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KOPIJ VOOR 't GERUIS                                       
Uiterlijk 1 februari kan kopij worden  ingeleverd voor het
februarinummer.Aanbieders van artikelen en schema's worden
uitdrukkelijk gewezen op de bepalingen van de  auteurswet.
Overname  van  artikelen  is alleen  toegestaan met  bron-
vermelding. 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"  op  de  fre-
quentie  145.7875 MHz  (uitwijkfrequentie  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; 19e jaargang
   nr. 1; januari 1995; verschijnt 10 x per jaar

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

        
druk:    SWT
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VAN DE VOORZITTER
 

NABESCHOUWING EN VOORBESCHOUWING
Ieder jaarwisseling vraagt de actieve redacteur van 't
Geruis mij een artikeltje te schrijven. Het ligt dan voor de
hand om een nabeschouwing te geven over het afgelopen jaar.
Heel erg voor de hand liggend. Te voor de hand liggend.
Eigenlijk heb ik een hekel aan nabeschouwingen. Ze doen me
denken aan nabeschouwingen van voetbalwedstrijden. Daar kan
ik me behoorlijk aan ergeren. Diepzinnige analyses die doen
vermoeden dat we te maken hebben met unieke wereldgebeur-
tenissen. Je moet wel het gevoel krijgen er helemaal niets
van begrepen te hebben. Gezeur dat je niet voor mogelijk
houdt. Nog besmettelijk ook. Het nabeschouwen gebeurt vaak
met een fanatisme alsof men alsnog probeert de uitslag in
gunstige zin te veranderen.
Eigenlijk heb ik een hekel aan nabeschouwingen. Nabeschou-
wingen van verkiezingsuitslagen is ook zoiets. Dat heeft nog
iets boeiends. Dat is vaak een fantastische demonstratie van
vernuft en creativiteit. Hoe elke lijsttrekker kans ziet om
zijn partij tot onaanvechtbare winnaar te bombarderen.
Raffinement in al zijn schoonheid.
Eigenlijk heb ik een hekel aan nabeschouwingen. Te vaak zijn
het uitingen van zelfgenoegzaamheid en egotripperij. Of een
opsomming van alleen maar leuke en positieve dingen; de
minder leuke of minder positieve blijven gemakshalve
onvermeld. Een objectieve analyse van wat goed was en wat
niet, dat is moeilijk. Dat vereist ook nogal eens een
meedogenloos zelfonderzoek. Wat deed ik goed en wat had ik
anders moeten doen? Te moeilijk tijdens de kerstvakantie.
Eigenlijk heb ik een hekel aan nabeschouwingen. Maar wat nog
erger is? Beschouwingen over nabeschouwingen!
Eigenlijk heb ik een hekel aan nabeschouwingen. Maar
helemaal zonder nabeschouwing over 1994, kan dat eigenlijk
wel? Nu goed, heel kort dan en heel globaal. De plussen en
minnen tegen elkaar wegstrepend. Door de bank genomen was
het een goed jaar voor onze afdeling. Met veel inzet van een
groot aantal leden. Met successen en succesjes. Maar
natuurlijk ook wel eens een tegenvaller.
En dan 1995. Er staan misschien geen grote veranderingen te
wachten. Of wel? In elk geval wel een groot evenement, het
50-jarig bestaan van de VERON, tevens het halve eeuwfeest
van onze afdeling. Laten we daar een mooi feest van maken.
Met z'n allen. 
Ik wens u en de uwen een voorspoedig 1995 toe. In goede
gezondheid. Gezondheid is zo allesbeheersend belangrijk dat
we het denken eraan soms verdringen. We willen het pas echt
beseffen als we het niet hebben. Helaas moeten sommigen
onder ons het (wel eens) zonder stellen. Een beetje aandacht
voor elkaar kan dan wel eens helpen. Laten we dat doen. Met
z'n allen. Heijmen - PA 3 AGI
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VERENIGINGSAVOND
 

---> KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS <---
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JANUARI - huishoudelijke vergadering
Het afdelingsbestuur nodigt alle VERON-afdelingsleden uit
voor de huishoudelijke vergadering op vrijdag 27 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 28 januari 1994 
 3. Jaarverslag over 1994
 4. Verslag van de kascontrolecommissie 
 5. Financieel verslag van de penningmeester 
 6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 7. Vaststellen begroting voor 1995
 8. Beleid 1995
 9. Mededelingen inzake ballotage
10. Behandeling van de door de leden ingediende  voorstellen
    voor de Verenigingsraad van 22 april in Arnhem 
11. Bestuursverkiezing
12. Materiaal vereniging
13. Rondvraag
14. 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
28 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.
Wilt u zich ook eens actief bemoeien met VERON zaken van
onze afdeling? Maak dit dan eens bekend mondeling, schrif-
telijk of telefonisch bij het afdelingsbestuur. Kandidaat-
stelling is mogelijk tot vlak voor aanvang van de vergade-
ring. Het overzicht is als volgt:
voorzitter:     Heijmen (PA3AGI), aftredend/herkiesbaar
secretaris:     Kees    (PA3ARV), niet aftredend
penningmeester: Joop    (PA3FBU), niet aftredend 
leden:          Frank   (PA3DTX), niet aftredend
                Jan     (PD0AUQ), niet aftredend
                Hans    (PA3GDQ), aftredend/herkiesbaar
                Willem (NL10330), aftredend/herkiesbaar  
     
Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.



FEBRUARI - lezing
Vrijdag 24 februari hebben wij een lezing over accu's,
nicad-batterijen en alles wat daarmee samenhangt. Een
onderwerp waar wij met bijvoorbeeld onze portofoons veel mee
te maken hebben.  

VERSLAG VERENIGINGSAVOND 16 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 1994. Ook vertelde hij iets
over de plannen/ideeën voor 1995, zoals: VAM continueren/
uitbouwen; contesten VHF en HF; lezingen; verkopingen; cur-
sussen; voorlichting/tentoonstelling/publiekstaak; excur-
sies; 50-jarig jubileum van onze afdeling.
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: Gerald (PE1PBU) (VAM); Gert
(PD0RSX) (VAM + NL-activiteiten); Wil XYL van PA0VDV (VAM);
Vincent (NL10992) (NL-activiteiten, PACC, ARB); Wim (PD0PIL)
(NL-activiteiten, PACC, ARB). 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 Johan (NL9723).                    
Hij  kreeg deze onderscheiding o.a. voor                    
het feit dat hij  NL-vertegenwoorder is,                    
maar ook voor zijn inzet tijdens de PACC                    
en de manifestatie  van de  Amersfoortse                    
Reddingsbrigade in het Bosbad, samen met                    
nog  een  groep luisteramateurs. Heijmen                    
overhandigde  hem de  bijbehorende  oor-                    
konde  plus een  goed gelijkende karika-                    
tuur. Ook kreeg de vrouw  van Johan  een                    
bosje bloemen.                                              
Na  dit  officiële  stuk  van  de  avond werden er door
Willem  nog twee bingorondes gespeeld. Tussen  de verschil-
lende items door werden er  enige  versnaperingen rond-
gebracht. Op het einde van de avond werden de winnaars
bekend gemaakt van de verloting. Naast enige consumptie-
manden was de hoofdprijs, die gewonnen werd door Willem
(NL10330), een Motorola MX330 of een enveloppe met inhoud
naar keus. Als afronding van deze zeer gezellige avond kreeg
een ieder een fles wijn mee naar huis.

VERSLAG NIEUWJAARSRECEPTIE - 9 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. 
Er werden weer plannen gemaakt voor de PACC (zie pag. 16) en
men kon bij Evert (PA3AYQ) de nieuwste versie van het door
hem ontwikkelde programma voor de PACC verkrijgen.
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NIEUWE LEDEN

VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 28-01-1994

december:
  D. B. L. de Valk (PA3CSC), Amersfoort
  S. Schrier, Putten
  H. J. Heino, Nijkerk        

Welkom bij de VERON-A03-Amersfoort en graag tot ziens op
onze afdelingsbijeenkomst of andere activiteiten.

Er waren 35 leden aanwezig.

1. OPENING door onze voorzitter Heijmen (PA3AGI) en deze
heet  alle aanwezigen hartelijk welkom.
Daar  er  geen spontane aanmeldingen waren  van nieuwe  toe-
komstige bestuursleden werd de kandidaatstelling gesloten.
Helaas waren er enkele treurige mededelingen te doen wegens
het verlies van onze leden OM J.J. van Gasteren (PA3BXF) en
Boy de Leeuw (PA0BL), terwijl ook aandacht werd geschonken
aan het overlijden van de XYL van Arthur (PA3BRN).  Nieuwe
leden werden welkom geheten en in 't bijzonder werd kennis
gedaan van de aanmelding van de Fam. Frischalowski als
VERON-lid van onze afdeling.

2. NOTULEN HUISHOUDELIJKE VERGADERING VAN 22 JANUARI 1993
De vergadering verleent haar goedkeuring.

3. JAARVERSLAG OVER 1993
De vergadering is akkoord met het overzicht.

4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
Door Gerard (PA0BUR) en Dolf (PE1AAP) zijn de boeken en de
verslaglegging van de penningmeester gecontroleerd. Deze
heren hebben de stukken akkoord bevonden en stellen voor de
penningmeester voor het gevoerde beleid te dechargeren,
waarvan akte.

5. FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER    
De penningmeester heeft laten zien hoe goed en accuraat hij
onze financiën verzorgt en hoe hij hoopt dit het volgende
verenigingsjaar wederom denkt te doen.
Hij beantwoord enkele vragen, waarna de vergadering onder
luid applaus de penningmeester bedankt voor het gevoerde
zuinige beleid.
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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. Gerard (PA0BUR) blijft, aangevuld met Eddy
(PA0RSM) terwijl Ronald (PE1LID) als 1e reserve wordt
genoteerd.

7. VASTSTELLING BEGROTING 1994
Na een korte toelichting naar aanleiding van vragen en op-
merkingen uit de vergadering wordt de begroting voor 1994
goedgekeurd.

Na een korte pauze wordt de vergadering vervolgd met: 

8. BELEID IN 1994
Onze voorzitter gaf uitvoering aan hoe ook in 1994 het al in
1993 ingezette beleid zal worden voortgezet. Dus continueren
van VAM-avonden en verenigingsavonden, het organiseren van
excursies, de PACC contest, de gekombineerde cursus D- en C
onder leiding van Jan (PA0SNE), enz. Hij komt bovendien
terug op de financiële begroting 1994 en stelt voor
eventueel in maart met een ingevulde begroting te komen
wanneer meer bekend is over wat we zullen gaan doen in 1994.

9. BEHANDELING VAN VOORSTELLEN KOMENDE VERENIGINGSRAAD
Er zijn geen voorstellen ingediend.

10. BESTUURSVERKIEZING
Aftredend en niet herkiesbaar was Hans (PB0AMH) - en  wel
herkiesbaar Joop, Frank en Jan welke met algemene stemmen
werden herbenoemd.
Als secretaris werd Kees de Haan (PA3ARV) bereid gevonden
deze taak nog vele jaren te zullen uitvoeren.

11. RONDVRAAG
De vergadering wordt geïnformeerd over de in bezit zijnde
apparatuur. Wat doen we met die spullen?
� De TS700 - is slecht - verkopen!!! - Ja.
� De Telex??? Eruit!! Ja.
� Rotoren? Behouden.
� Aggregaat?? Volgens Koos (PA3BJV) loopt deze en Koos

beloofd bij inzet op een velddag deze lopende te
zullen houden. Waarvan akte.

Vergadering is akkoord met aanschaf van zware rotor en een
hoeveelheid coax.
Jan (PD0AUQ) over relais, UHF-portofoons
Fred (PE1OZT) over PR op Keistadfeesten
Koos (PA3BJV) over contestgroep VHF

12. SLUITING
Na een nuttige en prettige bijeenkomst sluit onze voorzitter
deze onder dankzegging voor interesse en aanwezigheid.

Hans - PB 0 AMH, ex-afdelingssecretaris
7 ->p.12



JAARVERSLAG OVER 1994 VERON-A03-AMERSFOORT
 

1. BESTUURSZAKEN
Op de huishoudelijke vergadering van 28 januari 1994 werd
een nieuw afdelingsbestuur gekozen.
Aftredend en niet herkiesbaar was afdelingssecretaris Hans
(PB0AMH). Heijmen (PA3AGI), Hans (PA3GDQ) en Willem
(NL10330) waren niet aftredend, terwijl Joop (PA3FBU), Frank
(PA3DTX) en Jan (PD0AUQ) aftredend en wel herkiesbaar waren.
Er waren geen tegenkandidaten voor de vacatures van
laatstgenoemden zo dat deze herkozen werden. Kees (PA3ARV)
werd kandidaat gesteld om in de vacature te treden die
ontstond door het vertrek van Hans uit het bestuur. Er waren
hier ook geen tegenkandidaten en Kees werd dus opgenomen in
het bestuur.

De samenstelling van het bestuur werd:
Heijmen (PA3AGI)  - voorzitter
Kees (PA3ARV)  - afd. secretaris en plv. voorzitter
Joop (PA3FBU)  - penningmeester
Frank (PA3DTX)  - redacteur 't Geruis
Willem (NL10330) - vossejachten en activiteiten
Hans (PA3GDQ)  - activiteiten
Jan (PD0AUQ)  - activiteiten

Er zijn tien gewone bestuursvergaderingen gehouden, terwijl
het bestuur zich tevens heeft bezig gehouden met vertegen-
woordiging t.a.v. het HB en een door het HB benoemde
beroepscommissie i.z. een ballotagezaak.
De Regionale Bijeenkomst in november met het hoofdbestuur en
andere afdelingsbesturen werd door een vertegenwoordiging
van het bestuur bijgewoond. Bestuursleden namen ook deel aan
de vertegenwoordiging van onze afdeling bij de Verenigings-
raad.

2. LEDENBESTAND
George (PA3BIX) hield ook dit jaar weer het ledenbestand
bij. Eind 1993 was ons ledental 330 en eind 1994 341.

3. VERENIGINGSAVONDEN
Dit jaar werden 10 verenigingsavonden gehouden. In de
organisatie hiervan gaat dikwijls toch wel een hoop werk
zitten en wij zijn diegenen, die hun energie hieraan gegeven
hebben dan ook dankbaar. Het gemiddelde aantal bezoekers op
deze avonden was over het algemeen zo'n 60, met uitschieters
naar boven (computer en zelfbouw) en naar beneden (huis-
houdelijke vergadering). De inhoud van de avonden was als
volgt:

januari huishoudelijke vergadering 
februari lezing door Piet (PA0POS) over radio en TV

storingen
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maart VR voorstellen & kleine verkoping
april lezing Arnold (PE1ARD) over Hellschrijven en

een video van Johan (NL9723) over de PACC
mei lezing door Sjaak (PE1AQZ) en Evert (PA3AYQ)

over TV-satellietontvangst
juni verkoping
september onderling QSO, video PA6BNV.
oktober lezing door de heer A. N. Vroom (PA0AVS) over

EME
november computeravond & zelfbouwtentoonstelling 
december feestelijke kerstavond met bekendmaking van de

Amateur van het Jaar
      
4. PACC
Als PI4AMF en NL8600 werd door een enthousiaste groep
deelgenomen aan ons nationale contest. PI4AMF eindigde als
derde (!) in de Multi Multi sectie, terwijl NL8600 achtste
werd in de luistersectie.

5. QSL-BUREAU 
Ook dit jaar werd het QSL-Bureau op capabele wijze beheerd
door Peter (NL5557).

6. 't GERUIS
Dank zij een gezamenlijke inzet van velen (redacteur,
advertentieverkopers, vouwers, nieters, enz.) is de publi-
katie ook dit jaar weer op rolletjes gegaan.

7. SERVICE BUREAU
Hilde (PA3EKW) verzorgde weer het Service Bureau. Als U iets
nodig heeft, koop het dan bij haar. U bespaart portokosten
en de afdeling profiteert er van.

8. CURSUSSEN
Hilde (PA3EKW) en Koos (PA3BJV) verzorgden de CW-cursus,
terwijl Jan (PA0SNE) nog steeds druk doende is met zijn
theoriecursus C & D (16 deelnemers).

9. PROMOTIE/EVENEMENTEN
Wij deden mee aan een Jubileumdag van de Amersfoortse
Reddingsbrigade. (Met gemengd succes, hi). 
Verder organiseerden een aantal amateurs uit onze afdeling
een experimenteel station vanuit een luchtballon, onder de
call PA6BNV.

10. EXCURSIES
Wij hebben een excursie georganiseerd naar de UKW Tagung in
Weinheim. Voor een excursie naar de HDTP-tentoonstelling in
het Postmuseum was onvoldoende belangstelling.

11. AMATEUR VAN HET JAAR 1994
Wij waren unaniem in onze aanbeveling deze eer te beurt te
laten vallen aan Johan (NL9723) uit waardering voor zijn
stimulerende activiteiten t.a.v. het luisteramateurisme
binnen onze afdeling.

13



VOORJAARSEXAMENS 1995
 

TE KOOP                                                   
 � 2x F9FT (Tonna) antennes 16 element, geschikt 
   voor onderdelen, b.v. vossejacht antenne of van 
   twee één maken                                  ƒ 25,-
 � 27 MHz staande golf/vermogens/veldsterktemeter  ƒ 10,-
 � morse oefentoestel, aansluiting voor sein-
   sleutel/hoofdtelefoon/cassetterecorder met
   220 Volt voeding geheel in klein kastje ingeb.  ƒ 20,-
 � UDC-5000 Honeywell controller/regelaar model
   5064; regelnauwkeurigheid 0,05% nieuw uit doos
   met handboek nieuw prgs ƒ3500,- nu              ƒ350,-
 � frequentiewijzer met compuscan versie 2,0 op 
   3,5" DD origineel met driver voor: AR3000,
   AR3000A en IC R7100                             ƒ 50,-
 � CQ-PA jaargangen '81/'82                        ƒ  5,-
 Alles in één koop ƒ 400,-. Rient (PE1DNX), telefoon:
 033-950175 (tussen 17.00-20.00 uur).                     
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12. VAM-AVONDEN
Deze avonden waren ook dit jaar weer een groot succes en
werden niet alleen bezocht door onze leden, maar ook door
niet-leden, die natuurlijk van harte welkom zijn. Iedere
bezoeker komt aan zijn trekken d.m.v. sociaal contact,
uitwisselen van ervaring en kennis en deelname aan de vele
goed gedocumenteerde en begeleide zelfbouwprojecten.

13. TEN SLOTTE
Ik heb in mijn verslag hier en daar een naam genoemd van
mensen die een bijdrage geleverd hebben aan het wel en wee
van onze afdeling gedurende 1994. Er zijn vanzelfsprekend
nog vele anderen die meegewerkt hebben om dit jaar zo goed
te maken als het was. Daarvoor hartelijk dank. Ook aan allen
die mij geholpen hebben om, gedurende het eerste jaar van
mijn functie, de touwtjes aan elkaar te knopen, bedankt. 
Ik wens U voor het komende jaar veel plezier met de hobby en
een goed verenigingsjaar.

Kees - PA 3 ARV, afdelingssecretaris

De amateurradiozendexamens 1995 zullen worden gehouden voor:
� radiotechniek en voorschriften I en II op 5 april 1995 in

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

en 12 woorden per  minuut in de periode van 8 t/m 19 mei
1995 in Nieuwegein.

                                                            



BALANS PER 31-12-1994
              1993      1994                 1993      1994
Kas        ƒ  796,50 ƒ  581,50  Kapitaal ƒ11566,35 ƒ13916,15
Giro       - 1898,91 - 1410,34  C/D-     
Sterrek.   - 7479,94 -11106,16   cursus  -  602,50 - 1022,50
Zelfbouw   -  523,50 -  523,50                              
Service                         
 Bureau    -  600,-- -  600,-- 
Voorraad                       
 ver.avond -  140,-- -  147,15 
Nog te                         
 ontv.:                        
 't Geruis -  730,-- -  570,-- 
           --------- ---------           --------- ---------
           ƒ12168,85 ƒ14938,65           ƒ12168,85 ƒ14938,65
           ========= =========           ========= =========

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 1994
O N T V A N G S T E N             1993     1994    begr.1995

Afdracht Hoofdbestuur          ƒ 2593,75 ƒ 2691,-- ƒ 2600,--
Giften-Verkoping               -  883,-- -  349,70 -  300,--
't Geruis advertenties         - 1718,68 - 1897,50 - 1700,--
Aktiviteiten-VAM               - 2672,20 - 2707,20 - 2500,--
Verenigingsavonden incl.zaalh. - 2123,35 - 2796,75 - 2500,--
Rente Giro                     -    8,88 -    5,51 -    -,--
Rente Sterrekening             -  218,56 -  368,72 -  300,--
Winst afdracht Service Bureau  -   26,60 -    -,-- -    -,--
C/D-cursus                     - 1127,50 - 1130,-- -    -,--
Diversen                       -    -,-- -    7,50 -    -,--
                               --------- --------- ---------
                               ƒ11372,52 ƒ11953,88 ƒ 9900,--
                               ========= ========= =========

U I T G A V E N                   1993     1994    begr.1995

Bestuur vergaderen             ƒ  150,-- ƒ  150,-- ƒ  150,--
't Geruis                      - 2497,41 - 2365,57 - 2500,--
Aktiviteiten-VAM               -  402,55 -  508,92 -  700,--
Verenigingsavonden incl.zaalh. - 2856,85 - 3909,60 - 5000,--
Onkosten                       -   80,-- -  502,64 -  450,--
Diversen                       -   15,-- -  105,10 -  100,--
C/D-cursus                     - 1127,50 - 1130,-- -    -,--
Inventaris                     -    -,-- -  895,-- - 1000,--
Service Bureau        -    -,-- -   37,25 -    -,--
Voordelig Saldo 1993/1994      - 4243,21 - 2349,80 -    -,--
                               --------- --------- ---------
                               ƒ11372,52 ƒ11953,88 ƒ 9900,--
                               ========= ========= =========
AMERSFOORT, 01-01-1995
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FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER  
 

PACC-CONTEST 1995
 

Wederom hebben wij het jaar 1994 met een goed positief
resultaat kunnen afsluiten. 
Mede oorzaak is de belangstelling voor de VAM-avonden en de
opbrengst van de verkopingen.
Ook de D/C-cursus, welke doorloopt tot april 1995, is tot op
heden kosten dekkend geweest.
Een en ander beschouwend een financieel jaar wat tot te-
vredenheid stemt.
In de begroting voor 1995 is dit keer het beleid 1995, zoals
de voorzitter in zijn kerstrede naar voren bracht, begroot.
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 PACC-contest van 1995 wordt op 11 en 12 februari van
12.00 uur UTC tot 12.00 uur UTC gehouden. De voorbereidingen
hiervoor zijn al in volle gang.
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. 
Voor het eerst zullen de luisteramateurs hun station ergens
anders in Amersfoort opbouwen en wel in het clubgebouw van
de Vriendenkring aan de Arnhemseweg.
Voor het opbouwen en afbreken van de stations zoeken wij nog
mensen. Ook worden er operators en amateurs gezocht die
helpen bij het inloggen van de calls.
Wilt u meewerken aan dit evenement dan kunt u zich opgeven
bij het bestuur. Ook als bezoeker bent u van harte welkom.
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AGENDA
  

Gezocht artikelen, foto's of ander materiaal over de     
geschiedenis van onze afdeling. In ons archief zijn wel  
jaarverslagen, brieven en convo's, maar helaas gaan      
deze niet verder terug dan tot ongeveer 1975.            
                                                Redactie 

VERON-SERVICEBUREAU AMERSFOORT - tel. 033-551992

voor: cursusmateriaal, onderdelen, techn. literatuur,
enz. Een compleet overzicht vindt u in Electron
Bij ons besteld bespaart u portokosten en spekt u de
afdelingskas!

Hilde Sportel,  Albert Schweitzersingel 367,  Amersfoort
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 GEBRUIK VAN AFDELINGSAPPARATUUR                          
 Onze afdeling bezit een 2 m  transceiver  (Kenwood TS700);
 antennes  voor  HF, VHF en UHF;  coax  met  amphenol en N-
 connectoren; 3 rotoren met  stuurkabel; en een  aggregaat.
 Deze spullen kunnen door de leden worden  aangevraagd  bij
 onze uitleencoördinator Willem Polhout (NL10330), Anemoon-
 straat 25, Amersfoort (tel. 033-654526). Uiteraard kan dit
 niet  ten  tijde van  afdelingsactiviteiten. Er  wordt een
 borgsom gevraagd van ƒ50,-. 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.                     

JANUARI
   27 verenigingsavond - huishoudelijke vergadering

FEBRUARI
11-12 PACC 
   24 verenigingsavond - lezing over accu's, nicad-
      batterijen en alles wat daarmee samenhangt
   25 Noordelijk Amateur Treffen (E-44) 
 
en de V ERON-A03 AKTIVITEITEN M AANDAGAVOND in de Ordonnans,
Klimopstr., Amersfoort (Soesterkwartier). Aanvang 20.00 uur.




