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= WIJ GAAN VERHUIZEN =
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Op de afgelopen bijeenkomst op 15 april hebben wij gesproken over
een mogelijke verhuizing van het NKV gebouw naar de in het vorige
nummer aangekondigde recreatiezaal van de Eemgaarde. Iedereen bleek
het met de keus van het afdelingsbestuur eens te zijn, zodat wij 
met ingang van de volgende vergadering naar de Eemgaarde gaan. 
De Eemgaarde is een flatgebouw voor oudere mensen (geen bejaarden-
tehuis) en is gelegen aan de Dorresteinseweg in Amersfoort. Zie de
bijgaande plattegrond.
Ik wil U er DRINGEND op wijzen, dat het niet toegestaan is om op 
het parkeerterrein van de Eemgaarde te parkeren, aangezien dit
gereserveerde plaatsen voor de bewoners zijn. Er is op de omliggende
wegen ruim voldoende gelegenheid. Past U er wel op, dat voor som-
mige zijden van de straat parkeerverboden gelden.
Do Eemgaarde is ook met openbaar vervoer bereikbaar vanaf het sta-
tion Buslijn 9 van Nefkens vertrekt om 19.40 van het station (eerste
busperron links), het is een uurdienst. U kunt vrijwel voor de deur
uitstappen. Do bus terug naar het station vertrekt ongeveer 5 mi-
nuten voor het hele uur.
De bovengenoemde recreatiezaal bevindt zich op de begane grond,
zodat minder goed ter been zijnde leden geen moeilijkheden zullen
ondervinden bij het bezoeken van onze afdelingsbijeenkomsten. Er
staan vrij gemakkelijke stoelen, rond rechthoekige en ronde tafels.
Het is zeer ruim van opzet; volgens de verhalen kunnen er met gemak
200 personen in, zodat onze afdeling er voorlopig niet zal uit-
groeien. Uiteraard zijn er ook voorzieningen voor de dorstige mens,
de prijzen liggen ongeveer op het zelfde peil als in het NKV huis,
dus arm wordt U er niet van (of U moet wel zéér dorstig zijn). De
zaalhuur blijft ook het zelfde, we krijgen nu echter aanzienlijk
meer ruimte en comfort. Verder bevat de Eemgaarde nog een aantal
lege ruimten, die wellicht in de toekomst benut kunnen worden voor
een ""afdelings shack"" (op de bovenste etage), zodat er dan in
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afdelingsverband meegedaan kan worden aan contesten, het is door de
grote hoogte een uitstekende HF en VHF lokatie. Dit echter nog wel
toekomstmuziek. In de kelder van het gebouw zijn waarschijnlijk
mogelijkheden voor een min of meer permanent instruktielokaal, e.d.
Een woord van dank is wel op zijn plaats voor ons lid Dick van
Keulen, PE1AOQ, dank zij zijn bemiddeling kunnen wij nu over 
deze prachtige ruimte beschikken. Ook dank aan de “onderzoeks-
commissie”, Pim Seckel, PAoSEC en Jan Tuithof, NL 4405 die hun 
werk uitstekend volbracht hebben.

==================================================
= KOMENDE VERGADERING: 20 MEI, AANVANG 20.00 UUR =
= PLAATS: RECREATIEZAAL DE EEMGAARDE             =
==================================================

Op de eerste bijeenkomst op onze nieuwe lokatie hopen wij welkom 
te kunnen heten: OM K. Kaper, PAoKKZ uit Zaandam.
OM Kaper is een expert op het gebied van de zeer hoge frequenties
(zoals 3 cm band).
Hij zal wat films vertonen over zijn proefnemingen, zoals, als ik
het goed begrepen heb, een amateurstraalverbinding tussen België 
en Engeland en over proeven op het Kopje van Bloemendaal.
Bovendien neemt hij nogal wat apparatuur mee, zoals straalver-
bindings apparatuur op 3 cm voor telefonie en televisie, radar 
enz. Bovendien neemt hij geluidsbanden mee.
Dit belooft een zeer interessante avond te worden, en hopelijk
kunnen wij op een record opkomst rekenen. Onze gehele afdeling kan
gemakkelijk in de zaal.
-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O
Deze convo valt wat eerder bij U in de bus dan gewoonlijk. De 
reden is, dat uw secretaris van 9 tot 15 mei voor zijn QRL in 
het buitenland vertoefd, en dat anders uw lijfblad niet meer 
op tijd zou kunnen komen.
-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Over de in het vorige nummer aangekondigde Radio Scoutingdag op
14 mei is verder niets bekend bij uw secretaris op het tijdstip 
van het gereedmaken van deze convocatie (29 april). Wellicht kunt 
U er in Electron iets over lezen.
 
-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Verenigingsvergadering
De V.R. op 16 april werd namens de afdeling bijgewoond door de OM’s
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Herman Scheper, PAoBAB, Rob Kelder, PAoKEL, Jan Over, PEoJHO en
Romijn, PAoARA. Van OM Jan Over treft U hierbij een beknopt verslag
aan, genummerd volgens de agendapunten.

1. Agenda accoord.
2. Hoofdbestuursbeleid 1976, verslagen kascommissie, secretaris,

Electron, Traffic Bureau, QSL-bureau, PAoAA, VHF commissie,
relaiszender commissie, NL commissie, Commissie gehandicapte
zendamateurs, Opleiding zendexamen, VERON fonds, Verkoop en
Service Bureau, Bibliotheek commissie werden alle goedgekeurd.

3. Nieuw Hoofdbestuur; enkele mutaties: nieuwe voorzitter PAoAD,
nieuwe vice-voorzitter PAoKLS, nieuwe leden PAoEZ en PAoRLS.

4. Contributie 1978 wordt maximaal f 50,–, als dat nodig blijkt.
5. Wijzigingen Huishoudelijke- en Afdelingsreglement goedgekeurd.
6. Voorstel hulp aan (arme) amateurs in Region I: accoord, doch ook

Region II en III. Bekeken wordt adoptie van bepaalde landen,
bijv. Indonesië, ook i.v.m. WARC 79.

7. Verhouding VERON en VRZA is goed; één verkoopbureau is echter
onmogelijk, één callboek idem.

8. Callboek: mogelijk straks taak van de PTT.
9. Leden dienen bij Afdelings- en Hoofdbestuur bekend te zijn met

volledig adres. (Dus niet alleen een postbusnummer, “postbus-
leden” worden verzocht hun adres bij het CB in Arnhem en bij de
afdelingssecretaris bekend te maken. De verzending van Electron
en de convocaties blijft uiteraard via Uw postbus lopen. (Opm.
van Uw secretaris.)

10. Coördinatie evenementen, JOTA en contesten, wordt naar gestreefd
en nu al met succes.

11. NL-nummers: duurt wat lang, doch streeftijd is korter: taak H.B.
12. Schrijvers voor Electron: niet betalen, copij genoeg, goede

artikelen worden wel geplaatst, zij het (vaak) met vertraging.
(Afdelingsberichten: inkorten.)

13. WARC 1979: vereist goede instelling van de amateurs en meer
activiteiten in banden boven 146 MHz, vooral door experimenteel
onderzoek, eigenbouw, etc. Nota hierover aan PTT. Overleg met
PAoLOU, PAoEZ en Hoofdbestuur.

14. Uitzendingen PAoAA: Bezien wordt of ontvangstbereik groter kan.
15. Het Hoofdbestuur heeft het vertrouwen van de V.R. voor het

zoeken en vinden van de beste administratievorm etc. na de
rampzalige brand in het Dorp in Arnhem.

16. De volgende V.R. is op 22 april 1978.
                                            Jan, PEoJHO
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============== Cursus coördinator: Jan Over, PEoJHO, Jacob Cats-
= ZENDCURSUS = laan 18, Amersfoort, telefoon (033) 15092
============== Voor inlichtingen en opgaven.
Op woensdagavond 27 april is de “C” cursus van start gegaan met 
maar liefst 19 cursisten, waaronder een groot aantal “D”-gelicen-
ceerden. De cursussen worden (nog) gegeven in het van Randwijck-
huis, Diamantweg in Amersfoort. Dit gebouw ligt noordelijk van de
Eemgaarde, zie ook op de plattegrond.

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

NIEUWE LEDEN:
G.J.Everhardus, Archimedesstraat 127, Barneveld 2930
PDoAFR, A.A. Jonkers, Clarendallaan 18, Harderwijk 2970
PE1APG, Th. Kleinveld, verblijft momenteel in het buitenland,
        correspondentieadres: Zeisterweg 17-a, Woudenberg.
J. Leertouwer, Garderenseweg 51, Putten 2950
PAoCHS, J.D. Rijnders, Acasialaan 7, Harderwijk 2970
R. Stemvoort, Wiekslag 6-I, Hoevelaken 2926
PAoRJT, R.J. Tromp, Utrechtseweg 282, Amersfoort.

NIEUWE ROEPLETTERS (voor zover niet eerder in dit blad vermeld)
A machtiging:
PA3AAO, W.J.L. Poland, Vuurdoornlaan 8-II, Nijkerk.
A machtiging na aanvullend examen:
PAoETE, P.J. Piek, Gaweinplaats 42, Amersfoort.
PA2KWB, B. Stoffelsen, Garderbroekerweg 68, Kootwijkerbroek
                                     (ex PDoAKY en ex PEoKWB)
PAoSLW, S.L.W. van As, Doornenburg 80, Barneveld
B machtiging, na aanvullend examen:
PAoKEL, R. Kelder, Bohemen 20, Leusden.
C machtiging:
PE1AOQ, D.H. van Keulen, Arnhemseweg 93, Amersfoort (ex PDoAGO)
PE1AQZ, J. Kamerbeek, Gasthuislaan 79a, Amersfoort (ex PDoAWK)
PE1ATI, J. Kamer, Zuiderkruis 19, Amersfoort
PE1AUY, H.P. Lutgerink, Kastanjestraat 28, Amersfoort (ex PDoATQ)
PE1AVE, G.A.H. Schaftenaar, Daam Fockemalaan 82, Amersfoort.
D machtiging:
PDoAMJ, J. v.d. Wall, van Egmondstraat 9, Putten.
Alle geslaagden van harte gefeliciteerd!!!!

                                   73, Hans Moorhoff, PAoHML
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