


VAN DE VOORZITTER

VERENIGINGSAVOND

16e jaargang - nr. 1 - januari 1992 
verschijnt 10x per jaar; oplage 350

1992, het Europees jaar. Een jaar van éénwording, kortom een
nieuw jaar. "Nieuw" daar kun je wat mee, dat kun je vorm
geven naar je eigen idee. Dus iets heel mooi's, waar je
voorzichtig mee moet omspringen.
Die eenheid daar zijn we al een heel eind mee op de goede weg
binnen de amateurwereld. Het vorm geven binnen de eigen
vereniging, daar mag ik u allen heel veel wijsheid in toe
wensen.

Koos - PA 3 BJV

JANUARI - huishoudelijke vergadering + verkoping
Het  afdelingsbestuur nodigt alle leden uit voor de huis-
houdelijke vergadering op vrijdag 24 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 25 januari 1991 (pag. 3)
 3. Jaarverslag over 1991 (pag. 5)
 4. Verslag van de kascontrolecommissie 
 5. Financieel verslag van de penningmeester (pag. 9)
 6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 7. Vaststellen begroting voor 1992
 8. Beleid 1992
 9. Behandeling van ingediende voorstellen voor de VR
10. Bestuursverkiezing
11. Rondvraag
12. Sluiting
13. Verkoping (PD0AUQ: mon./PD0DMN: FR DX500 receiver/enz.)

*) 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 vier bestuursleden af, drie daarvan zijn herkies-
baar, dus er ontstaat één vacature. Voor het opvullen van
deze vacature hebben wij  al één persoon bereid gevonden om
in het bestuur plaats te nemen. 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
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VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 25-1-1991

schriftelijk,   telefonisch  (033-801991)  of mondeling  tot
vlak  voor aanvang van de vergadering kandidaat stellen bij
de afdelingssecretaris. 

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

PD0AUQ, niet aftredend  
PE1AQZ, aftredend/herkiesbaar
NL10330, niet aftredend

Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.

FEBRUARI - lezing + demonstratie
Henk de Ronde (PA0JMD) uit Amersfoort vertelt u vrijdagavond
28 februari iets over de duplexfilters van de 70 cm repeater
PI2AMF.

 

Op vrijdagavond was er zoals gebruikelijk een Huishoudelijke
Vergadering. Koos opende de vergadering door een ieder het
beste voor 1991 toe te wensen. 

In 't Geruis waren de diverse verslagen gepubliceerd.
Achtereenvolgens werden goedgekeurd de notulen van de vorige
Huishoudelijke Vergadering in januari 1990, het jaarverslag
over 1990 met een uitgebreide opsomming van de verenigings-
activiteiten in 1990 (met als kanttekeningen dat er ook een
delegatie naar de VR is geweest en dat de call van Robert,
onze nieuwe ster aan het VHF firmament, PE1NFL is) en het
mondeling verslag van de kascontrolecommissie (PA3ESB en
PE1JDX, de laatste invallend voor Tineke (PA3ETU) die op
vakantie was), die alles in orde bevonden.

De secretaris (Gerard - PA0BUR) deed verslag van de activi-
teiten verricht om een contestlocatie te krijgen. Het grote
probleem hierbij was dat het vrijwel niets mocht kosten. Er
waren goede mogelijkheden, echter deze waren veel te duur.
Hetzelfde gold voor een door de Gemeente aangeboden vaste
stek. Zolang  er geen andere mogelijkheden komen is de
locatie bij Triathlon ongeveer het maximaal haalbare. 

De penningmeester (Joop - PA3FBU) gaf een toelichting op en
beantwoordde enige vragen over het financieel verslag en de
ingediende begroting. Het afgelopen verenigingsjaar was in
financieel  opzicht een jaar met vele tegenvallers geweest.
Nu zijn deze allemaal verwerkt en met wat geluk behoeven we
ons kapitaal in 1991 niet nog verder aan te tasten. 
Als  eerste  niet  voorziene  financiële  tegenvaller in 1991
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moest hij echter melden dat er een nieuwe inbrander was
aangeschaft, de andere was namelijk niet meer te repareren. 
Het verslag van de penningmeester werd vervolgens onder
applaus goedgekeurd. 

Voor de kascontrolecommissie stelden zich Tineke (PA3ETU) en
als reserve Ronald (PE1LID) beschikbaar, zij (hij) zal samen
met Henk (PA3ESB) de kas van 1991 controleren bij de
penningmeester.

Voor de V(erenigings)R(aad) waren er in totaal 8 voorstellen
ingediend, n.l. 5 door Eddy (PA0RSM) en 3 door Jan (PE1JDX).
De  voorstellen van Eddy werden aangenomen en die zijn dan
ook in het maartnummer van 't Geruis terug te vinden bij de
VR voorstellen.

Van het bestuur was Fred (PD0DMN) aftredend en niet herkies-
baar. Koos (PA3BJV) en Frank (PA3DTX) waren aftredend en
herkiesbaar.  Voor  de  ontstane  vacature  had Jan (PD0AUQ)
zich verkiesbaar gesteld. Er waren geen andere kandidaten,
zodat  geen  schriftelijke  stemming  noodzakelijk  was. Koos
(PA3BJV) werd tijdens de vergadering weer tot voorzitter
benoemd. De overige functies werden later tussen de be-
stuursleden verdeeld. De voorzitter bedankte het aftredende
lid voor zijn inzet en verwelkomde het nieuwe lid.

RONDVRAAG
In de rondvraag vroeg Evert (PA3AYQ) naar de afdelings-
activiteiten in 1991. 
Koos  antwoordde dat aan de volgende activiteiten aandacht
zal worden geschonken: vossejachten , contesten (b.v. de
Contest Verkeerd, de PACC en de velddag), cursussen , zelf-
bouw en excursies . In dit verband wees hij, bijgevallen door
George (PA3BIX), er nog eens op dat het bestuur probeert de
voorwaarden te scheppen voor het van de grond komen van
activiteiten (b.v. beschikbaar stellen contestgelegenheid),
maar dat het primair aan de leden is om door hun deelname
belangstelling  te tonen. Veel activiteiten worden echter
door heel weinig mensen bezocht en kosten soms redelijk wat
geld. Ook stelde Koos nog dat onze financiële mogelijkheden
uiterst beperkt zijn omdat vrijwel al onze inkomsten op-
geslokt worden door vaste uitgaven, zoals 't Geruis. Daarom
moet het als een illusie beschouwd worden dat er geld zou
zijn voor grote uitgaven als huur van "eigen honk", antenne-
masten, etc. die volgens sommige leden nodig zouden zijn om
de afdelingsactiviteiten nieuw leven in te blazen. 
Als we nog een jaar op dezelfde voet als het afgelopen jaar
voortgaan is vrijwel ons gehele kapitaal opgesoupeerd.

Ook  vroeg Evert naar het aantal cursisten en de kosten van
de zaalhuur voor de cursus. Koos antwoordde dat het bestuur
de zaalhuur voor cursussen heeft beëindigd en dat voortaan de
cursussen alleen nog thuis gegeven zullen worden.

Tineke  (PA3ETU)  stelde  voor  dat  de leden een vrijwillige
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bijdrage storten in de afdelingskas om het geld tekort te
bestrijden. 

Henk (PE1IMQ) vroeg  zich af waarom er niet meer animo is
voor bepaalde activiteiten.

Henk (PA3ESB), als coördinator van de contestgroep, vroeg
medewerkers  voor  de  PACC  contest  en  had een lijst  met
21 contesten, die teruggebracht moest worden naar 10, het
maximum aantal contesten dat men dit jaar op de nieuwe stek
wil organiseren.

Jan (PE1JDX) stelde  de slechte afwerking van 't Geruis aan
de orde. Hij vroeg zich af waarom deze situatie nog niet is
opgelost, ondanks alle inspanningen.  Koos wees op de tech-
nische problemen met de inbrander en zei dat we hopen met de
nieuwe inbrander een acceptabele kwaliteit te bereiken.

Op  een vraag van Eddy (PA0RSM) ontstond een discussie over
de kosten verbonden aan de productie en verzending van het
Geruis.

Erwin (PE1MGR) vond dat meer moeite zou moeten worden gedaan
om  de jeugd te interesseren voor onze hobby. Koos beaamde
dat en zegde toe dat we zullen proberen zo mogelijk op een
technische school acte de présence te geven.

Na de sluiting van de vergadering was er nog een verkoping,
deze bracht voor de clubkas ƒ61,40 op.

Hierna was er nog gelegenheid tot onderling QSO.

Gerard - PA 0 BUR, afdelingssecretaris

1. BESTUURSZAKEN 
Op de huishoudelijke vergadering van 25 januari werd zoals
gebruikelijk  een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Aftredend
en niet herkiesbaar was: Fred (PD0DMN), omdat er zich maar
een kandidaat gemeld had was het niet nodig schriftelijk te
stemmen. Samenstelling en taakverdeling van het afdelings-
bestuur in 1991:
  Dagelijks bestuur:
  voorzitter          : Koos    PA3BJV
  secretaris          : Gerard  PA0BUR
  penningmeester      : Joop    PA3FBU
  Leden:
  activiteiten        : Jan     PD0AUQ (nieuw lid)
                      : Sjaak   PE1AQZ 
  vossejachten        : Willem  NL10330
  act./red. 't Geruis : Frank   PA3DTX
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Er zijn tien bestuursvergaderingen gehouden. 
De Regionale Bijeenkomst met het hoofdbestuur en andere
afdelingsbesturen alsmede de Verenigings Raad werden door
delegaties, waarin ook bestuursleden zaten, bijgewoond.
Ook was een afvaardiging van het bestuur aanwezig bij de
uitvaart van Jules Kannemans.

Om meer inzicht te krijgen in de wensen die bij de leden van
de afdeling  leven werd een enquêteformulier ingesloten in
een van  de afleveringen van 't Geruis. Zie voor de resul-
taten later in dit verslag.

2. LEDENBESTAND
Ook dit jaar werd het ledenbestand bijgehouden door George
(PA3BIX). Aan het eind van het verslagjaar had onze afdeling
328 leden, zijnde twee meer dan eind '90.

3. VERENIGINGSAVONDEN
Er werden dit jaar, zoals normaal gebruikelijk, 10 ver-
enigingsavonden 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. 
Ook dit jaar moest helaas vastgesteld worden dat aan activi-
teiten en bijeenkomsten geen of nauwelijks nieuwe en/of
stille leden deelnamen.

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde tijdens de
afdelingsbijeenkomsten :

januari  : huishoudelijke vergadering.
februari : lezing door Evert (PA3AYQ) over Modulaties.
maart    : behandeling voorstellen voor de Verenigingsraad.
april    : lezing door Henk Vrolijk (PA0HPV) over
           frequentiebeheer.
mei      : zelfbouwavond, met  mogelijkheid  van  meten   van
           zelfgebouwde spullen door Peter (PA3EPX). 
juni     : jaarlijkse  verkoping o.m. uit de nalatenschap van
           Jules Kannemans. 
september: onderling  QSO en vertoning video ballonexperiment
           van PA6BNV door Ronald (PE1LID). 
oktober  : lezing  door  Redert Steens (PA0NEK) over Trunking
           Radio.
november : lezing  met  video  en  tentoonstelling NOB ballon
           vossejacht door Jan (PD0AUQ) en Gerard (PD0JEW).
december : kerstavond  met bekendmaking Amateur van het jaar,
           uitreiking  van  Coupe/Kop Abnormale en  de Vosse-
           jachtbeker.

4. 't GERUIS
Hoewel  er een nieuwe inbrander is aangeschaft, mede op
advies van een lid, is het na bijna een jaar proef draaien
door Jan (PD0RDQ) en Henk (PE1IMQ) niet gelukt om een
acceptabele afdrukkwaliteit te bereiken, met name gold dit
voor de advertenties. 
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Omdat wij de paar adverteerders die wij hebben en zonder wie
de uitgave van 't Geruis financieel onmogelijk zou zijn
dreigden te verliezen hebben wij moeten besluiten om hiermee
te stoppen. 
De nog lopende nummers hebben wij uitbesteed. 
Hoewel het nog onzeker is of de aangekochte apparatuur nu wel
of  niet bruikbaar is en het onbekend is wat eventuele
verkoop zou opbrengen, heeft een en ander al wel tot hoge
kosten geleid.

Al met al vormen productie- en verzendkosten van 't Geruis
verreweg de grootste post op de begroting over het afgelopen
jaar en zal, gezien het feit dat de afdracht van het hoofd-
bestuur  nominaal  gelijk blijft en dus relatief alsmaar
lager wordt, niet te ontkomen zijn aan maatregelen om deze
post te drukken.

Ook dit jaar werd overigens de uitgave van 't Geruis mede
mogelijk gemaakt door het vele werk gedaan door Frank
(PA3DTX), Joop (PA3FBU) en George (PA3BIX).  Zij namen het
redactionele,  vouw/niet-werk en verzending voor hun
rekening. 

5. CONTEST LOCATIE
Van de mogelijkheden bij Triathlon werd in het afgelopen jaar
uiteindelijk door slechts een beperkt aantal leden ge-
durende drie contesten gebruik gemaakt. Dit is enigszins
verwonderlijk gezien de op diverse afdelingsbijeenkomsten
geuite wensen over een contest mogelijkheid. 
Niettemin zijn er enige HF-contesten en een VHF-contest
gehouden met Henk (PA3ESB) als verantwoordelijke amateur en
coördinator. De resultaten op HF leken redelijk, die op VHF
waren volgens de deelnemers teleurstellend. Van de deelname
in de toekomst zal het afhangen of we over deze faciliteit
kunnen blijven beschikken. Overigens heeft Henk te kennen
gegeven zijn functie van contest-coördinator te willen
neerleggen wegens tijdgebrek. Een opvolger is nog niet
gevonden.

6. QSL-BUREAU 
Het QSL gebeuren werd ook dit jaar weer tot aller tevreden-
heid door Peter (NL 5557) behartigd. Gezien het grote aantal
aangeboden en opgehaalde QSL-kaarten een voor de VERON
uiterst belangrijke activiteit!

7. CURSUSSEN
Ondanks een verder teruglopend aantal cursisten zijn toch
door Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) o.m. CW- en D-cursussen
gedraaid, waarvoor zij hun huis open stelden. Hiervoor onze
dank! 
Ook dit jaar is, ondanks zeer stellige toezeggingen van het
hoofdbestuur nog steeds geen nieuw D-cursus boek verschenen.

Door ons nieuw lid Antoon Oostveen (PA3FWR) werd een cursus
gegeven  in  het  werken met het printontwerpprogramma ORCAD.
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Helaas bleek ook voor deze activiteit weinig belangstelling
van onze leden. In het voorjaar '92 zal een tweede poging
worden gewaagd. 

8. ENQUETE
Gezien de veelal uiterst geringe belangstelling van de leden
van de afdeling Amersfoort voor de georganiseerde activi-
teiten, anders dan de maandelijkse bijeenkomsten, is be-
sloten  een peiling te houden onder de leden om te bezien
voor welke activiteiten wel belangstelling zou zijn. 
Van 326 leden namen slechts 91 de moeite een ingevuld
formulier (portvrij!) te retourneren. 
De resultaten zullen het nieuwe bestuur tot richtlijn kunnen
dienen i.v.m. de activiteiten voor '92. 

9. VELDDAG
Er is dit jaar geen velddag georganiseerd.

10. EXCURSIE'S
Er is dit jaar een excursie naar de sterrenwacht in Dwinge-
loo georganiseerd, onder leiding van Peter (PA3EPX).

11. VOSSEJACHTEN
Er  zijn dit jaar acht vossejachten, waaronder een snert-
jacht, georganiseerd door Willem  (NL10330). De belangstel-
ling hiervoor was gering, het minimale aantal van 4 equipes
werd  slechts incidenteel gehaald. Tijdens de kerstbijeen-
komst van december werd  de Vossejachtbeker overhandigd aan
de winnaar, Koos (PA3BJV).

12. CONTEST VERKEERD
De  Contest Verkeerd werd ook dit jaar twee keer georgani-
seerd door Frank (PA3DTX). Op de verenigingsavond van
december werden de winnaars bekend gemaakt. Bij de luister-
amateurs ging de Kop Abnormale weer naar Reindert (NL11119)
en de Coupe Abnormale naar Madeleine (PA3CUZ).

13. ZELFBOUW 
Het mechanische deel van het 70 cm eindtrap project is
grotendeels gereed. Om diverse redenen o.m. een zeer geringe
deelname  van echte "bouwers", waardoor het draagvlak te
klein  werd om begeleiding en toezicht te rechtvaardigen
heeft het bestuur besloten af te zien van het verder nog
organiseren van zelfbouwactiviteiten. 
Een klein groepje leden is daarop in een besloten, d.w.z.
niet voor iedereen toegankelijk groepje verder gegaan. 
 
14. AMATEUR VAN HET JAAR 1991
Dit jaar was het de beurt aan een van de werkers "op de
achtergrond", namelijk Frank (PA3DTX), de redacteur en
steunpilaar van 't Geruis, om tot amateur van het jaar be-
noemd te worden. 
Uit de uitslag van de enquête bleek o.m. dat bij de actieve
leden grote waardering bestaat voor het afdelingsorgaan en
dit is voor het grootste deel aan hem te danken! 
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FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

15. DIVERSEN
� Het bestuur heeft zijn medewerking verleend aan het ver-
krijgen van een speciale call, PA6BNV voor een groepje
enthousiastelingen onder leiding van Jan (PE1JDX) om vanuit
een ballon proeven op 70 cm te doen. Hoewel de feitelijke
proeven niet geheel volgens plan verliepen was het geheel
toch een geslaagde manifestatie.
� Het alternatieve 2 m relais station voor midden Nederland
is nog steeds niet van de grond gekomen, omdat de vereiste
medewerking van het hoofdbestuur nog niet verkregen werd. 
Helaas werden de argumenten hiervoor niet aan het afdelings-
bestuur medegedeeld, anders dan al geruime tijd geleden in
Electron gepubliceerde overwegingen. 
Een en ander maakt het voor ons moeilijk om begrip van onze
leden te vragen voor deze wijze van afhandeling en leidt
ertoe dat onbedoelde toestanden in de hand worden gewerkt.

16. TENSLOTTE
Op de laatste verenigingsavond werden nog een aantal per-
sonen die een bijdrage aan het functioneren van de afdeling
hebben  geleverd door de voorzitter in het zonnetje gezet,
dit waren: Hilde (PA3EKW) - servicebureau en morsecursus
           Peter (NL5557) - QSL bureau
           Peter (PA3EPX) - doormeten app. en exc.Dwingeloo
           Jan (PD0RDQ)  en Henk (PE1IMQ) - drankvoorziening
                            verenigingsavonden
           Henk (PA3ESB)  - contest-coördinator
           Antoon (PA3FWR)- computercursus

Dit jaar was voor de afdeling Amersfoort geen gemakkelijk
jaar. Veel activiteiten kwamen niet van de grond door zowel
gebrek  aan deelnemers als aan organisatoren. Een aantal
leden stelden hun medewerking afhankelijk van het inwilligen
van allerlei eisen, waaraan het bestuur niet kon of wilde
voldoen.  Gerard - PA 0 BUR, afdelingssecretaris

Tijdens het opmaken van de Balans over 1991 ben ik, gezien de
resultaten, toch wel enigszins teleurgesteld.
Het zo zeer gewenste positief resultaat is wel zeer mager
uitgevallen, t.w. ƒ82,88.
In de loop van 1991 werd al spoedig duidelijk dat door de
stijging van de vaste kosten en het uitblijven van verhoging
van inkomsten, er geen extra uitgaven gedaan konden worden.
Bepaalde aktiviteiten zijn hierdoor uitgebleven.
Voorop heeft steeds gestaan dat aktiviteiten kosten dekkend
moesten zijn en aan de deelnemers een financiële bijdrage
werd gevraagd.
Ook  voor 1992 is bij het opmaken van de begroting geen
ruimte gevonden voor het opstarten van aktiviteiten indien
dit kosten voor de vereniging zou betekenen.
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VERSLAG REGIONALE BIJEENKOMST

Waar de financiële knelpunten zitten kunt u nagaan in het
betreffende overzicht. Deze cijfers spreken m.i. duidelijke
taal. Alle financiën betrekking hebbende op 1991 zijn hierin
verwerkt, zodat 1992 met een schone lei wordt gestart.
De  opmerking "er is toch een sluitende begroting" getuigd
van weinig inzicht. Bij een niet sluitende begroting, waar-
bij de uitgaven de inkomsten overschrijden, zal het beschik-
bare kapitaal in evenredigheid afnemen tot het nul punt is
bereikt.
Het bestuur zal zich, met uw hulp en begrip, nader moeten
beraden waar in 1992 de uitgaven verder kunnen worden
beperkt.
Laten wij gezamenlijk trachten er weer een fijn en aktief
verenigingsjaar  van te maken. Uw suggesties en inzet zien
wij met belangstelling tegemoet.

Joop - PA 3 FBU, afdelingspenningmeester

Maandag 25 november was er weer de jaarlijkse Regionale
Bijeenkomst, dit keer in Amersfoort.
PA0DIN opende de vergadering en stelde de diverse afdelings-
vertegenwoordigers aan elkaar voor. Een goede opkomst die
avond, 80% van de uitgenodigde afdelingen had een afvaar-
diging gestuurd.
Als eerste kwam de repeater problematiek aan de orde, daarin
wisten de afdelingen elkaar goed aan te vullen. Het werd al
spoedig duidelijk dat speciaal op organisatorisch- en
adviserings-gebied er nog heel wat verbetering mogelijk is.
Ook op het terrein van toewijzing van BT's t.b.v. packet-
radio is binnen amateurverband en met name binnen de ver-
enigingen een frisse wind zeker aan te bevelen.
De afgevaardigden van onze afdeling brachten nog naar voren
dat  de verenigingen op het gebied van adviseren en het
kunnen overzien van de diverse regio's binnen ons land
(dekkingsplan) niet geheel juist om gaan met de aan ons door
de HDTP gegeven bevoegdheden.
Het D-cursusboek is bijna  gereed volgens de afgevaardigden
van het HB. Mochten wij dit vorig jaar ook al niet vernemen
van  onze  algemeen  voorzitter (PA0QC), bekleedt met de
nodige beloftes. "We hopen voort."
Verder stelden wij een verhoging van de afdracht van het HB
aan  de afdelingen voor, dit om ons meer financiële armslag
te geven. De andere afgevaardigden reageerden  negatief en
ook  de HB-afvaardiging vond dit voorstel niet levensvatbaar.
Dit waren de belangrijkste punten uit deze bijeenkomst. De
voorzitter (PA0DIN) bedankte aan het eind van de bijeenkomst
de afgevaardigden voor hun inzet en benadrukte de terzake
doende stellingen.
Namens onze afdeling bezochten Sjaak (PE1AQZ), Jan (PD0AUQ)
en Koos (PA3BJV) de bijeenkomst.

Koos - PA 3 BJV
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BALANS PER 31-12-1991
                      1990       1991                          1990      1991   

Kas                ƒ  459,45  ƒ  295,35   Nog te betalen:
Giro              -  619,51  - 1210,56    zaalhuur cursus  ƒ  420,--  ƒ   
Sterrekening       - 2705,26  - 2133,38   Kapitaal          - 5058,34  - 5141,22
Zelfbouw           -  268,45  -  396,75   
Service Bureau     -  600,--  -  600,-- 
Voorraad ver.avond -  285,67  -   55,18 
Nog te ontvangen:                       
 't Geruis         -  540,--  -  450,--                     

 ---------  ---------                     ---------  ---------
                   ƒ 5478,34  f 5141,22                     ƒ 5478,34  ƒ 5141,22
                   =========  =========                     =========  =========
 

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 1991
O N T V A N G S T E N                         1990          1991       begr.1992

Afdracht Hoofdbestuur                      ƒ 2518,75     ƒ 2568,75     ƒ 2500,--
Giften                                     -  281,05     -  380,90     -  300,--
't Geruis advertenties                     -  810,--     -  675,--     -  800,--
Cursus incl. zaalhuur                      -  382,50     -    -,--     -    -,--
Zelfbouw                                   -   20,--     -  149,05     -    -,--
Vossejacht-Velddag-Aktiviteiten            -   12,50     -  460,--     -  100,--
Verenigingsavonden                         - 1258,50     - 1309,50     - 1300,--
Rente Giro                                 -    6,77     -    4,17     -    -,--
Rente Sterrekening                         -  147,94     -  135,12     -  100,--
Diversen                                   -   37,80     -    -,--     -    -,--
Winst afdracht Service Bureau              -  110,--     -  121,35     -  100,--
Service Bureau "Vast bedrag"               -  600,--     -    -,--     -    -,--
Nadelig Saldo 1990                         -  912,92     -    -,--     -    -,--
Nagekomen nadelig Saldo 1989               -  938,09     -    -,--     -    -,--
                                           ---------     ---------     ---------
                                           ƒ 8036,82     ƒ 5803,84     ƒ 5200,--
                                           =========     =========     =========



1
2

AGENDA
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U I T G A V E N                               1990          1991       begr.1992

Bestuur vergaderen                         ƒ  150,--     ƒ  150,--     ƒ  150,--
Giften-attentie zieken, enz.               -  193,25     -   26,--     - 
100,--Cursus incl. zaalhuur                -  950,--     -    -,--     -    -,--
't Geruis                                  - 2167,51     - 2670,87     - 2700,--
Zelfbouw                                   -  257,--     -   20,75     -    -,--
Vossejacht-Velddag-Aktiviteiten            -   98,65     -  628,65     -  200,--
Verenigingsavonden incl. zaalhuur          - 1719,56     - 1567,49     - 1700,--
Lezingen                                   -  108,--     -    -,--     -    -,--
Bestuurskosten                             -  400,--     -    -,--     -    -,--
Aankoop stencilmachine en inbrander        -  600,--     -  550,--     -    -,--
Aankoop coaxkabel                          -  200,--     -    -,--     -    -,--
Onkosten                                   -  201,95     -   92,20     -  200,--
Diversen                                   -   52,81     -   15,--     -  150,--
Nagekomen boekjaar 1989
Verenigingsavonden                        -  770,59     -    -,--     -    -,--
Zaalhuur cursus                            -  150,--     -    -,--     -    -,--
Aktiviteiten                               -   17,50     -    -,--     -    -,--
Voordelig Saldo 1989                       -    -,--     -   82,88     -    -,--
                                           ---------     ---------     ---------
                                           ƒ 8036,82     ƒ 5803,84     ƒ 5200,--
AMERSFOORT, 01-01-1992

                                          FEBRUARI (Amersfoorts Electron)
                                          8-9 PACC Contest, info: Henk (PA3ESB),
                                              tel. 03429-3181
JANUARI                                    28 verenigingsavond - lezing Henk
   20 laatste dag aanmelden voorjaars-        (PA0JMD) uit Amersfoort
      examens, tel.050-222270 (E - 674)    29 NAT, Groningen (Electron, 41)
   24 verenigingsavond - huishoudelijke
      vergadering + verkoping           
   25 snert-vossejacht, info: Willem    
      (NL10330), tel. 033-614992        



UITSLAG ENQUETEFORMULIER

1. Welke zendmachtiging bezit u?
   (43) A             (  )  B           (22)  C
   (10) D             (13)  NL *)       ( 8)  geen
   *) waarvan 3x in comb. met D, 1x met C en 1x met A

2. Hoe lang bent u lid van de Veron?
   (20) 0-5 jr        (21) 5-10 jr      (50)  10 jr of meer

3. Welke  van de aangegeven facetten hebben vooral uw belang-
   stelling?
   (41) communicatie  (49) zelfbouw     (11) contesten
   ( 3) vossejacht    (19) packet/amtor (29) luisteren
   (46) kortegolf     (31) VHF/UHF      (55) antennes
   ( 4) zendcursus    (39) computers    (14) ATV
   andere, nl:
 
4. Afdelingsbijeenkomsten: Bezoekt u afdelingsbijeenkomsten?
   (30) nooit         (29) soms         (32) regelmatig

   Wat vind u van het gebodene tijdens bijeenkomsten?   
   (39) interessant
   ( 6) niet interessant 
   (46) geen mening

   Welke programma's voor een afd.bijeenkomst spreken u aan?
   (66) technische lezing
   (31) verkoping
   (10) Veron zaken
   (43) demonstr. zend/ontv. apparatuur
   (42) kontakt met mede amateurs
 
   Welke onderwerpen zou u behandeld willen zien tijdens
   bijeenkomsten?
   
5. 't Geruis:  Stelt u toezending op prijs?
   (82) ja            ( 4) neen         ( 5) geen mening 

   Wat vindt u van 't Geruis?  
   (65) lezenswaardig (15) nauw.lezensw.(11) geen mening 

   Wat is uw mening over de frequentie van verschijnen?
   (76) goed          (13) kan minder   ( 2) geen mening 
 
6. Ronde van Amersfoort:  Luistert u wel eens naar de Ronde?
   (22) regelmatig    (43) af en toe    (26) nooit

7. Voor opm. of suggesties kunt u de achterzijde gebruiken!

Er zijn in totaal 91 formulieren geteld. Het aantal leden
bedroeg op dat moment 326. De losse opmerkingen en sugges-
ties liggen aankomende verenigingsavond ter inzage.
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