVER 1990

1. BESTUURSZAKEN
Op de huishoudelijke vergadering van 26 januari werd zoals
gebruikelijk een nieuw afdelingsbestuur  gekozen. Aftredend
en niet herkiesbaar waren: George (PA3BIX) en Cor (PA3COM).
Omdat zich ook twee kandidaten gemeld hadden was het niet
nodig schriftelijk te stemmen. 
Samenstelling en taakverdeling van het bestuur in 1990:

Dagelijks bestuur: voorzitter:     Koos   PA3BJV
secretaris:     Gerard PA0BUR
penningmeester: Joop   PA3FBU

Leden: activiteiten:   Fred   PD0DMN (nieuw lid)
                Sjaak  PE1AQZ (nieuw lid)
vossejachten: Willem NL10330
red. 't Geruis: Frank  PA3DTX

Er zijn tien bestuursvergaderingen gehouden en de Regionale
Bijeenkomst met het hoofdbestuur en andere afdelingsbesturen
werd bijgewoond.
Een afvaardiging van  het afdelingsbestuur was aanwezig bij
de Dodenherdenking te Radio Kootwijk op 4 mei.
Veel tijd werd nog gestoken in activiteiten ter verkrijging
van een zendgelegenheid ter vervanging van het ter ziele
gegane "Hok" in Leusden. Uiteindelijk werden onze inspan-
ningen toch nog onverwachts beloond: met ingang van 1991
hebben wij de beschikking over een prima ruimte op dito
lokatie. Zie verder onder "eigen honk".

2. LEDENBESTAND
Ook dit jaar werd het ledenbestand bijgehouden door George
(PA3BIX). Aan het eind van het verslagjaar had onze afdeling
326 leden, zijnde 8 meer dan eind 1989.

3. VERENIGINGSAVONDEN
Er werden dit jaar, zoals normaal gebruikelijk, 10 vereni-
gingsavonden gehouden. Getracht is weer een programma te
bieden waarin iedereen iets van zijn gading kon vinden. De
belangstelling was in 't algemeen redelijk, gemiddeld zo'n 50
leden per keer. Wel zag je vrijwel altijd dezelfde ver-
trouwde gezichten. Waar blijven al die "stille" leden?  Het
afdelingsbestuur zou het zeer op prijs stellen als zij ook
eens een vergadering zouden bezoeken.

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:
- januari: huishoudelijke vergadering.
- februari: lezing door Jos den Baas over S urface M ounting

Technology.
- maart: behandeling voorstellen voor de VR.
- april: lezing door Martin (PA3AWG) over Packet Radio.
- mei: zelfbouwavond, met mogelijkheid van meten van

zelfgebouwde  spullen door Jos Kamer (PA3AZX)
van de HDTP.
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- juni: jaarlijkse verkoping en vertoning video NOB
vossejacht.

- september: onderling QSO en vertoning vakantie cq
Pinksterkamp video's.

- oktober: lezing door Wim van Gaalen (PA0WJG) over de
gevaren van radio-actieve straling.

- november: lezing en demonstratie ATV repeater door Chris
(PA3CRX) en Peter (PA3CWS).

- december: kerstavond met bekendmaking  Amateur van het
Jaar en uitreiking van Coupe/Kop Abnormale.

4. 't GERUIS
In de tweede helft van het jaar  verviel de mogelijkheid om
't Geruis door Arthur (PA3BRN) op zijn drukmachine te laten
vervaardigen.  
Om het afdelingsperiodiek te  kunnen blijven uitbrengen is
een eigen stencilmachine plus inbrander aangeschaft en heeft
Jan (NL4405) samen met Henk (PE1IMQ) zich bereid  verklaard
't Geruis te stencilen. Er deden zich diverse technische
problemen voor met de inbrander, die bij het schrijven van
dit verslag nog niet verholpen waren.
Ook dit jaar werd de uitgave van 't Geruis mogelijk gemaakt
door het vele werk gedaan door Frank (PA3DTX) en Joop
(PA3FBU). Zij namen het redactionele en vouw/niet/verzend-
werk  voor hun rekening. De labels werden verzorgd door
George (PA3BIX).

5. EIGEN HONK
Na het stoppen van de activiteiten van de werkgroep "eigen
honk" zijn door het afdelingsbestuur veel activiteiten
verricht om na te gaan welke mogelijkheden er voor onze
afdeling zijn om aan een onderkomen voor met name zend-
activiteiten te komen. 
Een handicap  daarbij bleek te zijn dat de afdeling nauwe-
lijks over eigen geldmiddelen kan beschikken. Omdat  alleen
de zon voor niets op komt betekent dit dat wij in feite
geheel  afhankelijk zijn van ofwel volledige subsidiëring
door een armlastige Overheid, ofwel van de goede wil van
diegenen die over een ruimte beschikken die  wij nodig
hebben! De indruk bestaat dat dit punt bij de critici onder
onze leden die het bestuur laksheid verweten bij het vinden
van een zendlokatie gemakshalve buiten beschouwing is
gebleven! 
We hebben via de gemeente Amersfoort, via de Kamer van
Koophandel en via leden van onze afdeling diverse mogelijk-
heden bekeken. De meeste "aanbiedingen" waren voor ons niet
geschikt, vanwege  een hoge huurprijs, al of niet gecom-
bineerd met het ontbreken van enige voorziening als ver-
warming, sanitair, etc. 
Uiteindelijk zijn we na een tip van een van onze leden in
kontakt gekomen met het bestuur van de sportvereniging
Triathlon op Birkhoven. Na enig onderhandelen konden we tot
overeenstemming komen over het gebruik van een bijna ideale
zendgelegenheid voor meerdere weekends per jaar. Deze ruimte
voldoet aan alle eisen en valt zelfs nog binnen ons zeer
geringe budget! 
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Er is ondertussen een contestgroep gevormd onder leiding van
Jan (PE1JDX), die zal proberen de contesttraditie van onze
afdeling weer nieuw leven in te blazen. Het lijkt niet
uitgesloten dat bij wederzijds wennen aan elkaar wij in de
toekomst meer mogelijkheden kunnen krijgen (permanente
antennemasten, etc.).

6. QSL-BUREAU
Het QSL gebeuren werd wederom door Peter (NL5557) behartigd.
Ook hier wordt in stilte veel werk verricht waar veel leden
van  profiteren!  Wij hopen dat Peter deze functie nog lang
op dezelfde uitstekende wijze zal willen vervullen.

7. SERVICEBUREAU
Het Servicebureau "nieuwe stijl" draait alweer een jaar,
zoals gebruikelijk onder beheer van Hilde (PA3EKW). Het
servicebureau is dit jaar op een aangepaste wijze in het
financiële overzicht opgenomen.    

8. CURSUSSEN
Ondanks een teruglopend aantal cursisten zijn toch dankzij
Jan (PA0SNE), Koos  (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW), wederom C-,
D- en CW-cursussen gedraaid. Hiervoor onze dank! 
Om de onverantwoord hoge zaalhuurkosten voor de C-cursus te
vermijden wordt gezocht naar een andere lokatie voor deze
cursus.  
Er is ondanks toezeggingen van het hoofdbestuur nog steeds
geen nieuw D-cursus boek.

9. RONDE VAN AMERSFOORT
In de loop  van het jaar heeft de rondeleider, Evert
(PA3AYQ), besloten  deze activiteit buiten VERON verband
voort te zetten. Dit betekent dat de Ronde voortaan onder
zijn eigen call wordt uitgezonden. Een van de redenen
hiervoor was de wens van hem om inbreng van buiten de VERON
te bevorderen. 
Het bestuur respecteert deze beslissing en hoopt dat Evert
met de Ronde Nieuwe Stijl, gepresenteerd op  zijn onnavolg-
bare wijze, nog een tweede decennium kan volmaken. Dit jaar
werd door Evert namelijk het tienjarig jubileum bereikt,
waarvan akte!
Het telexbulletin werd dit jaar weer verzorgd door Cor
(PA3COM). Jan (PA2JHO) verzorgde wederom de HF info. VHF en
UHF info werden verzorgd door zowel Jan (PE1JDX), als onze
nieuwe ster aan het VHF firmament: Robert (PE1FNL).

10. CONTESTEN
PI4AMF  heeft ook dit jaar weer meegedaan aan de PACC-
contest, dit keer bij Arthur (PA3BRN). Verder is door een
klein aantal doorzetters in Duitsland gecontest. Nu we over
nieuwe faciliteiten beschikken kan de contestactiviteit weer
opbloeien.

11. VELDDAG
Door het samenvallen met het VERON Pinksterkamp hebben wij
dit jaar geen velddag georganiseerd.
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12. EXCURSIES
Er zijn dit jaar geen excursies georganiseerd. Volgend jaar
beter!

13. VOSSEJACHTEN
Er waren dit jaar drie vossejachten, waaronder een snert-
jacht, die dan ook het hoogste aantal deelnemers trok.
Mogelijk dat in  1991  in  samenwerking  met  de  afdelingen
't Gooi en Centrum de vossejachtsport beoefend kan worden.
Hierover is door genoemde afdelingen met ons kontakt op-
genomen. Wij staan hier positief tegenover.

14. CONTEST VERKEERD
De  Contest  Verkeerd  was  er  weer  op 26, 27 en 28 maart
en op 1, 2 en 3 oktober. De logs konden weer opgestuurd
worden naar Frank (PA3DTX), die alles na- en uitrekende. Op
de verenigingsavond in december werden de winnaars bekend
gemaakt. Bij  de luisteramateurs ging de eerste prijs, de
"Kop  Abnormale" naar R. v. d. Brink; bij de zendamateurs
ging de eerste prijs naar Madeleine (PA3CUZ).

15. ZELFBOUW
De zelfbouw vindt nu plaats in de SBBO school te Amersfoort.
Het SWR-meter project is geheel afgerond, alle meters
functioneren.
Het 70 cm eindtrap project, wat vooral een "mechanisch"
project is, vordert gestaag. Behalve de "begeleide"
projecten vinden er ook andere zelfbouwactiviteiten plaats,
onder andere 23 cm antennes.
Er is wat "moeilijk" gereedschap aangeschaft. De kosten van
vervanging van boortjes, etc. worden bestreden uit bijdragen
van de deelnemers.

16. AMATEUR VAN HET JAAR 1990
Tot z'n verrassing werd George (PA3BIX) in het zonnetje
gezet. Hij is  al lang zeer actief voor onze afdeling, als
ex-bestuurslid, ledenadministrateur, contester en velddag
enthousiast.

17. TENSLOTTE 
Op de laatste verenigingsavond werden een aantal personen
speciaal bedankt voor hun  inbreng van het afgelopen jaar.
Dit waren: Jan (PA0SNE), Hilde (PA3EKW) en  Koos (PA3BJV)
voor het geven van de cursussen; Cor (PA3COM) voor het
onderbrengen van de zelfbouw; Jan (NL4405) voor zijn
(mechanische) inbreng in de zelfbouw en het drukken van ons
blad, dat hij samen doet met Henk (PE1IMQ); Hilde (PA3EKW)
voor het beheer van het Service Bureau; Peter (NL5557) QSL-
bureau; Evert (PA3AYQ) voor 10 jaar Ronde van Amersfoort; de
contestgroep onder leiding van Jan (PE1JDX); en natuurlijk
ook de mensen achter de schermen.
Een zaak waar het bestuur dit jaar nog mee werd geconfron-
teerd was  het initiatief van een aantal  leden om te komen
tot de oprichting van een 2 m relais station in Amersfoort.
Dit vanwege de  problemen met PI3PYR. Daar de problemen bij
ons  bekend  waren  en  vanwege  de  vorm  gekozen  voor  dit
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FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

AGENDA

initiatief, stonden wij in principe positief tegenover de
Stichting Relaiscommissie Amersfoort. Omdat het hoofdbestuur
via de  Relaiscommissie negatief adviseerde, is het 2 m
relais er nog niet gekomen. Wel is de toestemming voor  een
70 cm relais verkregen. Met het hoofdbestuur is kontakt
opgenomen over deze zaak en er is een goede kans dat een
volgende aanvraag meer sukses zal hebben.

Dit waren de voornaamste zaken die in 1990 speelden. Zoals u
kunt  zien is er toch het een en ander voorgevallen binnen
het wereldje van de VERON-A03-Amersfoort. 
Allen, ook zij die niet met name in dit verslag  zijn
vermeld, die op enige wijze constructief hebben bijgedragen
tot het functioneren van onze afdeling wil ik bij deze
hartelijk bedanken voor hun inzet.
        Gerard - PA 0 BUR, afdelingssecretaris

Het  kapitaal  van  de  vereniging  is volgens de Balans per
31-12-1990 verminderd met ƒ1.851,01. Oorzaak hiervan zijn
nagekomen  rekeningen over 1989 ad ƒ938,09, welke in 1990
zijn betaald. Hiermede is het positief saldo over 1989
grotendeels te niet gedaan. Het overblijvende nadelig saldo
1990 ad ƒ912,92 is  mede  veroorzaakt  door  o.a.:
a. aanschaf stencilm. + inbrander t.b.v. 't Geruis    ƒ600,-
b. aankoop coaxkabel ter vervanging van de vermiste
   kabel tijdens de velddag 1989        ƒ200,-
Mede oorzaak is ook de afname van het  aantal cursisten van
de C-cursus en de hieruit voortvloeiende lage inkomsten
t.o.v. de gedane uitgaven voor zaalhuur. Ook hiervoor dient
een minder kostbare oplossing te worden gevonden.
Als nieuwe post op de balans is vermeld "Service Bureau"
ƒ600,-. Dit is een vast bedrag bestaande uit gelden en
goederen. Het meerdere zal aan de penningmeester worden
afgedragen en ten bate van de vereniging worden gebracht.
De voorraad Verenigingsavond bestaat uit de nog aanwezige
frisdranken, etc. Dit  i.v.m. wijziging leverantie. De
overige posten spreken m.i. voor zichzelf. Zijn er  echter
nog vragen over dit financieel verslag, dan ben ik gaarne
bereid u hieromtrent nader te informeren.
Ik hoop u hiermede voldoende te hebben ingelicht en in 1991
niet te worden geconfronteerd met te veel onvoorziene uit-
gaven, zodat wederom een positief resultaat kan worden
geboekt. Joop - PA 3 FBU, penningmeester

26 januari SNERT-loop-vossejacht, start 20.00 uur bij Willem
(NL10330), Anemoonstraat 25, Amersfoort

9-10 febr. PACC, PI4AMF zoekt nachtcontesters, aanm./inform.
bij Jan (PE1JDX), 144.8, 19-20 uur en na de Ronde
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BALANS PER 31-12-1990
                      1989       1990                             1989      1990  

Kas                ƒ  931,56  ƒ  459,45     Nog te betalen:
Giro               - 2915,02  -  619,51      zaalhuur cursus  ƒ    -,--  ƒ  420,--
Sterrekening       - 2557,32  - 2705,26     Kapitaal          - 6909,35  - 5058,34
Zelfbouw           -  505,45  -  268,45  
Service Bureau     -    -,--  -  600,-- 
Voorraad ver.avond -    -,--  -  285,67 
Nog te ontvangen:                       
 't Geruis         -    -,--  -  540,--                     
                   ---------  ---------                       ---------  ---------
                   ƒ 6909,35  ƒ 5478,34              ƒ 6909,35  ƒ 5478,34
                   =========  =========                       =========  =========
 
 

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 1990
O N T V A N G S T E N                           1989          1990       begr.1991

Afdracht Hoofdbestuur                        ƒ 2606,25     ƒ 2518,75     ƒ 2500,--
Giften                                       -  738,85     -  281,05     -  300,--
't Geruis advertenties                       -  810,--     -  810,--     -  810,--
Cursus incl. zaalhuur                        -  798,--     -  382,50     -  200,--
Zelfbouw                                     -  203,96     -   20,--     -    -,--
Vossejacht-Velddag-Aktiviteiten              -   59,50     -   12,50     -  200,--
Verenigingsavonden                           - 1024,68     - 1258,50     - 1200,--
Rente Giro                                   -    5,78     -    6,77     -    -,--
Rente Sterrekening                           -  130,28     -  147,94     -  100,--
Diversen                                     -    -,--     -   37,80     -    -,--
Winst afdracht Service Bureau                -    -,--     -  110,--     -   40,--
Service Bureau "Vast bedrag"                 -    -,--     -  600,--     -    -,--
Nadelig Saldo 1990                           -    -,--     -  912,92     -    -,--
Nagekomen nadelig Saldo 1989                 -    -,--     -  938,09     -    -,--
                                             ---------     ---------     ---------
                                             ƒ 6377,30     ƒ 8036,82     ƒ 5350,--
                                             =========     =========     =========



U I T G A V E N                                 1989          1990       begr.1991

Bestuur vergaderen                           ƒ  165,--     ƒ  150,--     ƒ  150,--
Giften-attentie zieken, enz .                -  336,75     -  193,25     -  200,--
Cursus incl. zaalhuur                        -  960,--     -  950,--     -  500,--
't Geruis                                    - 1676,40     - 2167,51     - 2100,--
Zelfbouw                                     -    -,--     -  257,--     -    -,--
Vossejacht-Velddag-Aktiviteiten              -  160,17     -   98,65     -  200,--
Verenigingsavonden incl. zaalhuur            - 1309,11     - 1719,56     - 1800,--
Lezingen                                     -  131,15     -  108,--     -  100,--
PI 4 AMF                                     -  134,45     -    -,--     -    -,--
Bestuurskosten                               -    -,--     -  400,--     -    -,--
Aankoop stencilmachine en inbrander          -    -,--     -  600,--     -    -,--
Aankoop coaxkabel                            -    -,--     -  200,--     -    -,-
-Onkosten                                    -  104,25     -  201,95     -  200,--
Diversen                                     -   12,--     -   52,81     -  100,--
Nagekomen boekjaar 1989
Verenigingsavonden                           -    -,--     -  770,59     -    -,--
Zaalhuur cursus                              -    -,--     -  150,--     -    -,--
Aktiviteiten                                 -    -,--     -   17,50     -    -,--
Voordelig Saldo 1989                         - 1388,02     -    -,--     -    -,--
                                             ---------     ---------     ---------
                                             ƒ 6377,30     ƒ 8036,82     ƒ 5350,--

AMERSFOORT, 01-01-1991

Het bestuur,
de voorzitter, de secretaris, de penningmeester,
A. G. Sportel   G. van Buuren J. Lagemaat       




