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KOPIJ VOOR 't GERUIS                                        
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VAN DE VOORZITTER
 

VERENIGINGSAVOND
 

We  zijn al een aantal weken aan het nieuwe jaar bezig, als
ik zo eens om me heen kijk en ik zie de HAM SPIRIT zeker
tijdens de VAM-avonden dan geeft dat een goed en veilig
gevoel voor de rest van het jaar.
De kracht van een gezonde vereniging die in deze onstuimige
tijden goed en noodzakelijk is, die zien we duidelijk binnen
onze afdeling rond gaan. Ik hoop dat we dit jaar ook weer in
staat zullen zijn dit naar buiten uit te stralen en zo onze
mooie hobby krachtig te promoten in tal van aktiviteiten in
de regio.
Ik wil u allen en uw familie het BESTE in 1993 toewensen!

Koos - PA 3 BJV

JANUARI - huishoudelijke vergadering
Het  afdelingsbestuur nodigt alle leden uit voor de huis-
houdelijke vergadering op vrijdag 22 januari. Het adres is,
als altijd, Burgemeester van Randwijckhuis, Diamantweg 22,
Amersfoort. De vergadering begint om 20.00 uur en is alleen
toegankelijk voor VERON-afdelingsleden (afdelingsreglement
art. 14, par. 6). Zaal open vanaf 19.30 uur.

De agenda:
 1. Opening door de voorzitter, PA3BJV 
 2. Notulen huish. vergadering van 24 januari 1992 (pag. 5)
 3. Jaarverslag over 1992 (pag. 14)
 4. Verslag van de kascontrolecommissie 
 5. Financieel verslag van de penningmeester (pag. 17)
 6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 7. Vaststellen begroting voor 1993
 8. Beleid 1993
 9. Behandeling van ingediende voorstellen voor de VR *)
10. Bestuursverkiezing
11. Rondvraag
12. Sluiting

*) 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.
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Er treden twee bestuursleden af. Voor het opvullen van deze
vacatures hebben wij voor de functie van voorzitter Heymen
Ceelen (PA3AGI) en als bestuurslid Hans Verberne (PA3GDQ)
bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen. De voor-
zitter 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 of mondeling tot vlak
voor aanvang van de vergadering kandidaat stellen bij de
afdelingssecretaris. 

Het overzicht is als volgt:
voorzitter: Koos (PA3BJV),    aftredend/niet herkiesbaar
secretaris: Hans (PE1OUG),    niet aftredend
penningmeester: Joop (PA3FBU),    niet aftredend        
leden: Frank (PA3DTX),   niet aftredend

Jan (PD0AUQ),     niet aftredend  
 Sjaak (PE1AQZ),   aftredend/niet herkiesbaar
 Willem (NL10330), aftredend/herkiesbaar

Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.

FEBRUARI - lezing
Vrijdag 26 februari hebben wij een lezing. 

VERSLAG VERENIGINGSAVOND 18 DECEMBER
Koos (PA3BJV) opende de avond met een ieder welkom te heten
en gaf een kort jaaroverzicht.
Hierna werd de amateur van het jaar 1992 bekend gemaakt. Het
was dit  keer Hilde (PA3EKW). Zij kreeg deze benoeming voor
de vele dingen die zij voor onze afdeling doet, zoals b.v.
het  Service Bureau (al weer 10 jaar), het VERON-pinkster-
kamp, de morse-cursus, de JOTA en tijdens de VAM-avonden het
beheren van de tap.
Hierna  werden enige mensen voor hun verdienste in de
afdeling in het zonnetje gezet, zoals Johan (NL9723) NL
vertegenwoordiger en George (PA3BIX) ledenadministratie/
verantwoordelijk amateur PI4AMF/NL8600. Verder werden Peter
(NL5557)  QSL-bureau; Evert (PA3AYQ) Amersfoortse Ronde;
Anton (PA3FWX) en Jan (PA0SNE) computer cursus;  Henk
(PA3ESB) PACC-contest-coördinator; Peter (PA3EPX) VEV-
excursie; Rob (PA0KEL) printservice; Cor (PA3COM) materiaal-
beheerder; Mark (PE1NPM) en Frans (PE1OMZ) zelfbouw; en het
voltallig bestuur bedankt voor hun inzet dit jaar.
Als afsluiting zette Koos Naldo (PA3DRN) en zijn vrouw Cock
nog in de schijnwerpers voor 9 jaar medewerking VERON
pinksterkamp. Aansluitend kreeg Frank (PA3DTX) het  woord.
Hij vertelde, voordat hij de uitslag van de Contest Verkeerd
bekend maakte, dat door de geringe interesse voor deze
contest, deze volgend jaar niet meer zal plaatsvinden. Hij
riep een ieder op eens na te denken over hoe deze contest
misschien  in de toekomst er uit moet zien, zodat deze
contest weer voor een ieder aantrekkelijk is om er  aan  deel
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VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 24-01-92 
 

te nemen. Hierna maakte hij de uitslag bekend. Helaas waren
er geen inzendingen geweest bij de luisteramateurs, zodat de
kop  dit keer niet werd uitgereikt. Wel gaf hij de winnaar
van vorig jaar, Reindert (NL11119), een herinnerings-award.
Bij de zendamateurs werd de Coupe de Abnormale gewonnen door
Tineke (PA3ETU). De winnares van vorig jaar, Madeleine
(PA3CUZ), kreeg een herinnerings-award.
Onder leiding van Willem (NL10330) en Joop (PA3FBU) werden
twee bingo rondes gedraaid. Hiervoor had men prachtige
prijzen beschikbaar gesteld.
Jan (PD0RDQ) liet na afloop hiervan de aanwezige dames de
winnende lootjes trekken van de loterij.  
Als afronding van deze zeer gezellige avond kreeg een ieder
een fles wijn mee naar huis. 

VERSLAG NIEUWJAARSRECEPTIE - 4 januari
De voor het eerst gehouden nieuwjaarsrecptie gehouden in de
Ordenans mag een groot succes worden genoemd. Veel amateurs
hebben de gelegenheid genomen om hier elkaar de beste wensen
en hobbyplezier voor het nieuwe jaar toe te wensen. 
Henk (PA3ESB) vertelde nog het een en ander over de PACC en
werden er nog wat zaken geregeld om de zaak zo soepel
mogelijk te laten lopen.
Evert (PA3AYQ) demonstreerde op zijn laptop het door hem
ontwikkelde programma voor de PACC. Het programma is ge-
schreven  in Quick Basic en later gecomprimeerd. Het geheel
is zeer gebruiksvriendelijk. Het verzorgd de loguitdraai,
berekend eventueel de multipliers, maakt de QSL-stickers en
heeft een tekstverwerker.   
Verder had nog iemand een computer meegenomen waarop Packet
Radio werd gedemonstreerd en het mogelijk was Public Domain
software te copiëren.

Er waren 45 leden aanwezig.

1. OPENING
Koos  opent de vergadering en heet speciaal Cees van Dijk
(PA0QC), de algemeen voorzitter van de VERON, welkom. Hij
bedankt Dolf (PE1AAP), voor zijn geslaagde inspanningen om
tot een Amersfoorts nummer van Electron te komen. 

2. NOTULEN HUISHOUDELIJKE VERGADERING
Geen opmerkingen.
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3. BEHANDELING JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS
N.a.v. punt 4 over het Geruis vraagt George om opening van
zaken. 

Koos  vertelt hoe een en ander is verlopen, wat de kosten
zijn geweest en waarom het bestuur heeft besloten om te
stoppen met het drukken van het Geruis onder eigen beheer.
Rob (PAOKEL) weet nog een winkel in Haarlem waar inbranders
te koop zouden zijn voor ca ƒ 100,-.
Jan (PE1JDX) vraagt of het niet goedkoper is om de kaften
voor een heel jaar tegelijk te drukken. Frank zegt dat dit
niet mogelijk is vanwege de iedere maand veranderende adver-
tenties.
Henk (PE1IMQ) vertelt mede namens Jan (PD0RDQ), waarom hij
het niet eens is met de genomen beslissing. 
De vergadering blijft achter het besluit van het bestuur
staan.

N.a.v. punt 9 uit het verslag stelt Jan (PE1JDX), dat er wel
degelijk het plan heeft bestaan om aan de velddag, in dit
geval m.b.v. het lichtnet en niet als deelnemer aan de
contest, mee te doen. het is er echter niet van gekomen en
daarom kan het gestelde in het jaarverslag blijven staan.

De algemeen voorzitter, PA0QC, maakt bezwaar tegen het
gestelde onder punt 15. Volgens hem is wel degelijk aan het
afd. bestuur medegedeeld waarom het HB geen medewerking kon
verlenen aan de aanvraag voor een 2 m relais.
Door Koos werd toegezegd dat dit gecorrigeerd zal worden.

4. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
Door Henk (PA3ESB) en Tine (PA3ETU) zijn de boeken en de
verslaglegging van de penningmeester gecontroleerd. Alles
werd in orde bevonden en de penningmeester kon decharge
worden verleend.

5. VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
Er worden vragen gesteld over de kosten van de drie gehouden
contesten. Joop beantwoordt die onder verwijzing naar de
gespecificeerde rekeningen.
De bijdrage van het HB komt ter sprake bij het punt van de
zorgelijke financiële situatie. PA0QC deelt mede dat de
bijdrage van het HB gestaffeld is, namelijk dat voor een
kleine afdeling meer wordt afgedragen per lid dan voor een
grote, omdat een kleine afd. relatief meer kosten voor z'n
activiteiten moet maken. 
Eveneens wordt uitgebreid gediscussieerd over de maatregelen
die genomen zijn door het afd. bestuur om de kosten van het
Geruis te drukken. Duidelijk gemaakt wordt hoe de porto- en
drukkosten en de opbrengst van de advertenties de resultaten
van  het Geruis beïnvloeden en waarom de keus voorlopig op
een dunner Geruis met dezelfde verschijningsfrequentie is
gevallen.
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In  de pauze die nu volgt haalt Henk (PE1IMQ) spontaan geld
op t.b.v. de kas van de afdeling. Hij blijkt ƒ 124,- opge-
haald te hebben binnen 10 minuten. Een voor de afdelingskas
bijzonder welkome geste!

6. BENOEMING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE
George (PA3BIX) en Dolf (PE1AAP) stellen zich beschikbaar,
met Ronald (PE1LID), als reservelid.

7./8. BEGROTING EN NIEUW BELEID 1992
Omdat deze punten zeer met elkaar samenhangen worden ze als
één punt behandeld.

1. Het Geruis  
Koos doet het nieuwe beleid uit de doeken. Als eerste komen
de plannen met het Geruis aan de orde.  
Er ontstaat een uitgebreide discussie over het Geruis. Met
name over de verschijningsfrequentie en de inhoud wordt
uitgebreid gediscussieerd. Het voorstel van het afd. bestuur
betekent dat het Geruis voortaan dunner zal zijn dan gewoon-
lijk, maar dat de verschijningsfrequentie gelijk  zal blij-
ven. Daarom moet een deel van de inhoud wijken. 
Na de inbreng van vele leden wordt gestemd over het voorstel
van het bestuur. Met grote meerderheid gaat de vergadering
akkoord met het bestuursvoorstel: een budget voor het Geruis
van f 1300,- per jaar, gelijke verschijningsfrequentie bij
minder pagina's. Dit na de toezegging van het bestuur dat
over de inhoud van 't Geruis op de volgende afdelings-
vergadering  met  de leden zal worden overlegd. Tevens zal
dan de herziene begroting voor 1992 worden gepresenteerd.

2. Nieuwe bijeenkomst  
Daarna kondigt Koos aan dat het bestuur, als er tenminste
voldoende belangstelling voor is, maandag- of dinsdagavond,
de dinsdag samen met de VRZA, éénmaal of tweemaal per twee
weken, een gelegenheid tot informele bijeenkomst beschikbaar
kan stellen. De kosten zullen ƒ 2,50 per deelnemer bedragen.
Er is gelegenheid voor zelfbouw, discussie, etc en er zal
koffie en drank beschikbaar zijn. Er moet minimaal één
bestuurslid aanwezig zijn, dit is een voorwaarde van de
eigenaar van het gebouw. Het bestuur zal dat waar maken.  
Tevens dienen er zich voldoende vrijwilligers voor bardienst
beschikbaar te stellen, minimaal één per avond.
Bij een peiling blijkt dat 25 van de aanwezige leden belang-
stelling hebben om, voorlopig éénmaal in de veertien dagen,
op de maandagavond, van deze gelegenheid gebruik te maken.
Ook voor bardienst melden zich een aantal leden, namelijk:
Jan (PE1JDX), Robert (PA3FXW), Kees (PA3ARV), Piet (PA3CPJ),
Antoon (PA3FWR) en Hans de Jong. Adres van het zaaltje:
Klimopstraat 23, te Amersfoort.

3. Contesten
De lokatie van Triathlon blijft beschikbaar voor contesten. 
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Ondanks het feit dat Henk te kennen heeft gegeven dat hij
geen tijd meer heeft voor het coördineren van de contesten.
De voorzitter vraagt wie deze functie van Henk zou willen
overnemen. Niemand meldt zich.
De PACC contest zal op 8 en 9 februari in ieder geval wel
worden gehouden. Henk (PA3ESB) zal deze activiteit nog
coördineren.

4. Computercursus
Half maart start een nieuwe cursus printtekenen m.b.v. de PC.
Ook kan een inleidende cursus MS-DOS worden verzorgd. Deze
cursus staat onder leiding van Antoon. Er zal in het komende
Geruis ook aandacht aan deze unieke cursus worden geschonken.

4. Zendcursussen
Bij voldoende belangstelling zullen ook dit jaar weer cur-
sussen bij Koos thuis gegeven worden.

5. Velddag
De velddag valt dit jaar weer samen met het VERON Pinkster-
kamp. Mogelijk dat er een alternatieve velddag te organiseren
is. Het bestuur bekijkt de mogelijkheden daartoe.

6. Verkopingen
Er zal om de twee maanden een korte verkoping worden georga-
niseerd met aantrekkelijk aanbod. 

7. Excursie
Er zal in ieder geval één excursie worden georganiseerd in
dit verenigingsjaar.

8. Vossejachten
Hoewel uit de enquête is gebleken dat er weinig belangstel-
ling is voor het vossejagen zal de snertjacht in ieder geval
op 8 februari, vanuit de lokatie Triathlon, doorgaan. Een en
ander zal via de Ronde van Amersfoort bekend worden gemaakt.

Tenslotte doet Koos een oproep voor medewerking bij het
vouwen en nieten van het Geruis. Hiervoor stelt Wim (PD0PIL)
zich dit jaar beschikbaar, hij zal Willem (NL10330) hierbij
assisteren.

9. BEHANDELING INGEDIENDE VOORSTELLEN VOOR DE V.R.
� Voorstel tot wijziging aanduiding luisteramateurs. (inge-
diend door Jan (PE1JDX)): ingetrokken.
� Voorstel om geen enkele deelnemersklasse van deelname aan
het afdelingsklassement van de PACC contest uit te zonderen
(ingediend door afd. Hunsingo): niet ter stemming gebracht.
� Voorstel om voortaan notulen te maken van de Regionale
Vergadering en zich niet alleen te beperken tot een algemene
samenvatting van de voornaamste punten van alle Regionale
Vergaderingen. Gestemd: 16 voor, 8 tegen, 14 onthoudingen
� Voorstel om  bij  het  verstrekken  van Bijzondere Toestem-
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mingen de plaatselijke afdeling van de VERON mede te laten
adviseren (ingediend door Jan (PD0AUQ)).
Er zijn B.T.'s verleend waarbij door de geringe afstand
tussen transponders onderling storingen optraden. 
De met de plaatselijke situatie bekende VERON afdeling zou
uit de adressen dergelijke problemen hebben kunnen voorzien.
Besloten wordt om een brief aan het HB te sturen. waarin
wordt gevraagd de lokale VERON afdeling mede te laten advi-
seren bij de verstrekking van deze machtigingen.

10. BESTUURSVERKIEZING
Hans de Jong heeft zich aangemeld als opvolger van PA0BUR als
secretaris. Omdat zich geen andere kandidaten hebben gemeld
wordt hij onder applaus aangesteld.
De scheidende secretaris wordt door de voorzitter bedankt
voor zijn inzet onder gelijktijdige overhandiging van een
fles geestrijk vocht. 

11. RONDVRAAG
Evert (PA3AYQ), vraagt of er dit jaar wel aandacht zal worden
geschonken aan het werven van jonge leden.
Koos antwoordt dat we van plan zijn een brief te sturen naar
alle scholengemeenschappen waar onze hobby interessant kan
zijn, met het aanbod bij manifestaties, etc. acte de présence
te geven.

Evert vraagt wie nu de zelfbouwcommissie vormen.
Koos zegt dat er momenteel geen zelfbouwcommissie functio-
neert. In de SBBO school was duidelijk geen draagvlak meer
aanwezig gezien  het  aantal  echte  zelfbouwers en daarom is
dan ook besloten, vanwege de belasting van de beheerder, om
er daar mee te stoppen.
Koos hoopt dat zo'n commissie uit de leden kan komen, bij-
voorbeeld gedurende de komende nieuwe bijeenkomsten.
Daar kan iedereen terecht met zelfbouwproblemen en mogelijk
dat er dan weer een draagvlak voor reguliere zelfbouw komt.

Een andere vraag van Evert betreft de vossejachten. Worden
die nu geheel gestopt?
Koos deelt mee dat de snertjacht op 8 februari a.s. in ieder
geval doorgaat, maar dat gezien de uitslag van de enquête en
de geringe opkomst het bestuur zich nog wil beramen op het
aantal vossejachten. 
Rob (PA0KEL) doet de suggestie om de vossejachten voortaan
niet meer direct na de afdelingsvergadering te houden, omdat
dat de deelname tegenhoudt (teveel weg van huis in korte
tijd). Hij doet de suggestie om een combinatie met de nieuwe
maandagavond te overwegen. Dit zal door het bestuur worden
meegenomen. Op een vraag over het samen vossejagen met andere
afdelingen antwoordt Jan (PD0AUQ), dat dit ook een voorstel
van de afd. 't Gooi en Centrum was, maar dat zij daarna nooit
meer iets van zich hebben laten horen, ook niet nadat ze door
ons waren uitgenodigd.
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JAARVERSLAG OVER 1992 VERON-A03-AMERSFOORT 
 

Evert informeert of de lokatie van Triathlon ook voor andere
dan puur zendactiviteiten gebruikt kan worden. Hij doelt op
gezelligheidsactiviteiten als barbecues waar ook andere
gezinsleden wat aan hebben.
Het bestuur staat hier welwillend tegenover maar moet dit met
Triathlon opnemen alvorens toezeggingen te kunnen doen.

Evert hoopt op meer info van het bestuur van de VERON afd.
Amersfoort voor de Ronde. Koos zegt dit toe.

Heijmen (PA3AGI) vraagt of er in het Nederlands Electrici-
teits Museum te Nijkerk tijdens het seizoen geen demonstratie
o.i.d. gehouden kan worden over onze hobby. 
Er zijn al contacten via Johan Heus (NL9723).
Peter (PA3EPX), verklaart zich bereid via de VEV de moge-
lijkheid van een excursie te regelen.

Het is half twaalf als de voorzitter de vergadering sluit en
iedereen dank zegt voor z'n inbreng. De aangekondigde verko-
ping zal naar een latere bijeenkomst worden verschoven.

Gerard - PA 0 BUR

1. BESTUURSZAKEN
Op de huishoudelijke vergadering van 24 januari 1992 werd
zoals gebruikelijk een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Af-
tredend en niet herkiesbaar was secretaris Gerard (PA0BUR),
omdat zich geen andere kandidaten hadden aangemeld was het
niet nodig schriftelijk te stemmen voor de benoeming van Hans
de Jong tot secretaris van de afdeling. Samenstelling en
taakverdeling van het afdelingsbestuur 1992:

          Dagelijks bestuur:
          Voorzitter              Koos    PA3BJV
          Secretaris              Hans    PE1OUG
          Penningmeester          Joop    PA3FBU
          Leden:
          Activiteiten            Jan     PD0AUQ
                                  Sjaak   PE1AQZ
          Vossejachten            Willem  NL10330
          Redacteur 't Geruis     Frank   PA3DTX

Er zijn tien bestuursvergaderingen gehouden.
De Regionale Bijeenkomst met het hoofdbestuur en andere
afdelingsbesturen alsmede de Verenigingsraad werden door
delegaties, waarin ook bestuursleden waren opgenomen,
bijgewoond.
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2. LEDENBESTAND
Ook dit jaar werd het ledenbestand bijgehouden door George
(PA3BIX)  en  aan  het  einde  van het verslagjaar had  onze
afdeling  330  leden,  hetgeen  een  toename van twee  leden
impliceerd.

3. VERENIGINGSAVONDEN
Er werden dit jaar zoals gebruikelijk 10 verenigingsavonden
gehouden. Getracht werd een programma te bieden waarin
iedereen iets van zijn/haar gading zou kunnen vinden. 
Voor een vereniging bestaande uit ca. 330 individuele
hobbylieden is een gemiddelde opkomst van zo'n 60 leden per
keer beslist niet slecht te noemen, hoewel dit nog beter zou
kunnen.
Enkele nieuwe amateurs konden worden geteld, toch moet het
ons van het hart, dat we buiten de reguliere groep, graag wat
meer nieuwe gezichten zouden willen begroeten.

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde tijden de af-
delingsbijeenkomsten in 1992: 
januari huishoudelijke vergadering
februari Henk de Ronde (PA0JMD) over duplexfilters PI2AMF
      en over zijn Mondriaanplotter
maart verkoping
april behandeling voorstellen verenigingsraad
mei Jan Koekoek (PA0JCK) over het peilen van radio-
      signalen
juni zelfbouw + metingen
september onderling QSO
oktober Louw Pals (PE1MMD) over tijdseinzenders
november samen met VRZA "De radioamateur en zijn komputer"
december kerstavond met bekendmaking Amateur van het Jaar
      en de uitreiking van de Coupe Abnormale

4. 't GERUIS
Zoals op de huishoudelijke jaarvergadering van 1992 uit-
voerig  uit de doeken is gedaan, diende er met de finan-
ciering van 't Geruis dusdanige maatregelen getroffen te
worden dat de verschijning ook voor de toekomst zou zijn
gewaarborgd.
Er  kan  worden gekonstateerd dat ten aanzien van finan-
ciering en opmaak van ons clubblad het dit jaar prima is
gelukt, hetgeen te danken is aan een grote inzet van
redacteur, samensteller, poster, drukker, advertentie-
verkopers en enige niet bestuursleden. 
De afdrukkwaliteit is zowel voor de adverteerders als voor
onze lezers zeer verbeterd, de uitgave gekontinueerd en voor
1993 zal op identieke voet verder worden gewerkt.

5. CONTESTLOCATIE
In 1992 werd slechts in bescheiden mate gebruik gemaakt van
onze contestlocatie bij Triathlon (PACC).
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6. QSL BUREAU
Het QSL gebeuren werd ook in dit verslagjaar tot een ieders
tevredenheid behartigd  door Peter (NL 5557) en  wij hopen
dat hij tot in lengte van jaren ons QSL-Bureau op dezelfde
uitstekende wijze zal blijven vervullen.

7. CURSUSSEN
Ondanks een teruglopend aantal cursisten werd ook nu weer
door enkele leden de CW-cursus van PA3EKW gevolgd met
wisselende examen resultaten. Hilde: hartelijk dank voor de
prettige en pedagogisch verantwoorde inspanningen.
Ook een cursus schematekenen, printontwerpen met de computer
werd een daverend succes. Hartelijk dank Antoon (PA3FWR).
De cursus MS-DOS was hierna het vervolg en weer PA3FWR met
PA0SNE worden hiervoor bedankt.  

8. VOSSEJACHTEN
Dit jaar is er weer een snert-vossejacht georganiseerd door
Willem (NL10330).

9. CONTEST VERKEERD
Ook dit jaar werd de Contest Verkeerd wederom georganiseerd
door  Frank (PA3DTX). Op de verenigingsavond van december
werd de prijswinnares bekend gemaakt. De Coupe  Abnormale
ging dit jaar naar Tineke (PA3ETU).

10. AMATEUR VAN HET JAAR 1992
Dit jaar was het de beurt aan Hilde (PA3EKW) om deze fel-
begeerde  titel in ontvangst te mogen nemen. Haar aktivi-
teiten binnen het verenigingsleven zijn genoegzaam bekend,
terwijl de vaak ook onzichtbare steun aan haar echtgenoot en
voorzitter van onze club voldoende redenen zijn, haar eens
uitvoerig in het zonnetje te zetten.

11. VAM-AVONDEN
In  dit verenigingsjaar werd weer begonnen met het organi-
seren van zogenaamde VAM-avonden. De VERON ACTIVITEITEN
MAANDAGAVOND in de Ordonnans, Klimopstraat te Amersfoort. Wie
weet een betere naam??? 
Dank zij de medewerking van actieve leden werden  deze
avonden  de meest succesvolle hobbybijeenkomsten van dit
jaar. Overdracht van kennis, smeuïge verhalen, packetmodem-
bouw, experimenten met komputercommunicatie, zelfbouw, ge-
zellige bar, goede sfeer, alles en iedereen werkte mee deze
avonden tot een succes te maken. 

12. EXCURSIE
Er is dit jaar een excursie geweest naar het VEV in Nijkerk
onder leiding van Peter (PA3EPX).
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13. DIVERSEN
� Het bestuur heeft zijn medewerking verleend aan het ver-
krijgen van een speciale call, PA6VHF, voor een groepje
enthousiastelingen die in de buurt van Linden mee hebben
gedaan aan de CQ WPX-contest (zie het verslag in  het
Electron van november 1992). 
� Het bestuur heeft in maart een bespreking gehad met het
bestuur van de VRZA afdeling Amersfoort. Deze bespreking
heeft geresulteerd in een gezamelijk georganiseerde avond in
november met als thema: "De radioamateur en  zijn  computer".
� In  1992  verscheen in februari het Amersfoorts Electron.
De drijvende kracht hierachter, Dolf (PE1AAP), hartelijk
dank.

14. TENSLOTTE
worden ook dit jaar alle leden bedankt welke onzichtbaar en
zichtbaar hun tijd en inzet aan ons verenigingsgebeuren
hebben geschonken. Zonder deze inbreng kan een vereniging
niet groeien en bloeien zoals de onze heeft gedaan in het
verenigingsjaar 1992.

Hans - PE 1 OUG, afdelingssecretaris

Als gevolg van ons aller inzet en medewerking hebben wij het
jaar 1992 met een goed positief resultaat kunnen afsluiten.
Daar waar mogelijk de inkomsten te vermeerderen en de uit-
gaven te verminderen, heeft dit tot het gewenste resultaat
geleid. Ook voor wat betreft 1993 zien de te verwachten
resultaten er niet ongunstig uit.
De begroting is enigszins behoudend opgesteld. Het te ver-
wachten positief resultaat kan iets lager uitvallen ten
gevolge van eventueel op te starten aktiviteiten die nog
ontwikkeld dienen te worden.
Wij hopen wederom op uw aller medewerking, inzet en sug-
gesties te kunnen rekenen voor een aktief verenigingsjaar.

Joop - PA 3 FBU, afdelingspenningmeester

=============================================================
AANTEKENINGEN:

=============================================================
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BALANS PER 31-12-1992
              1991      1992                 1991      1992
Kas        ƒ  295,35 ƒ  852,60   Vooruit-   
Giro      - 1210,56 - 2261,44    betaald:
Sterrek.   - 2133,38 - 2261,38    't Ge-        
Zelfbouw   -  396,75 -  523,50    ruis'92 ƒ    -,-- ƒ  186,18
Service                          Kapitaal - 5141,22 - 7323,14
 Bureau    -  600,-- -  600,-- 
Voorraad                       
 ver.avond -   55,18 -  200,40 
Nog te                         
 ontv.:                        
 't Geruis -  450,-- -  810,-- 
           --------- ---------            --------- ---------
          ƒ 5141,22 ƒ 7509,32            ƒ 5141,22 ƒ 7509,32
           ========= =========            ========= =========

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 1992
O N T V A N G S T E N    1991       1992    begr.1993

Afdracht Hoofdbestuur ƒ 2568,75  ƒ 2568,75  ƒ 2500,--
Giften-Verkoping -  380,90  -  279,65  -  200,--
't Geruis advertenties -  675,--  - 1557,20  - 1500,--
Zelfbouw -  149,05  -  126,75  -    -,--
Vossej.-Velddag-Aktiviteiten  -  460,--  -  415,40  -  300,--
Verenigingsavonden incl.zaalh.- 1309,50  - 2125,75  - 2000,--
Rente Giro -    4,17  -    4,48  -    -,--
Rente Sterrekening -  135,12  -  128,--  -  100,--
Winst afdracht Service Bureau -  121,35  -   91,60  -  100,--
                         ---------  ---------  ---------

ƒ 5803,84  ƒ 7297,58  ƒ 6700,--
========= ========== ==========

U I T G A V E N    1991       1992    begr.1993

Bestuur vergaderen ƒ  150,--  ƒ  150,--  ƒ  150,--
Giften-attentie zieken, enz. -   26,--  -   78,50  -  100,--
't Geruis - 2670,87  - 2044,18  - 2100,--
Zelfbouw -   20,75  -    -,--  -    -,--
Vossej.-Velddag-Aktiviteiten  -  628,65  -  191,--  -  300,--
Verenigingsavonden - 1567,49  - 2399,78  - 2500,--
Aankoop stencilm.en inbrander -  550,--  -    -,--  -    -,--
Onkosten -   92,20  -   36,45  -  100,--
Diversen -   15,--  -  215,75  -  150,--
Voordelig Saldo 1992 -   82,88  - 2181,92  - 1300,--

---------  ---------  ---------
ƒ 5803,84  ƒ 7297,58  ƒ 6700,--
========= ========== ==========

AMERSFOORT, 01-01-1993
18



CONTEST VERKEERD
 

PACC-CONTEST 1993
 

Het  tweede deel van de Contest Verkeerd werd in september
gehouden. De animo was nog minder, dan in maart. Het lijkt
ons daarom verstandig om de Contest Verkeerd op de tot  nu
toe gehouden manier te stoppen. Ik wil aan u vragen om met
suggesties te komen om deze contest op een andere manier
nieuw leven in te blazen.
Tijdens  de gezellige Kerst-bijeenkomst werden de winnaars
van de Contest Verkeerd bekend gemaakt.

De puntentelling was als volgt:
zendamateurs                 maart    sept.   totaal
PA3ETU - Tineke  391       -     391
PA3DTX - Frank  168     154     322
PA3CUZ - Madeleine  168     117     285
PE1JDX - Jan  100     100     200
PA3BIX - George  169       -     169
luisteramateurs
geen logs ontvangen

De winnares van de Coupe Abnormale werd dit jaar Tineke
(PA3ETU). Madeleine (PA3CUZ), winnaar van '91, kreeg als
aandenken een prachtig herdenkingscertificaat.
Bij de luisteramateurs zijn geen logs ontvangen, dus werd de
Kop Abnormale niet uitgereikt. Reindert (NL11119) de winnaar
van 1991 kreeg als aandenken een prachtig herdenkings-
oorkonde.
Checklogs werden ingediend door: PI4AMF, PA3FXW en PA3CUZ,
waarvoor dank. Frank - PA 3 DTX

De  PACC-contest van 1993 wordt op 13 en 14 februari van
12.00 uur UTC tot 12.00 uur UTC gehouden.
De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Er zijn
voldoende plannen en op dit moment ook voldoende  operators
om comfortabel een multi-operator single transmitter station
24 uur in de lucht te zetten. Dit wil niet zeggen dat u niet
mee zou kunnen doen, integendeel zelfs extra operators zijn
altijd van harte welkom. We moeten ook rekening houden met
uitval door onvoorziene omstandigheden van de medewerkers.
Ook zonder een A-machtiging is er werk genoeg als co-
operator, logger en helper bij opbouw en afbreken.
Op  dit  moment  hebben  we  12 A-amateurs, die  elk tweemaal
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2 uur staan ingeroosterd als operator en co-operator en 6 C-
amateurs en 1 luister-amateur als co-operator en logger. De
opbouw zal beginnen op vrijdag 12 februari om ca 9.30 uur.
Hiervoor hebben zich 6 medewerkers aangemeld. Het afbreken
zal beginnen op zondagmiddag.
Zoals voorgaande jaren hebben wij onderkomen gevonden bij de
Atletiek Vereniging Triathlon op het sportcomplex Birkhoven.
U kan Uw auto neerzetten op het parkeerterrein en het is
vandaar ca 100 m lopen naar het clubgebouw. Volg de bordjes
TRIATHLON. Parkeergelegenheid  bij het clubgebouw is er
helaas niet en het terrein is afgesloten. Vereniging
Triathlon heeft ons voorgaande jaren reeds verzocht om geen
auto's op het terrein toe te laten en dat doen we ook niet
behalve voor opbouw en afbreken. 
Ik zal op de verenigingsavond en VAM-avonden een aantal
copieën met een plattegrond bij me hebben voor diegenen die
het denken niet te kunnen vinden. Ook als bezoeker bent  u
van harte welkom. Henk - PA 3 ESB

De Regionale vergadering op 30 november 1992 werd ook dit
keer weer gehouden in de Oude Tram te Amersfoort. Aanwezig
namens onze afdeling waren: Jan (PD0AUQ), Hans (PE1OUG) en
Koos (PA3BJV).
Deze avond begon op tijd (20.00 uur). De voorzitter van de
gast afdeling (afdeling Amersfoort) sprak een kort welkomst-
woord  en gaf de hamer door aan de landelijk voorzitter van
de VERON, OM Ton Sprenger (PA3AVV), die verder  de verga-
dering uitstekend leidde.
Eerst  werd er geïnventariseerd, van de 17 afdelingen waren
er 9 aanwezig. De voorzitter vestigde eerst de aandacht  op
de  VERON, het ledental is weer gestegen en de contributie
kan op het huidige niveau blijven, hetgeen een goede
ontwikkeling is. Onze financiële bijdrage behoort tot de
laagste binnen Europa. De financiële positie van de
vereniging is zeer stabiel en sterk, dit komt mede door een
hoge  rente over het eigen kapitaal der vereniging, ver-
klaarde de voorzitter tevreden.
Ook is in het afgelopen jaar een nieuw 3-jarig contract met
de BDU te Barneveld afgesloten voor het drukken van de
Electron.
Verder vertelde de voorzitter dat de nieuwe examen-eisen in
de gewijzigde HAREC vorm in aantocht zijn, en dat dit in het
algemeen een verlichting zal betekenen voor de kandidaten.
Exacte  gegevens kon men ons nog niet aanreiken. Wel is het
zo dat er veel meer op de praktijk gerichte vragen gesteld
zullen worden. Ook het bewerken van vector diagrammen zal
niet meer voorkomen, aldus de landelijk voorzitter.
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AGENDA
 

GEBRUIK VAN AFDELINGSAPPARATUUR                            
Onze afdeling bezit een 2 m  transceiver  (Kenwood TS700),
antennes  voor  2 m  en 70 cm, coax  met  amphenol  en  N-
connectoren, 2 rotoren met  stuurkabel  en een  aggregaat.
Deze spullen kunnen door  de leden  worden geleend. Uiter-
aard   kan  dit  niet  ten tijde van afdelingsactiviteiten.
Er wordt  een  borgsom  gevraagd van ƒ50,-. 
Aanvragen voor het lenen van genoemde spullen moeten  worden
gedaan   bij  Koos  Sportel  (PA3BJV),  tel.  033-551992.
Alle  materialen  worden   beheerd door Cor v. d. Wetering
(PA3COM), tel.033-613537, waar  u  na  overleg  de spullen
kunt afhalen.
GEBRUIK  VAN AFDELINGSCALL                                 
Wilt u  tijdens één  contest of andere activiteit de club-
call  gebruiken,  dan  kunt  u  dit  aanvragen  bij George
d'Arnaud  (PA3BIX), tel. 033-616484.                       
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Daarna werd de problematiek rond de vermogens versterkers en
de houding van de vereniging omtrent deze nog eens belicht.
Na een discussie hierover verklaarde de voorzitter dat in
januari een artikel met een zeer duidelijke tabel in het
Electron zal verschijnen.
Namens een onzer leden werd de vinger nog eens bij de
oprukkende packet stations op de HF banden gelegd. In dit
kader heeft de afdeling Amersfoort dan ook verzocht een
wakend oog vanuit het HB in deze richting te hebben, tevens
kan middels herhaalde bevestiging in het Electron van het
IARU bandplan de aandacht voor dit probleem nog eens kenbaar
worden gemaakt. De voorzitter zegde een en ander toe.
De algemene discussie duurde nog even in goede sfeer voort,
waarna de voorzitter de vergadering sloot, met als laatste
mededeling dat zij het volgend jaar weer graag hier te gast
willen zijn, hetgeen door de gastheer gaarne werd toegezegd.

Koos - PA 3 BJV
 

JANUARI
   22 verenigingsavond - Huishoudelijke Vergadering

FEBRUARI
13-14 PACC-contest
   20 Techno-nostalgica, oude techniek verzamelbeurs, Emmen
   26 verenigingsavond
   27 Noordelijk Amateur Treffen, Groningen

en verder de VERON AKTIVITEITEN MAANDAGAVOND in de Ordenans,
Klimopstr., Amersfoort (Soesterkwartier). Aanvang 20.00 uur.




