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KOPIJ VOOR 't GERUIS                                        
Uiterlijk  1 februari  kan  kopij  worden  ingeleverd   voor
het februari nummer. Aanbieders van artikelen  en  schema's
worden  uitdrukkelijk  gewezen  op  de  bepalingen  van de
auteurswet. Overname van  artikelen  is alleen  toegestaan
met bronvermelding. Artikelen met (C) moet men toestemming
vragen aan de auteur of uitgever.

"RONDE VAN AMERSFOORT"                                    
Voor  actuele informatie m.b.t afdelingsactiviteiten is er
elke  zondagavond  de  "Amersfoortse Ronde". Om 20.10 uur is
er  soms  op 145.450 MHz  een  RTTY-  of  morse-bulletin  en
om plm. 20.30 uur lokale tijd start de "Ronde"  experimenteel
op de  frequentie  145.7875 MHz  (uitwijkfreq. 145.450 Mhz)
in phone. Uw inbreng  wordt zeer op prijs gesteld!
 
QSL-KAARTEN
Vergeet u niet uw QSL-kaarten af te halen?

 uitg.: VERON - A03 - Amersfoort; 18e jaargang
 nr. 1; januari  1994; verschijnt 10x per jaar

redactie:  Frank van Hamersveld                - PA3DTX
 Van Woustraat 28, 3817 PG Amersfoort
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VAN DE VOORZITTER
 

Terwijl ik dit schrijf is het de laatste dag van 1993. In de
knusse beslotenheid van onze camper, in Val d'Isère in de
Franse Alpen, zet ik me aan het voorwoord voor het eerste
nummer  van 1994. De jaarwisseling is nabij. Een jaarwisse-
ling typeert per definitie verandering. Het accent kan daar-
bij liggen op hetgeen het voorbij gegane jaar is bereikt of
de opgave waarvoor we in het komende jaar staan. Laten we
ervan uitgaan dat vooral het laatste belangrijk is.
De VERON-A03-Amersfoort heeft een goed en aktief jaar 1993
achter de rug. Dank zij de belangeloze inzet van veel leden
is er veel bereikt. Door hun prestaties heeft onze afdeling
zich duidelijk "in the picture" gewerkt. De amateur van het
jaar, Antoon (PA3FWR), en de "verdienstelijke amateurs", die
wij u in december voorstelden, maar ook vele anderen, hebben
in belangrijke mate bijgedragen aan een succesvol 1993 voor
onze vereniging.
We prijzen ons gelukkig dat we ook in 1993, zij het in be-
perkte mate, ons "amateur-zijn" hebben gedeeld met anders
georganiseerden. Uiteraard streven we als vereniging een
"wij-gevoel" na, maar dat weerhoudt ons niet om samen te
werken  met  radio-amateurs  van  andere  organisaties. Onze
internationaal georganiseerde hobby is gebaseerd op con-
tacten over onze gezamelijke interesse met elke gezindte en
nationaliteit. Het is in de geest van het radio-amateurisme
om  verdraagzaamheid  en samenwerking tot ons kenmerk te
maken. 
Laten we ons ook in 1994 openstellen voor andere ideeën en
meningen. Zo'n belangrijk idee is bijvoorbeeld een "novice-
license", waaraan binnen VERON en VRZA wordt gewerkt. Met
spanning wachten we af hoe het voorstel daartoe bij de
komende Verenigingsraad wordt geformuleerd. Wanneer VERON en
VRZA tot een eensluidend voorstel weten te komen, dat ge-
accepteerd kan worden door de HDTP, kan een belangrijke stap
gezet worden om nieuwe mensen te interesseren voor onze
hobby. Veel hangt af van uitgangspunten en inhoud van het
voorstel, met name de positie van de huidige D-gemachtigden.
Het is mijn persoonlijke mening dat de weg naar vernieuwing
binnen ons machtigingsstelsel voor radio-amateurs ingeslagen
moet worden  om de  interesse  in onze hobby levend te hou-
den. De apostolische woorden: "onderzoekt alle dingen en
behoudt het goede," is zeker voor onze hobby van toepassing.
Laten we de komende maanden aktief en vooral in beginsel
positief meedenken over vernieuwing binnen ons amateur-
wereldje.
Nu ik dit voorwoord afmaak is het inmiddels nieuwjaarsdag
1994. We zijn vannacht getracteerd op een "blizzard"
(sneeuwstorm) en ik heb een deel van de ochtend en
middagbesteed aan het scheppen van een pad door 50 cm verse
sneeuw. Tegelijk heb ik een paadje geschoffeld voor een  paar
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VERENIGINGSAVOND
 

naburige campers. Het resultaat: een dankbare glimlach. Als
elke dag in 1994 zo mocht zijn!
Ik wens u allen een voorspoedig 1994 toe en vooral elke dag
een dankbare glimlach. Heijmen - PA 3 AGI

JANUARI - huishoudelijke vergadering
Het afdelingsbestuur nodigt alle VERON-afdelingsleden uit
voor de huishoudelijke vergadering op vrijdag 28 januari. Het
adres is Burgemeester van Randwijckhuis, Diamantweg 22,
Amersfoort. De vergadering, die begint om 20.00 uur, is
alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden en eventueel
door het  bestuur uitgenodigde VERON-leden (afdelingsregle-
ment art. 14, par. 6). Zaal open vanaf 19.30 uur.

De agenda:
 1. Opening door de voorzitter, PA3AGI 
 2. Notulen huish. vergadering van 22 januari 1993 (pag. 6)
 3. Jaarverslag over 1993 (pag. 7)
 4. Verslag van de kascontrolecommissie 
 5. Financieel verslag van de penningmeester (pag. 16)
 6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 7. Vaststellen begroting voor 1994
 8. Beleid 1994
 9. Behandeling van de door de  leden ingediende  voorstellen
    voor de Verenigingsraad van 23 april in Arnhem 
10. Bestuursverkiezing
11. materiaal vereniging
12. Rondvraag
13. Sluiting

VR voorstellen kunt u schriftelijk tot de aanvang van de
vergadering bij de afdelingssecretaris indienen. Zorg voor
een  duidelijke toelichting, daar  de voorstellen  uiterlijk
29 januari bij het Centraal Bureau binnen moeten zijn.
Bij de behandeling van de VR-voorstellen in maart zullen wij
de afgevaardigden voor de Verenigingsraad kiezen.
Er treedt één bestuurslid af. Wilt u zich ook eens actief
bemoeien met VERON zaken van onze afdeling? Maak dit dan eens
bekend mondeling, schriftelijk of telefonisch bij het
afdelingsbestuur.  Kandidaatstelling  is  mogelijk  tot vlak
voor aanvang van de vergadering. Het overzicht is als volgt:
voorzitter:     Heijmen (PA3AGI), niet aftredend         
secretaris:     Hans    (PB0AMH), aftredend/niet herkiesbaar
penningmeester: Joop    (PA3FBU), aftredend/herkiesbaar 
leden:     Frank   (PA3DTX), aftredend/herkiesbaar

    Jan     (PD0AUQ), aftredend/herkiesbaar
     Hans    (PA3GDQ), niet aftredend          
     Willem (NL10330), niet aftredend       
Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.
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FEBRUARI - Vrijdag 25 februari hebben wij een lezing. 

VERSLAG VERENIGINGSAVOND 17 DECEMBER
Heijmen (PA3AGI) opende de avond met een ieder welkom te
heten, en met enige huishoudelijke mededelingen.
In het  kader van de laatste verenigingsavond van het jaar
gaf hij een korte terugblik over 1993, het eerste jaar van
zijn voorzitterschap. Ook vertelde hij iets over de plannen/
ideeën voor 1994, zoals: PACC, Vossejachten (op de VAM-
avonden heeft men een peiler voor de porto ontwikkeld,
misschien dat dit een nieuwe stimulans is), cursussen,
excursies (bijvoorbeeld een 2-daagse busreis naar Weinheim),
verkopingen, lezingen en uitbouw van de VAM-avonden.
Volgens schema werden hierna twee bingorondes gehouden door
onze super-bingomaster Willem (NL10330). 
Na deze bingo  kreeg Heijmen weer het woord. Hij bedankte
alle amateurs die voor de afdeling verdienstelijk waren
geweest en in het bijzonder: Jan (PA0SNE), D/C-cursus; Jan
(PD0AUQ),  het leveren van de KF161 + afregelen; Henk
(PAJMD), ombouw van de KF161; Antoon (PA3FWR), afregelen van
de  KF161; Marc (PE1NPM) en Frans (PE1OMZ), VAM-coördi-
natoren;  Henk (PA3ESB), coördinator  PACC.  Deze mensen
werden naar voren gevraagd en in line-up gezet. Een ieder
kreeg een fles wijn en een hartelijk applaus. 
Toen was het moment gekomen om de afdelingsamateur van het
jaar bekend te maken. Het werd dit jaar Antoon (PA3FWR). Hij
kreeg deze onderscheiding o.a. voor het feit dat hij voor de
afdeling het vraagbaken is betreft computers. Hij heeft
geholpen met het afregelen van de KF161 en hiervoor nam hij
toch apparatuur  mee die niet iedere amateur in de shack
heeft  staan. Verder regelde  hij voor de VAM de print-
service en hij was de man die ook de cursussen DOS, ORCAD en
ULTIBOARD heeft gegeven. Heijmen overhandigde hem de
bijbehorende oorkonde plus een goed gelijkende karikatuur.
Na dit officiële stuk van de avond werden er door Willem nog
2 bingorondes gespeeld. Tussen de verschillende items door
werden  er enige versnaperingen rondgebracht. Op het einde
van de avond werden de winnaars bekend gemaakt van de
verloting. Naast  enige consumptiemanden was de hoofdprijs
een heuse KF161 (nr.200), deze werd gewonnen door René
(NL11274). Als afronding van deze zeer gezellige avond kreeg
een ieder een fles wijn mee naar huis.

VERSLAG NIEUWJAARSRECEPTIE - 10 januari
Ook dit jaar hebben veel amateurs de gelegenheid genomen om
tijdens de nieuwjaarsreceptie elkaar de beste wensen en
hobbyplezier voor het nieuwe jaar toe te wensen. 
Heijmen (PA3AGI) wenste een ieder in een kleine speech het
beste voor 1994 en een goed verenigingsjaar toe.
Marc (PE1NPM) vertelde iets over wat de zelfbouwgroep dit
jaar van plan is,  b.v. ruisgenerator, lab-voeding enz.
Henk (PA3ESB) vertelde nog het een en ander over de PACC en
vroeg om vrijwilligers, die met een en ander willen helpen.
Evert (PA3AYQ) demonstreerde op zijn laptop het door hem
ontwikkelde programma voor de PACC.
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NIEUWE LEDEN

VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 22-01-1993 
 

december:
  A. Ouwehand, Hoogland
  L. G. M. Krens (PA0UO), Soesterberg
  J. J. Wijnands, Amersfoort
  H. de Ronde (PA0JMD), Amersfoort
Welkom bij de VERON-A03-Amersfoort  en graag tot ziens op
onze afdelingsbijeenkomst of andere activiteiten.

Er waren 46 leden aanwezig.

1. OPENING
Onze  voorzitter, Koos (PA3BJV), opent de  vergadering en
heet alle aanwezigen hartelijk welkom.
Daar er geen  spontane aanmeldingen waren van nieuwe toe-
komstige bestuursleden werd de kandidaatstelling gesloten.

2. NOTULEN HUISHOUDELIJKE VERGADERING 24 JANUARI 1992 
De vergadering verleent haar goedkeuring.

3. JAARVERSLAG OVER 1992
De vergadering is akkoord met het overzicht.

4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
Door George (PA3BIX) en Dolf (PE1AAP) zijn de boeken en de
verslaglegging van de penningmeester gecontroleerd.
Deze heren stellen voor:
a) de penningmeester voor het gevoerde beleid te dechargeren
b) de penningmeester wegens  zijn  uitstekende beheer voor de
   volgende 10 jaar te benoemen.
Helaas stelt de penningmeester zich daarvoor niet beschik-
baar.

5. FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
De penningmeester geeft een toelichting en beantwoordt enige
vragen over het financieel verslag, waarna het door de ver-
gadering wordt goedgekeurd.

6. BENOEMING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE
Voorgesteld  wordt  om 1 lid van de  huidige commissie ook in
de nieuwe commissie te laten plaatsnemen, aangevuld met een
nieuw lid. Dolf (PE1AAP) blijft, aangevuld met Gerard
(PA0BUR) en als reserve PA3ARV.
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JAARVERSLAG OVER 1993 VERON-A03-AMERSFOORT 
 

7. VASTSTELLING BEGROTING 1993
De  vergadering  is akkoord met de door de penningmeester op-
gestelde begroting.

8. BELEID IN 1993
Onze voorzitter gaf uitvoerig aan hoe ook in 1993 het al in
1992 ingezette beleid zal worden voortgezet.
Dus continueren van VAM-avonden en verenigingsavonden, het
organiseren van excursies, de PACC contest, de gekombineerde
D- en C-cursus onder leiding van PA0SNE, enz.

9. BEHANDELING VAN VOORSTELLEN KOMENDE VERENIGINGSRAAD
Er zijn geen voorstellen ingediend.
                                        
10. BESTUURSVERKIEZING
Aftredend en niet herkiesbaar waren Koos (PA3BJV) en Sjaak
(PE1AQZ) en wel herkiesbaar Willem  (NL10330).
De vergadering ging akkoord met het herbenoemen van Willem
en het benoemen van Heijmen (PA3AGI) als voorzitter en Hans
Verberne (PA3GDQ) als lid.
Jan bedankte maatje Sjaak en Willem bedankte Koos voor zijn
jarenlange inzet, terwijl namens de leden George (PA3BIX) op
geestige wijze Koos nog eens in het zonnetje zette.
Als teken van waardering voor zijn meer dan 7-jaren voor-
zitterschap kreeg Koos (PA3BJV) ook nog een prachtige
karikatuur aangeboden.
Tenslotte bedankte Koos een ieder voor de lovende woorden en
gaf officieel het voorzitterschap over aan Heijmen. In zijn
maidenspeech stelde deze zich voor en verklaarde het tot op
heden  gevoerde  beleid ook in de toekomst te willen hand-
haven.
  
11. RONDVRAAG
Marc (PE1NPM), coördinator van de zelfbouwgroep, gaf een
terugblik en vertelde iets over het nieuwe projekt.

12. SLUITING
De voorzitter bedankte tot slot een ieder voor de prettige
en opbouwende jaarvergadering.

Hans de Jong - PB 0 AMH, afdelingssecretaris

1. BESTUURSZAKEN
Op de huishoudelijke vergadering van 22 januari 1993 werd,
zoals gebruikelijk, een nieuw afdelingsbestuur gekozen.
Aftredend en niet herkiesbaar waren voorzitter Koos (PA3BJV)
en Sjaak (PE1AQZ), omdat zich geen andere kandidaten hadden
aangemeld  was het niet nodig schriftelijk te stemmen voor de
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benoeming van Heijmen (PA3AGI) tot voorzitter en Hans
(PA3GDQ) tot lid. Samenstelling en taakverdeling van het
afdelingsbestuur 1993:
           
Dagelijks bestuur:  Voorzitter               Heijmen  PA3AGI
                   Secretaris               Hans     PB0AMH
                   Penningmeester           Joop     PA3FBU
Leden:              Activiteiten             Jan      PD0AUQ
                                            Hans     PA3GDQ
                   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.

2. LEDENBESTAND
Ook dit jaar werd het ledenbestand bijgehouden door George
(PA3BIX) en aan het einde van het verslagjaar had onze
afdeling 330 leden, een gelijk aantal als in 1992.     

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 330 individuele hobby-
lieden 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 tijdens de af-
delingsbijeenkomsten in 1993:
januari    huishoudelijke vergadering
februari   video ballonvossejacht en PACC 1993
maart      behandeling voorstellen verenigingsraad
april      lezing Wim Kramer (PA2GRC), verbindingsdienst
           Rode Kruis
mei        dia's van PA3AGI en PA0RSM
juni       jaarlijkse verkoping
september  onderling QSO + video Pinksterkamp
oktober    ballonvossejacht 1993 + kleine verkoping
november   samen met RMN "De radioamateur en zijn computer"
december   kerstavond met bekendmaking Amateur van het Jaar  
  
4. 't GERUIS
Er kan worden gekonstateerd dat ten aanzien van financiering
en opmaak van ons clubblad het dit jaar prima is gelukt,
hetgeen te danken is aan een grote inzet van redacteur,
samensteller, poster, drukker, advertentieverkopers en enige
niet bestuursleden. 
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5. CONTESTLOCATIE 
In 1993 werd slechts in bescheiden mate gebruik gemaakt van
onze contestlocatie bij Triathlon (PACC).

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. SERVICEBUREAU
Hilde (PA3EKW) verzorgde  ook dit jaar weer het service-
bureau. Er kwam dit jaar een vernieuwde uitgave van het
vademecum en tevens kon u bij haar terecht voor boeken,
kaarten en andere artikelen.

7. CURSUSSEN 
Er werd een aanvang gemaakt met de theoriecursus D- en C-
welke door PA0SNE wordt gegeven.
Ook verzorgde Hilde (PA3EKW) dit jaar weer de CW-cursus. 
                       
8. VOSSEJACHTEN 
Dit jaar is er weer een snert-vossejacht georganiseerd.

9. AMATEUR VAN HET JAAR 1993 
Dit jaar was het de beurt aan Antoon (PA3FWR) om deze
felbegeerde titel in ontvangst te mogen nemen. Zijn aktivi-
teiten binnen het verenigingsleven zijn genoegzaam bekend.

10. VAM-AVONDEN 
In dit verenigingsjaar werd de trend van 1992 doorgezet met
het organiseren van zogenaamde VAM-avonden. De VERON
ACTIVITEITEN MAANDAGAVOND in de Ordonnans, Klimopstraat te
Amersfoort. 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,
gezellige bar, goede sfeer, alles en iedereen werkte mee om
deze avonden tot een succes te maken. 
In het bijzonder het KF161 projekt (geheel begeleid door een
VAM-bulletin) werd een gigantisch succes.

11. TEN SLOTTE
Willen wij nog even stil staan bij het feit   dat begin van
het jaar door Hilde (PA3EKW) en Jan (PD0AUQ) flink aan de weg
getimmerd. Zij  hebben niet alleen in de plaatselijke
kranten, op de kabelkrant en via de ether/kabel (Omroep
Amersfoort) de PACC gepromoot, maar ook onze gezamenlijke
hobby, waarvoor dank.
Verder willen wij ook dit jaar alle leden bedanken welke
onzichtbaar en zichtbaar hun tijd en inzet aan ons ver-
enigingsgebeuren hebben geschonken. Zonder deze inbreng kan
een vereniging niet groeien en bloeien zoals de onze heeft
gedaan in het verenigingsjaar 1993.

Hans - PB 0 AMH, afdelingssecretaris
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Op 27 december 1993 is plotseling overleden

Boy de Leeuw - PA 0 BL, ex PK 1 BL

in de leeftijd van 72 jaar. Hij woonde in Hoevelaken.

Veel amateurs zullen Boy  herinneren als de  man  die ze
over  de   drempel  haalde  van  het  zendexamen, die
toch niet voor een ieder zo makkelijk te nemen is.
Hij  is  ook jarenlang medewerker geweest van ons mede-
delingenblad 't Geruis. De artikeltjes die hij hiervoor
schreef waren praktisch en helder geschreven.
Wij  wensen  zijn  echtgenote  en  verdere familie veel
sterkte toe in de komende periode.

Namens bestuur en leden
VERON-A03-Amersfoort,
Frank van Hamersveld

Op 6 december is op 62-jarige leeftijd overleden

OM Jacobus Johannes van Gasteren - PA 3 BXF

Co was jaren lang actief met RTTY op de diverse banden,
daarin  vond  hij  zijn  hobby-plezier  samen  met zijn
vrienden  binnen de regio Soest  en  Amersfoort. Regel-
matig  bezocht  hij ook de verenigingsavonden in Amers-
foort samen met zijn echtgenote Cock (PA3DAL).
De  laatste  jaren  werd  het  contact met de regio wat
minder, vanwege zijn verhuizing naar Culemborg.
Toch  zijn  wij in Soest  en  Amersfoort hen beide niet
vergeten.
Wij  wensen  Cock  (PA3DAL)  en  de  familie  heel veel
sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens bestuur en leden 
VERON-A03-Amersfoort,
Koos Sportel (PA3BJF)

AANTEKENINGEN:
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BALANS PER 31-12-1993
              1992      1993                 1992      1993
Kas        ƒ  852,60 ƒ  796,50   Kapitaal ƒ 7323,14 ƒ11566,35
Giro       - 2261,44 - 1898,91   Vooruit  
Sterrek.   - 2261,38 - 7479,94    betaald:      
Zelfbouw   -  523,50 -  523,50   't Ge-                     
Service                          ruis'93 -  186,18 -    -,--
Bureau     -  600,-- -  600,--   C/D-
Voorraad                          cursus  -    -,-- -  602,50
 ver.avond -  200,40 -  140,-- 
Nog te                         
 ontv.:                        
 't Geruis -  810,-- -  730,-- 
           --------- ---------            --------- ---------
           ƒ 7509,32 ƒ12168,85            ƒ 7509,32 ƒ12168,85
           ========= =========            ========= =========
   

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 1993
O N T V A N G S T E N    1992       1993    begr.1994

Afdracht Hoofdbestuur ƒ 2568,75  ƒ 2593,75  ƒ 2500,--
Giften-Verkoping -  279,65  -  883,--  -  450,--
't Geruis advertenties - 1557,20  - 1718,68  - 1700,--
Zelfbouw   -  126,75  -    -,--  -    -,--
Vossej.-Velddag-Akt.-VAM -  415,40  - 2672,20  - 2000,--
Verenigingsavonden        - 2125,75  - 2123,35  - 2000,--
Rente Giro -    4,48  -    8,88  -    -,--
Rente Sterrekening -  128,--  -  218,56  -  200,--
Winst afdracht Service Bureau -   91,60  -   26,60  -   50,--
C/D-cursus             -    -,--  - 1127,50  -    -,--

---------  ---------  ---------
ƒ 7297,58  ƒ11372,52  ƒ 8900,--
=========  =========  =========

U I T G A V E N    1992       1993    begr.1994

Bestuur vergaderen ƒ  150,--  ƒ  150,--  ƒ  150,--
Giften-attentie zieken, enz. -   78,50  -    -,--  -  100,--
't Geruis - 2044,18  - 2497,41  - 2500,--
Vossej.-Velddag-Akt.-VAM -  191,--  -  402,55  -  500,--
Verenigingsavonden incl.zaalh - 2399,78  - 2856,85  - 2800,--
Onkosten -   36,45  -   80,--  -  100,--
Diversen -  215,75  -   15,--  -   50,--
C/D-cursus       -    -,--  - 1127,50  -    -,--
Voordelig Saldo 1992 - 2181,92  - 4243,21  - 2700,--

---------  ---------  ---------
ƒ 7297,58  ƒ11372,52  ƒ 8900,--
=========  =========  =========

AMERSFOORT, 01-01-1994
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FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 
 

VOORJAARSEXAMENS 1994 
 

PACC-CONTEST 1994 
 

Wederom hebben wij het jaar 1993 met een zeer goed positief
resultaat kunnen afsluiten. Het heeft zelfs het voorgaande
jaar overtroffen.
Mede oorzaak is de enorme belangstelling voor de VAM-avonden
en de opbrengst van de verkopingen.
Ook de D/C-cursus, welke doorloopt tot april 1994, is tot op
heden kosten dekkend geweest.
Een en ander beschouwend een financieel jaar wat tot te-
vredenheid stemt.
De begroting voor 1994 geeft wederom een positief resultaat
te zien. Alhoewel toch weer enigszins behoudend opgesteld,
ben ik er van uitgegaan dat uw regelmatig bezoek aan de VAM-
avonden, verenigingsavonden en andere aktiviteiten ook dit
jaar zal blijven bestaan c.q. toenemen.
Zijn er echter nog vragen over dit financieel verslag dan ben
ik gaarne bereid u hieromtrent nader te informeren.

Joop - PA 3 FBU, afdelingspenningmeester

De amateurradiozendexamens  1994 zullen worden gehouden voor:
� radiotechniek en voorschriften I en II op 6 april 1994 in

Nieuwegein;
- opnemen  en seinen  van morsetekens met snelheden van 8 en

12 woorden per  minuut in de periode van 9 t/m 20 mei 1994
in Nieuwegein.

Aanmelden is mogelijk tot en met 17 januari 1994. Het aan-
melden moet  telefonisch geschieden bij het Examensecreta-
riaat voor Amateurradiozendexamens te Groningen, 050-222270.

De PACC-contest van 1994 wordt op 12 en 13 februari van 12.00
uur UTC tot 12.00 uur UTC gehouden. De voorbereidingen
hiervoor zijn al in volle gang.
Voor het opbouwen en afbreken van het station zoeken wij nog
mensen. Ook worden er operators en amateurs gezocht die
helpen bij het inloggen van de calls en voor de catering.
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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
 voor het lenen van genoemde  spullen moeten worden  gedaan
 bij  Willem  Polhout (NL10330), tel. 033-614992. Alle  ma-
 terialen 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.                      

17

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

JANUARI
   17 eerste VAM-avond van 1994
   28 Huishoudelijke Vergadering

FEBRUARI
12-13 PACC-contest
   19 TECHNO-nostalgica, Zuidoosthal, Emmen 
   26 Noordelijk Amateurtreffen (E-24)
   25 verenigingsavond, lezing 

en de VERON AKTIVITEITEN MAANDAGAVOND in de Ordonnans, Klim-
opstraat,  Amersfoort  (Soesterkwartier). Aanvang 20.00 uur.




