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033-2459082
035-6720900
033-4802994
033-4728970
033-4552293
033-2454697

Seringstraat 37
Zandkamp 91

3812 XA Amersfoort 033-4652067
3828 GE Hoogland 033-4331683

A.Schweitzersingel 367

3822 BV Amersfoort 033-4551992

Molpad 11
Drakestein 8
Eikenlaan 38

3817 WS Amersfoort 033-4632296
3813 RB Amersfoort 033-4806840
3828 BZ Hoogland 033-4801633

Van Woustraat 28

3817 PG Amersfoort

*) e-mail adres: call@amsat.org / (1) FAX Heijmen (PA1HC) 033-2470855

4 rotoren met stuurkabel; een aggregaat; en een mobiele
antennemast. Deze spullen kunnen door de leden worden
geleend bij onze depothouder Heijmen Ceelen (PA1HC), tel.
033-2459082. Uiteraard kan dit niet ten tijde van
afdelingsactiviteiten. LET OP: Bij reservering borgsom
betalen, annuleringskosten kunnen in rekening gebracht
worden en schade is voor rekening van de gebruiker.

KOPIJ VOOR 't GERUIS - 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.
RTTY-BULLETIN - Iedere dinsdagavond om 20.30 uur
verzorgen Jan (PD0RDQ) en Henk (PE1IMQ) een RTTYbulletin. Frequentie 145.7875 MHz, in phone op 430.050
MHz.

GEBRUIK VAN AFDELINGSCALL - Wilt u tijdens één
contest of andere activiteit de club-call gebruiken, dan kunt
u dit aanvragen bij Hans Verberne (PA3GDQ), tel.: 0334552293.

GEBRUIK VAN AFDELINGSAPPARATUUR - Onze afdeling
bezit een 2 m transceiver (Kenwood TS700); antennes voor
HF, VHF en UHF; coax met amphenol en N-connectoren;

QSL-KAARTEN - Vergeet u niet uw QSL-kaarten af te halen?
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VERENIGINGSAVOND

MAART - huishoudelijke vergadering/behandeling VR-voorstellen
Het afdelingsbestuur nodigt alle VERON-afdelingsleden uit voor de huishoudelijke vergadering op vrijdag
9 maart. 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 (afdelingsreglement art. 7).
De agenda: 1. Opening door de voorzitter, PA1HC
2. Notulen huishoudelijke vergadering van 10 maart 2000 (pag. 3)
3. Jaarverslag over 2000 (pag. 5)
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Financieel verslag van de penningmeester (pag. 7)
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. Beleid 2001
8. Vaststellen begroting voor 2001
9. Bestuursverkiezing
10. Pauze
11. Behandeling van de VR-voorstellen voor de Verenigingsraad
in Arnhem (pag. 8)
12. Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad
13. Rondvraag
14. Sluiting
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
(PA1HC),
aftredend/niet herkiesbaar
secretaris:
Ron
(PA3HBI),
niet aftredend
penningmeester:
Tijmen
(PA3GRM),
niet aftredend
leden:
Jan
(PD0AUQ),
aftredend/niet herkiesbaar
Hans
(PA3GDQ),
aftredend/niet herkiesbaar
Kees
(PA3ARV),
aftredend/niet herkiesbaar
Peter-Paul
(PE1FFB),
niet aftredend
Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.
APRIL - lezing
Op vrijdag 6 april (let op - deze keer op de eerste vrijdag van de maand) hebben wij een lezing gepland.
Onderwerp van de lezing was ten tijde van het opmaken van het blad nog niet bekend.

VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 10-03-2000

Op vrijdag 10 maart was er de jaarlijkse huishoudelijke vergadering en de behandeling van de VRvoorstellen, die door plus minus 22 leden werd bezocht. (Afwezig met kennisgeving: voorzitter Heijmen
(PA1HC), Tony Ouwehand (NL11764), secretaris Peter-Paul (PE1FFB) en Fred (PA3GSJ.)
1. OPENING
Om 20:10 uur wordt de vergadering door Kees (PA3ARV) geopend. Hij heet allen welkom.
2. NOTULEN
De notulen van de huishoudelijke vergaderingen van verleden jaar, 26 maart, worden goedgekeurd.
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3. JAARVERSLAG
Het jaarverslag over 1999 wordt goedgekeurd.
4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
De commissie bestond uit Rient (PA3GXP) en Gerald (PE1PBU). Zij hebben de boeken en de verslaglegging van de penningmeester gecontroleerd en de stukken akkoord bevonden. Op hun aanbeveling wordt
de penningmeester voor het gevoerde beleid gedechargeerd.
5. FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
W ordt, na toelichting goed gekeurd, met dank en applaus voor het gebruikelijke gevoerde zuinige en
accurate beleid.
6. BENOEMING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE
De kascommissie voor 2000 zal bestaan uit Rient (PA3GXP) en Gerard (PA0BUR) met Eddy (PA0RSM)
als reserve.
7. BELEID VOOR 2000
Het beleid voor 2000 is in grote lijnen gelijk aan die voor 1999. Het bestuur vraagt de leden dringend om met
nieuwe ideeën te komen.
Het afdelingsblad wordt nog maar een keer per jaar gemaakt.
De VAM is verplaatst naar het gebouw van radio AA in Leusden.
Evert (PA3AYQ) stopt met de ronde van Amersfoort op zondagavond, na 1000 rondes vindt hij het mooi
geweest. Er volgt een oproep voor een opvolger.
8. VASTSTELLING BEGROTING VOOR 2000
De begroting is goedgekeurd.
9. BESTUURSVERKIEZING
Aftredende bestuursleden: Frank (PA3DTX) en Joop (PA3FBU).
Aftredende bestuursleden/herkiesbaar: Kees (PA3ARV), Jan (PD0AUQ) en Peter-Paul (PE1FFB).
Niet aftredende bestuursleden: Heijmen (PA1HC), Tijmen (PA3GRM), Hans (PA3GDQ) en Ron (PA3HBI).
Niemand heeft zich aangemeld vlak voor de vergadering voor een bestuursfunctie. Alle herkiesbare
bestuursleden zijn weer gekozen.
10. PAUZE
11. BEHANDELING VAN DE VR-VOORSTELLEN
Van de 441 stemmen die uitgebracht kunnen worden tijdens de VR heeft Amersfoort er 14. Om het
stemgedrag van de afdeling in beeld te brengen wordt hieronder van dit getal uitgegaan. Er werd als volgt
gestemd:
Voor
tegen onthouding
voorstel 1.
14
voorstel 2.
14
voorstel 3.
1
9
4
voorstel 4.
14
voorstel 5.
9
4
1
voorstel 8.
14
voorstel 15.
14
voorstel 16.
14
voorstel 17.
14
voorstel 18.
14
Over voorstel 5 is gediscussieerd en er is besloten om gedifferentieerd te stemmen. Als dit in de VR
aangenomen wordt, dan hoeft er over voorstel 6,7,9,10,11,12,13,14 niet meer gestemd te worden, maar als
dit toch moet dan is er vervolgens zo gestemd:
Voor
tegen onthouding
voorstel 6.
14
voorstel 7.
14
voorstel 9.
6
7
1
voorstel 10.
9
5
voorstel 11.
4
10
voorstel 12.
8
3
3
voorstel 13.
10
2
2
voorstel 14.
8
4
2
4

12. VERKIEZINGEN AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VERENIGINGSRAAD
De verenigingsraad is op 15 april 2000. Gekozen worden Eddy (PA0RSM) en Gert (PD0RSX) reserve.
13. RONDVRAAG
Geen vragen meer.
14. SLUITING
De plaatsvervangend voorzitter sluit de vergadering met dank voor zijn of haar inbreng in de vergadering.
Ron (PA3HBI), afdelingssecretaris

JAARVERSLAG 2000

BESTUURSZAKEN
Frank (PA3DTX) en Joop (PA3FBU) stopten er mee, aantal bestuursleden werd nu 7.
Het secretariaat werd overgenomen door Ron (PA3HBI).
Het bestuur in 2000 zag er als volgt uit:
Heijmen
(PA1HC)
voorzitter
Ron
(PA3HBI)
secretaris (tweede penningmeester)
Tijmen
(PA3GRM)
penningmeester
Hans
(PA3GDQ)
activiteiten en verantwoordelijk voor
PI4AMF/NL8600.
Jan
(PD0AUQ)
activiteiten.
Kees
(PA3ARV)
lid
Peter Paul
(PE1FFB)
lid
Er werden 10 bestuursvergaderingen gehouden.
Een paar leden van onze afdeling waren aanwezig bij de Verenigingsraad in Arnhem.
De Regionale Bijeenkomst in november met het hoofdbestuur en andere afdelingsbesturen werd door een
vertegenwoordiging van het bestuur en leden bijgewoond.
LEDENBESTAND
Hans (PA3GDQ) en Ron (PA3HBI) hielden dit jaar het ledenbestand bij. Ons ledental was begin januari
333 leden en op het eind van december 331 leden.
VERENIGINGSAVONDEN
januari
- nieuwjaars receptie
februari
- lezing Scoop Ballonvossenjacht 1999 door Jan (PD0AUQ) en Gerard (PD0JEW)
maart
- huishoudelijke vergadering en VR-voorstellen
april
- lezing door Dick Rollema (PA0SE) over de 136 kHz band. Het onderwerp deze
avond was: "experimenten op de lange golf". Tijdens een onderbreking kregen Jan
(PD0AUQ) en Evert (PA3AUQ) de gouden speld van de VERON door Jan Hordijk
(PA0AJE ), landelijk voorzitter van de VERON, opgespeld
mei
- verkoping
juni
- onderling QSO (opkomst was 5 leden)
juli
- geen bijeenkomst
augustus
- geen bijeenkomst
september
- onderling QSO en video door Koos (PA3BJV)
oktober
- lezing over zelfbouw door Jos Disselhorst (PA3ACJ) uit Leiden over zelfbouw
november
- verkoping
december
- bingo avond
PI4AMF
Ook dit jaar is PI4AMF weer in de lucht geweest gedurende de PACC contest bij de Triathlon in Amersfoort.
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Evert (PA3AYQ) stopte met de Ronde van Amersfoort op zondagavond nadat deze Ronde 1000 keer in de
ether was geweest.
Het RTTY-bulletin werd/wordt elke week uitgezonden door Henk (PE1IMQ) en Jan (PD0RDQ).
QSL-BUREAU
Peter Butselaar (NL5557) heeft ook dit jaar weer het QSL-bureau voor regio 03 uitstekend verzorgd.
’T GERUIS
't Geruis is dit jaar teruggebracht naar 2 uitgaven per jaar, dit i.v.m. de hoge kosten. De leden werden via de
digitale Nieuwsflits op de hoogte gebracht van de verenigingsavonden. Ook was het mogelijk via onze home
page (http://www.veron.nl/afdeling/amersfoort) zich op de hoogte te stellen van het laatste afdelingsnieuws.
SERVICE BUREAU
Hilde Sportel (PA3EKW) heeft ook dit jaar het service bureau verzorgd.
CURSUSSEN
C-cursus gaat door tot voorjaar 2001 en wordt gegeven door Jan van Essen (PA0SNE).
Hilde (PA3EKW) en Koos (PA3BJV) verzorgden de CW-cursus.
PI4AA
17 november is er een avond geweest bij Radio AA, waar men ook zonder zendvergunning verbindingen kon
maken onder de roepletters van PI4AMF.
PROMOTIE/EVENEMENTEN EN WAT VERDER HET VERMELDEN WAARD IS
Op de verenigingsavond van 14 april werd Jan (PD0AUQ) en Evert (PA3AYQ) de gouden VERON-speld
opgespeld door de voorzitter van de landelijke VERON.
De afdeling is aanwezig geweest bij een demonstratie Stichting de Jonge Onderzoeker in Amersfoort.
Twee amateurs (Jan (PD0RDQ) en Henk (PE1IMQ) hebben het initiatief genomen om een award uit te
geven, het AMMA 2001 award, in december zijn de eerste tekens door amateurs uit onze regio via de ether
uitgewisseld.
AFDELINGSAMATEUR VAN HET JAAR 2000
Dit jaar viel deze eer te beurt aan Carel Sarton (PE1ARN), onze packet master.
Op dezelfde avond werden de volgende amateurs speciaal genoemd: Hans (PA0HML), Frank (PA3DTX),
Gert (PD0RSX), Jan (PA0SNE) en Han (PE1HLC).
VAM-AVONDEN
De VAM avonden zijn verhuisd naar het gebouw van PI4AA in Leusden.
PI8UTR
Wordt beheerd door Carel Sarton (PE1ARN).
TENSLOTTE
De opkomst en de activiteiten van de leden loopt zorgelijk terug.
Het spreekt vanzelf, dat in dit verslag niet allen die in het afgelopen jaar een bijdrage aan onze afdeling
hebben geleverd, genoemd zijn. Ook aan hen hartelijk dank.
Wij wensen u voor het komende jaar veel plezier met de hobby en een goed verenigingsjaar.
Ron (PA3HBI), afdelingssecretaris
=======================================================
ruimte voor notities:

=======================================================
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BALANS PER 31-12-2000
1999
Kas
ƒ 2231,75
Giro
- 2454,02
Sterrek.
-15896,88
Zelfbouw
- 523,60
Service
Bureau
- 600,-Voorraad
ver.avond - 141,30
Ontvangen
tgv 1999
‘t Geruis/
PI4AA
- 650,---------ƒ22497,45
=========

2000
ƒ 1441,05
- 5595,47
-16156,31
- 523,50
-

600,--

-

135,40

1999
Kapitaal ƒ20643,60
Cursus
- 1853,85

--------ƒ24451,73
=========

2000
ƒ22837,88
- 1613,85

--------- --------ƒ22497,45 ƒ24451,73
========= =========

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 2000
O N T V A N G S T E N
Afdracht Hoofdbestuur
Giften-Verkoping
't Geruis advertenties
Aktiviteiten-VAM
Verenigingsavonden
Rente Giro
Rente Sterrekening Giro
Winstafdracht Service Bureau
Cursus
Diversen

1999
ƒ 3080,-- 478,30
- 364,--,-- 1743,25
10,82
- 374,08
20,80
- 1510,-- 500,---------ƒ 8081,25
=========

2000
ƒ 2961,-- 248,15
9,64
- 395,25
- 1629,35
12,18
- 259,43
-.-- 1155,-- 887,75
--------ƒ 7557,75
=========

begr.2001
ƒ 2900,-- 200,--,-- 300,-- 1600,--,-- 400,-- 100,--,--,---------ƒ 5500,-=========

U I T G A V E N
1999
2000
begr.2001
PI8UTR
ƒ 250,-- ƒ 250,-- ƒ 250,-Bestuur (vergaderen)
- 225,-- - 200,-- - 250,-'t Geruis
- 2340,77 - 527,77 - 600,-Aktiviteiten-VAM
- 394,65 - 218,85 - 500,-Verenigingsavonden incl.zaalh.- 2679,48 - 2820,40 - 3000,-Onkosten
- 381,65 - 141,45 - 550,-Diversen
50,-- 50,-- - 250,-Cursus
- 1510,-- - 1155,-- -,-Inventaris
-,-- -,-- - 100,-Voordelig Saldo
- 249,70 - 2194,28 -,---------- --------- --------ƒ 8081,25 ƒ 7557,75 ƒ 5500,-========= ========= =========
AMERSFOORT, 01-01-2001
Tijmen (PA3GRM), afdelingspenningmeester
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VR-VOORSTELLEN

9
9.1

BEHANDELING VAN DE INGEDIENDE VOORSTELLEN
VOORSTELLEN BETREFFENDE DE VERENIGING

Voorstel 1: Afd. A56 - Waterland. Extra financiële bijstand
De afdeling Waterland stelt voor om het hoofdbestuur op te dragen een “basisfonds" in te stellen waaruit
afdelingen met weinig leden financiële bijstand kunnen ontvangen om bepaalde basis activiteiten (b.v.
afdelingsbijeenkomsten) te kunnen blijven organiseren.
Motivering: Wanneer een afdeling over een klein aantal leden beschikt dan is de jaarlijkse afdracht van de
VERON navenant laag. Daar het huren van een ruimte voor de afdelingsbijeenkomsten een maandelijks
terugkerende kostenpost kan zijn, is het mogelijk dat andere activiteiten niet meer binnen de jaarlijkse
begroting kunnen worden gebracht. Omdat deze activiteiten een belangrijk middel zijn bij het actief houden
van de leden en/of aantrekken van nieuwe zendamateurs, dienen ook deze activiteiten doorgang te vinden.
Wanneer een "kleine" afdeling hierom verzoekt, ondersteund door een waarheidsgetrouw financieel plaatje,
moet extra bijstand van de VERON mogelijk zijn.
Toelichting HB: De afdracht aan de afdelingen
is gebaseerd op de hoogte van de jaarlijkse contributie voor een gewoon lid en het aantal leden
dat bij de afdeling is ingeschreven. Hierbij wordt
een formule gehanteerd die de kleine afdelingen
in verhouding (veel) meer afdracht geeft dan de
grote afdelingen.
Het bedrag aan geldmiddelen bij de afdelingen is
de laatste 10 jaar fors gestegen.
In 1990 was dat NLG 300.000 en in 2000 NLG
520.000. In die periode is er geen enkele keer
een daling van het saldo geweest. Het laatste
saldo komt overeen met 4,5 maal de jaarafdracht. De contributie is in die periode gestegen van NLG 62,50 naar NLG 70,-.
Ook de nu al ontvangen financiële overzichten van de afdelingen over 2000 geven in de meeste gevallen een
stijging van de gelden te zien. Het saldo aan geldmiddelen per 2000 voor de afdelingen met een ledental
kleiner dan 100 (24 afdelingen met totaal 1800 leden) bedroeg NLG 88.000. Totaal gemiddeld
(520.000/9900) = NLG 52,50 per lid.
Voor de 24 kleinere afdelingen is dit (88.000/1800) = NLG 49,00 per lid. De gemiddelde afdracht bedraagt
ca NLG 11 per lid per jaar.
Van de 24 kleinere afdelingen zijn er maar 2 die een saldo hebben lager dan NLG 1000. Het valt dus
alleszins mee met de armlastigheid van de afdelingen. Niettemin kan in bijzondere gevallen altijd een beroep
worden gedaan op het HB.
Voorstel 2: Afd. A56 - Waterland. Afhandeling van de Regionale Bijeenkomsten
De afdeling Waterland stelt voor om het hoofdbestuur op te dragen een "stroomschema" te ontwikkelen voor
de afhandeling van de gehouden regioraden.
Motivering: Het wordt door de afdeling Waterland als buitengewoon negatief ervaren dat het verslag van de
regioraad pas enkele weken voor de nieuwe regioraad ter beschikking komt. Op deze wijze zijn de gemaakte
afspraken niet meer te controleren en heeft deze raad een hoog "praatje pot" gehalte. Wanneer het verslag
binnen de afgesproken termijn (b.v. een maand) ter beschikking komt en deze is voorzien van een
actiepuntenlijst dan is een afdeling in staat om inzicht te houden in belangrijke zaken en daar ook naar het
hoofdbestuur toe op te reageren. Hierdoor kan een betere interactie afdelingen< >hoofdbestuur ontstaan.
Tevens dient dit verslag voorzien te zijn van een nieuwsbrief waarin de besproken punten uit de andere
regioraden kort worden weer gegeven. Hierdoor kunnen afdelingen op de hoogte blijven van b.v. problemen
in andere afdelingen om te voorkomen dat dit probleem zich ook voordoet in de eigen afdeling.
Toelichting HB: Ten aanzien van het in het voorstel gestelde, stelt het Hoofdbestuur:
! Regionale bijeenkomsten zijn informele bijeenkomsten. Hier wordt informatie uitgewisseld tussen
afdelingen en HB. Er worden tijdens deze bijeenkomsten geen "harde" afspraken gemaakt.
! Het verslag dat na afloop wordt gemaakt en aan de afdelingen wordt gestuurd, is een samenvattend
verslag van alle (zes) gehouden bijeenkomsten. Het is dus geen verslag van één bijeenkomst.
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Het verslag wordt niet "pas enkele weken voor......” aan de afdelingen gestuurd. Afhankelijk van de
snelheid waarmee de zes individuele verslagen beschikbaar zijn en de behandeling van het concept
van het samenvattend verslag in een HB-vergadering, ontvangen alle afdelingen het verslag 3 á 4
maanden na de bijeenkomst via de reguliere maandelijkse postverzending aan de afdelingen door het
CB.

Voorstel 3: Afd. 35 - Nijmegen. Bijeenroepen huishoudelijke vergadering
De afdeling Nijmegen stelt voor dat de VR besluit dat het in artikel 7 (Modelreglement - Afdelingsreglement)
bedoelde bijeenroeping van huishoudelijke vergadering expliciet ook door middel van e-mail bericht kan
geschieden, mits het betreffende lid zijn e-mail adres bij de afdeling heeft bekendgemaakt.
Motivering: Achterliggende gedachte is de niet geringe besparing in de portokosten als het merendeel van
de convocaties niet meer per geschreven brief verstuurd hoeft te worden. De overheid maakt al veel
officiële aanvraag -en declaratie- procedures via internet mogelijk en zet deze ook juridisch gelijk met op
papier geschreven procedures. Tevens zijn de overheden in het EU, waaronder ook de Nederlandse
overheid, bezig, het briefgeheim ook op elektronische vormen van briefverkeer uit te breiden. Derhalve moet
het mogelijk zijn in deze met de tijd mee te gaan.
Mocht de VR tegen verwachting in toch twijfels hebben dat e-mail ook daadwerkelijk bij leden arriveren,
wordt voorgesteld, de procedure met een bevestigingsbericht uit te breiden. Het voorstel luidt dan als
volgt:
"De VR besluit het in artikel 7 (Modelreglement - Afdelingsreglement) bedoelde bijeenroeping van
huishoudelijke vergadering expliciet ook door middel van e-mail bericht kan geschieden. Het betreffende lid
dient de ontvangst van de via elektronisch briefverkeer verzonden convocatie door middel van een
bevestiging - e-mail aan de secretaris van de afdeling bekend te maken."
Toelichting HB: Art. 16 van het model afdelingsreglement vermeldt slechts dat afdelingsvergaderingen
worden bijeengeroepen door het afdelingsbestuur. Art. 12 vermeldt dat de secretaris zorg draagt voor de
convocatie.
Het model reglement staat er niet aan in de weg dat convocatie eventueel ook per e-mail geschiedt. Indien
een lid kenbaar heeft gemaakt de convocatie op zijn e-mail adres te willen ontvangen, is het vereiste van
ontvangstbevestiging niet noodzakelijk. Ook bij verzending per post wordt geen ontvangstbevestiging
vereist. Bovendien: Wat te doen als de e-mail geadresseerde niet reageert?
Uiteraard kan in het e-mail bericht worden verzocht de ontvangst te bevestigen, echter zonder daaraan
consequenties te verbinden. Wanneer men tot iedere prijs bewijsmoeilijkheden wil voorkomen omtrent het
al dan niet opgeroepen zijn, kan de aankondiging tevens in de Electron rubriek "Komt U ook? worden
gedaan. Wijziging van het model afdelingsreglement is daarom overbodig.
Voorstel 4: Afd. A40 - Twente. Onderzoek maatschappelijke functie van de Amateurdienst
De afdeling Twente verzoekt het Hoofdbestuur de haalbaarheid te onderzoeken van een aanvullende
maatschappelijke functie van de Amateurradiodienst. Deze functie behelst het opzetten en onderhouden
van een communicatienetwerk dat ingeval van noodsituaties wordt geactiveerd. Dit onderzoek zou in
overleg met de landelijke zustervereniging, alsmede gemeentelijke en/of provinciale overheden moeten
worden uitgevoerd.
Motivering: Politie, brandweer en andere hulpverlenende instanties beschikken over moderne communicatiemiddelen. Desondanks blijken deze middelen in (uitzonderlijke) noodsituaties onvoldoende betrouwbaar
te functioneren. Als aanvulling daarop zou een goed en adequaat functionerend communicatienetwerk, naar
Amerikaans voorbeeld, door de Amateurradiodienst kunnen worden gerealiseerd.
Toelichting HB: Het HB stelt zich voor dat indien overheidsinstanties van oordeel zouden zijn dat hun
communicatiemiddelen in (uitzonderlijke) noodsituaties onvoldoende betrouwbaar zijn, door dezen in eerste
instantie gezocht zal (moeten) worden naar verbetering van de structuur daarvan en dat een beroep op
vrijwillige organisaties -als brevet van onvermogen- zeker niet voor de hand ligt. In het onwaarschijnlijke
geval dat de overheid tot de conclusie komt dat de eigen communicatiestructuur ontoereikend is en de
oplossing moet worden gevonden in de inschakeling van amateurs, zullen wij ons daartoe uiteraard open
stellen. Een (uitzonderlijke) noodsituatie heeft zich overigens sinds 1953 niet voorgedaan.
Nog afgezien van het vorenstaande, is het HB van mening dat het nagenoeg onmogelijk is een structurele
organisatie op te bouwen die op afroep beschikbaar kan komen.
9.2
9.2.1

WEL OF NIET HANDHAVEN VAN DE MORSE-EIS (EXAMEN) VOOR TOEGANG TOT DE
HF BANDEN
BELEIDSVOORSTELLEN HOOFDBESTUUR

Het HB verzoekt de VR zich uit te spreken omtrent een door de VERON op de IARU Regio 1-conferentie in
2002 in te nemen standpunt omtrent het al dan niet afschaffen van de morse-eis als toegang tot de HF
banden. Hiertoe worden de voorstellen 5 t/m 8 door het HB aan u voorgelegd.
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Voorstel 5: Hoofdbestuur. Voorstel tot het afschaffen van de morse-eis op de IARU Regio 1 Conferentie
De VERON zal voor de komende IARU Regio 1 Conferentie een voorstel indienen waarin wordt gevraagd de
morse-eis in de ITU Radio Regulations af te schaffen.
Als voorstel 5 door de VR is verworpen, wordt het minder vergaande voorstel 6 in stemming gebracht.
Voorstel 6: Hoofdbestuur. Steunen van het afschaffen van de morse-eis op de IARU Regio 1 Conferentie
De VERON zal tijdens de komende IARU Regio 1 Conferentie voorstellen steunen waarin wordt gevraagd
de morse-eis in de ITU Radio Regulations af te schaffen.
Als de voorstellen 5 en 6 door de VR zijn verworpen, wordt voorstel 7 in stemming gebracht.
Voorstel 7: Hoofdbestuur. Neutraal standpunt t.a.v. het afschaffen van de morse-eis op de IARU Regio 1
Conferentie
De VERON zal tijdens de komende IARU Regio 1 Conferentie een neutraal standpunt innemen ten aanzien
van voorstellen waarin wordt gevraagd de morse-eis in de ITU Radio Regulations af te schaffen.
Als de voorstellen 5, 6 en 7 door de VR zijn verworpen, wordt voorstel 8 in stemming gebracht.
Voorstel 8: Hoofdbestuur. Steunen van het handhaven van de morse-eis op de IARU Regio 1-conferentie
De VERON zal tijdens de komende IARU Regio 1 Conferentie het standpunt innemen dat gericht is op het
handhaven van een morse-eis in de ITU Radio Regulations.
Toelichting op de voorstellen 5, 6 , 7 en 8.
Op de agenda van de World Radio Conference van de ITU in 2003 (WRC 2003) staat onder andere de
mogelijke herziening van artikel S.25 van de RR, waarin nu de morsevaardigheid nog is opgenomen als
examenvereiste voor amateur vergunningen die toegang geven tot frequenties beneden 30 MHz.
Op vorige VR's zijn ook voorstellen ingediend die betrekking hadden op het afschaffen van de morse-eis,
al dan niet alternatieven voor de examens, zoals bijvoorbeeld vervanging van morse door extra
techniek. Tijdens de 61e VR (15 april 2000) is door de VR besloten om vast te houden aan het
standpunt dat morse telegrafie (5 woorden per minuut) gehandhaafd moet blijven als eis voor toegang tot de
HF banden. De ontwikkelingen gaan echter door.
IARU Regio 3 (Azië, Australië, Nieuw Zeeland en Oceanië) heeft inmiddels besloten tot een aanbeveling om
de morse-eis geheel af te schaffen. In IARU Regio 2 (Noord en Zuid Amerika) komt dit onderwerp in 2001
aan de orde en daarna is dit het geval bij ons in Regio 1 (Europa en Afrika) in 2002.
Afschaffing van de morse-eis vooruitlopend op een eventuele wijziging van de ITU Radio Regulations (RR)
is niet realistisch. Inmiddels is namelijk duidelijk geworden dat de CEPT een besluit omtrent de morseexamens zal laten afhangen van de uitkomst van de WRC 2003. Onze eigen RDR zal hierop ook niet
vooruitlopen. Voorstellen omtrent eerdere afschaffing zijn thans niet zinvol. Ook een eventuele alternatieve
inhoud van examens is nu niet aan de orde, omdat de RR daaromtrent geen regels zullen geven.
Voor de standpunten die administraties (overheden) op de WRC 2003 zullen innemen, is het standpunt van
de IARU een leidende factor. In dit stadium is daarom uitsluitend een VR besluit zinvol omtrent de VERON
positie op de eerstvolgende IARU Regio 1 Conferentie.
Samenvatting t.a.v. hoe te stemmen over de 4 voorstellen t.a.v. het door de VERON in te nemen standpunt
tijdens de komende IARU Regio 1 conferentie. Uiteraard kan er over elk voorstel gedifferentieerd worden
gestemd.
Standpunt van de afdeling:
VERON dient voorstel tot afschaffen van morse-eis in:
Tegen VERON steunt het afschaffen van morse-eis:
Tegen VERON neemt neutraal standpunt in t.a.v. afschaffen /Tegen handhaven morse-eis
Tegen VERON steunt handhaven van morse-eis

Voorstel 5
Voor
Tegen
Tegen

Voorstel 6
Voor
Voor
Tegen

Voorstel 7
Voor
Voor
Voor

Voorstel 8
Tegen
Tegen
Tegen

Tegen

Tegen

Tegen

Voor

Voorstel 9: Afd - Groningen. Standpunt t.a.v. afschaffen van de morse-eis
De afdeling Groningen vraagt de VR een standpunt te bepalen voor het standpunt van de VERON tijdens de
komende IARU Regio 1 conferentie ten aanzien van voorstellen waarin wordt gevraagd de morse-eis in de
ITU Radio Regulations af te schaffen. Gekozen kan worden uit: positief, negatief, neutraal *). Doorhalen wat
niet van toepassing is.
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Motivering: Een meerkeuzevraag voorkomt:
1. Complex samenstel van voorstellen.
2. Sturing van het antwoord door volgorde van voorstellen.
Voorstel 10. Afd. 67 -Assen. Afschaffen CW eis
De afdeling Assen stelt voor de CW eis af te schaffen.
Voorstel 11 - Afd. A56 - Waterland. Handhaven morse-eis voor toegang tot HF banden
De afdeling Waterland vraagt om het HB opdracht te geven activiteiten te ontwikkelen om te komen tot het
behoud van morse als enig examen voor het verkrijgen van rechten tot het gebruik van de HF banden.
Motivering: Morse behoort tot het historisch erfgoed van de radiozendamateur. Alleen de radiozendamateur zal in staat zijn om het totale verdwijnen van morse als communicatie mode te verhinderen. Wanneer
over wordt gegaan tot de keuze tussen morse- of techniekexamen zal een steeds kleiner deel van de
examenkandidaten kiezen voor morse. Het verplicht leren van morse zal een eerste contact met morse
verzekeren (onbekend maakt onbemind) en daardoor zorgen voor een blijvende groep morse gebruikers.
Morse blijft nog steeds de belangrijkste mode waarmee radio experimenten worden omgezet in verbindingen. Voorbeeld: de 137 kHz band. Ook geeft het behoud van morse als enige exameneis de radiozendamateur de gelegenheid zich te onderscheiden van de vele mogelijkheden die er zijn en steeds meer zullen
komen om zonder vergunning een draadloze hobby te beoefenen.
Het radiozendamateurisme zal behouden kunnen worden door de kwaliteit van de radiozendamateurs,
mede geuit door de wil en de inzet om een vergunning te behalen, maar niet door de kwantiteit van de
radiozendamateur, 15, 20, 50 duizend zendamateurs, het blijft een kleine groep. Als laatste wordt nog
opgemerkt dat ieder examen een drempel vormt, ook het techniekexamen vormt een drempel voor velen.
Tegenover 100 mensen die moeite hebben, c.q. opzien tegen het morse-examen, staat waarschijnlijk een
even grote zo niet grotere groep mensen die moeite hebben, c.q. opzien tegen het techniek examen.
Motivatie is de sleutel tot het behalen van deze examens en gemotiveerde mensen is wat het zendamateurisme nodig heeft.
Voorstel 12: Afd. 02 - Amstelveen. Vervangende toetst voor toegang tot de HF banden
De afdeling Amstelveen vraagt de VR het HB op te dragen om onderzoek te doen of te laten doen naar de
noodzaak en mogelijkheden voor een vervangende toets van bekwaamheid voor toegang tot de HF banden.
Hiertoe dient er ook contact te worden gezocht met zusterverenigingen, zodat hierover internationale
afstemming kan plaatsvinden.
Motivering: als en indien de morse vaardigheidsproef zal komen te vervallen, dient er een alternatief klaar
te liggen, daar wij anders in een vacuüm terecht zullen komen. Bij zo een toets valt bijvoorbeeld te denken
aan o.a. immunisatie en operating practice.
Voorstel 13: A40 - Twente. Morse vaardigheidseis (1)
De afdeling Twente vraagt de VR het Hoofdbestuur op te dragen om via de daarvoor ter beschikking
staande overlegstructuren aan de Nationale Voorbereidingscommissie een nadrukkelijk (stem)advies mee
te geven voor de WRC 2003 met betrekking tot het agendapunt 1.7.1. Dit advies houdt in dat steun wordt
gegeven aan het beleid, zoals ten aanzien van artikel S25.5 wordt ontwikkeld en waartoe in de vergadering
van Working Party 8A in oktober 2000 te Genève aanzet is gegeven.
Toelichting: Punt 1.7.1. van de agenda voor de WRC 2003 behandelt een mogelijke herziening van artikel
S25 van de ITU Radio Regulations. Dit artikel regelt een aantal zaken aangaande de amateur radiodienst.
Zo luidt de Engelse versie van het huidige artikel S25.5: "Any person seeking a licence to operate the
apparatus of an amateur station shall prove that he is able to send correctly by hand and to receive correctly
by car, texts in Morse code signals. The administrations concerned may, however, waive this requirements
in the case of stations making use exclusively of frequencies above 30 MHz. "
W orking Party 8A (WP8A) ressorteert onder Studiegroep 8 van de ITU, waarin het beleid voor onder
andere de amateur radiodienst wordt voorbereid en geformuleerd.
Ter voorbereiding op de WRC 2003 is reeds een begin gemaakt met het aanpassen van artikel S25.5. Het
nieuwe artikel S25.5 bevat geen Morse vaardigheidseis. Tevens is een aanbeveling geschreven, met daarin
de eisen waaraan men moet voldoen om een radiozendvergunning te verkrijgen. De nationale administratie
krijgt de vrijheid om deze aanbeveling wel of niet te volgen. Doet de administratie dat wel, dan vormt de
aanbeveling onderdeel van (incorporated by reference) het gewijzigde artikel S25.
Motieven: evenals bij o.a. de mobile maritieme service, laat handmatige morsetelegrafie zich binnen de
amateur dienst gemakkelijk door modernere en meer betrouwbare, nauwkeuriger, snelleren, en efficiëntere
modulatietechnieken vervangen.
Het eisen van handmatige morsetelegrafie draagt op geen enkele wijze meer bij tot de vooruitgang van de
radio zend- en ontvangtechniek. Er is geen enkel bewijs dat de morse-eis aanleiding geeft tot een beter
gemotiveerde of beter gekwalificeerde operator. De morse-eis werkt in de praktijk als een belemmering voor
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veel individuen, die zich op een of andere wijze volledig kwalificeren als goede en waardevolle operators voor
de amateurdienst. Verdere jarenlange discussie tot na WRC 2003 zal de amateur dienst in sterke mate
benadelen en tot nog meer verdeeldheid binnen deze dienst leiden.
Voetnoot: Recente stemming onder IARU verenigingen in Regio 1 en 3 hebben overduidelijk aangetoond
dat een grote meerderheid het afschaffen van de morse-eis steunt. Te denken valt aan de R1 (Lillehammer
1999) en R3 (Darwin 2000) conferenties. Bij deze conferenties was samen 72% van de verenigingen voor
het afschaffen van de morse eis, 14 % was onder voor behoud ervan en 14 % onthield zich van stemming.
Het moet opgemerkt worden dat in Darwin maar één vereniging (de ARRL) tegen stemde, terwijl de HATS
zich van stemming onthield.
Toelichting HB: Zoals het HB in de toelichting op de voorstellen 5 t/m 8 reeds aangaf zal het onderwerp
morse-eis nog in de Regio’s 1 en 2 van de IARU aan de orde komen.
Vanzelfsprekend zal de VERON in de nationale overlegstructuur steun geven aan het IARU standpunt, mits
dit echter niet in strijd is met een VR-besluit. Zodra de IARU aan de verenigingen kenbaar heeft gemaakt
welk standpunt naar de nationale administraties dient te worden uitgedragen, zal de VERON dienovereenkomstig handelen. Als dit afwijkt van een VR-besluit, kan de VERON geen standpunt innemen dat in strijd
is met het IARU beleid en zal zich dan neutraal moeten opstellen. Voorbeeld: IARU neemt het standpunt
in dat de morse-eis in de Radio Regulations moet vervallen, maar de VR kiest voor handhaving van de
morse-eis.
Voorstel 14, A40 - Twente. Morse vaardigheidseis (2)
De afdeling Twente vraagt de VR het Hoofdbestuur op te dragen om tijdig een aanbeveling voor de
examencommissie voor radiozendamateurs te formuleren om na de WRC 2003 de exameneisen voor het
verkrijgen van een A-vergunning zo te wijzigen dat een Morse vaardigheidseis daarin niet meer voorkomt.
Voorwaarde voor het wijzigen van de exameneisen is dat tijdens de WRC 2003 artikel S25 van de ITU Radio
Regulations conform de toelichting bij voorstel 13 wordt aangepast.
Toelichting: Zie de toelichting bij voorstel 13. De daarin vermelde aanbeveling noemt een aantal "Methods
of Radiocommunication", waaronder radiotelegrafie. Hoewel radiotelegrafie meer omvat dan alleen
morsetelegrafie, zou de morse vaardigheidseis kunnen worden gehandhaafd, indien de Nederlandse
administratie genoemde aanbeveling overneemt.
Motivering: Zie de beweegredenen bij voorstel 13.
Voorstel 15: Afd. 67 - Assen. Handhaven CW segmenten bij afschaffen morse-eis
De afdeling Assen vraagt liet HB om als de CW eis wordt afgeschaft er alles aan te doen om de CW
segmenten in het bandplan te handhaven.
Motivering: Om de echte CW’er toch nog de ruimte te geven om zijn hobby te beoefenen.
9.3
9.3.1

VOORSTELLEN BETREFFENDE DE VOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN VERBONDEN
AAN VERGUNNINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN FREQUENTIERUIMTE TEN BEHOEVE
VAN HET DOEN VAN ONDERZOEKINGEN RADIOZENDAMATEURS
ALGEMEEN

Voorstel 16: A22 - Zuid Limburg. Reservering prefixblokken conteststations
De afdeling Zuid Limburg vraagt de VR het Hoofdbestuur op te dragen om via de daarvoor ter beschikking
staande overlegstructuur een serie prefix-blokken te reserveren voor conteststations Als voorbeeld kan de
regeling dienen die in België geldt voor de OT-conteststations.
Motivering: Volgens de RDR kan op verzoek de toewijzing van prefixblokken worden verruimd. Door een
separaat blok prefixen wordt het onderscheid tussen particuliere (PA, PB, PD en PER) en overige
zendamateurs duidelijker Dit, en de vergelijkbare voorstellen zijn opgesplitst om per voorstel een standpunt
te kunnen bepalen. Afwijzing van het voorstel dient geïnterpreteerd te worden als een handhaving van de
huidige regelgeving.
Toelichting HB: Het HB is in overleg met de VRZA en de RDR over een mogelijke uitbreiding van het
aantal prefix-blokken. Het HB acht het niet gewenst om nu reeds details vast te leggen via VR-besluiten over
mogelijk gebruik van de blokken, of delen ervan, voor welke doeleinden dan ook.
Voorstel 17: A22 - Zuid Limburg. Reservering prefixblok opleidingsstations
De afdeling Zuid Limburg vraagt de VR het Hoofdbestuur op te dragen om via de daarvoor ter beschikking
staande overlegstructuur een prefix-blok te reserveren voor opleidingsstations. Als voorbeeld kan de regeling
dienen die in Duitsland geldt voor de DN-stations.
Motivering: Volgens de RDR kan op verzoek de toewijzing van prefixblokken worden verruimd. Door een
separate prefix wordt het onderscheid duidelijker tussen een regulier clubstation en een opleidingsstation
met onervaren aspirant zendamateurs. Afwijzing van het voorstel dient geïnterpreteerd te worden als een
handhaving van de huidige regelgeving.
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Toelichting HB: Er zijn in ons land geen speciale opleidingsstations. Alle verenigingszenders (PI4) zijn
bevoegd om te worden gebruikt als opleidingsstation.
Voorstel 18: A22 -Zuid Limburg. Reservering prefixblok specialevent-stations
De afdeling Zuid Limburg vraagt de VR het Hoofdbestuur op te dragen om via de daarvoor ter beschikking
staande overlegstructuur een serie prefix-blokken te reserveren voor specialevent-stations.
Motivering: Volgens de RDR kan op verzoek de toewijzing van prefixblokken worden verruimd. Door de
toename van prefixen voor particuliere zendamateurs in de PA, PB, PD en PE serie is een specialeventstation bij festiviteiten moeilijk herkenbaar. De prefix dient dan ook deel uit te maken van een serie waarin
geen particuliere zendamateurs voorkomen. Afwijzing van het voorstel dient geïnterpreteerd te worden als
een handhaving van de huidige regelgeving.
Toelichting HB: Zie voorstel 16.
Voorstel 19: A22 - Zuid Limburg. Aansluiting CEPT-2 ondergrens bij HF-bovengrens
De afdeling Zuid Limburg vraagt de VR het Hoofdbestuur op te dragen om via de daarvoor ter beschikking
staande overlegstructuur de CEPT-2 ondergrens van 144 MHz te verlagen naar 30 MHz, overeenkomend
met de waarde die momenteel geldt voor de bovengrens van HF.
Motivering: De huidige waarde sluit CEPT-2 regelingen tussen 30 en 144 MHz categorisch uit. Hierdoor
kunnen administraties, ook indien zij dit zouden willen conform de nationale toewijzing, deze niet van
toepassing verklaren voor 6 m, 4 m of andere (toekomstige) bandsegmenten. Afwijzing van het voorstel
dient geïnterpreteerd te worden als een handhaving van de huidige regelgeving.
Toelichting HB: Voor de CEPT klasse 2 geldt 30 MHz als grens! In het nieuwe Vademecum staat (ten
onrechte) 144 MHz als grens vermeld.
Er moet natuurlijk wel rekening gehouden worden met het feit dat 6 meter en zeker 4 meter niet in alle
CEPT landen reguliere amateurbanden zijn.
Voorstel 20: A22 - Zuid Limburg. Verlenging geldigheidsduur registratiebewijs
De afdeling Zuid Limburg vraagt de VR het Hoofdbestuur op te dragen om via de daarvoor ter beschikking
staande overlegstructuur de geldigheidsduur van het registratiebewijs te verlengen met 1 maand. Hierdoor
ontstaat een langere periode tussen het verstrekken van het nieuwe bewijs en verlopen van de geldigheid
van het bewijs uit het voorgaande jaar.
Motivering: De vervaldatum van de geldigheid ligt nu op 1 juli. Deze datum is waarschijnlijk afgeleid van de
administratieve afhandeling van de vergunningsbetalingen. Het alternatief van vervroegde toezending zal
daardoor mogelijk op praktische bezwaren stuiten. Door de geldigheid een maand langer door te laten lopen
wordt voorkomen dat de vakantieganger in het hoogseizoen met verlopen papieren komt te zitten.
Toelichting HB: Vroeger was de door de RDR verstrekte Registratiekaart geldig tot 1 juli. Al minstens drie
jaar geleden is de geldigheidsduur verlengd tot 1 augustus!
9.3.2 ZAKEN T.A.V. DE N-VERGUNNING
Voorstel 21: Afd. A56 - Waterland. Toewijzen CW deel 2 m band aan N-amateurs
De afdeling Waterland vraagt aan het HB opdracht te geven zich in te zetten om te komen tot wijziging van
de toewijzing van het CW deel voor N-amateurs in de 2 meter band naar op en nabij de aanroepfrequentie.
Motivering: Het huidige deel dat toegewezen is wordt veelvuldig gebruikt voor EME. Meerdere malen is het
voorgekomen dat hierdoor conflicten ontstaan. Hierdoor ontstaat voor de N-amateur, die CW machtig is,
dat deze afgeschrikt wordt terwijl de CW taal juist gepromoot zou moeten worden. Het is dien ten gevolge
logischer om dit deel te verplaatsen om en nabij de aanroepfrequentie.
Toelichting HB: Volgens het huidige IARU Region 1 bandplan is het bandsegment 144,000-144,035 MHz
aangewezen voor EME. Als alternatieve frequenties voor EME zijn toegewezen 144,140-144,160 MHz.
Volgens de Voorschriften en beperkingen bij de N-vergunning mag het bandsegment 144,110144,130 MHz worden gebruikt met klasse van uitzending A1A (morse-telegrafie). Er kan dus geen sprake
zijn van problemen tussen N-vergunninghouders en EME'ers.
======================================================
ruimte voor notities:

======================================================
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PI 4 AMF
Presented To:

AMERSFOORTS MILLENNIUM MONUMENTEN AWARD 2001

The comments about the award go here. Simply
delete this text and type in your own.

Person's name and
title

Person's name and
title

W ilt u ook het award verkrijgen en wilt u weten hoe e.e.a. werkt? Dat kunt u doen via het e-mailadres
haot@wish.net of een enveloppe met een aan uzelf geadresseerde enveloppe met postzegel zenden aan:
Henk Teubler (PE1IMQ), Molpad 11, 3817 WS Amersfoort. In het decembernummer van "Electron" op blz.
530 staat ook een artikel met betrekking tot het award.
De spelregels kunt u een dezer dagen ook downloaden van het BBS van PI8UTR, de directory-naam is:
AMMA2001 of nalezen op onze home page (http://www.veron.nl/afdeling/amersfoort).

MEDEDELINGEN

QSL-KAARTEN
Vergeet u niet uw QSL-kaarten op de verenigingsavond op te halen. U kunt op:
http://members.tripod.lycos.nl/nl5557/home.htm kijken of er kaarten voor u zijn. Op pagina
http://members.tripod.lycos.nl/nl5557/qsl3.htm staan de roepletters die al een jaar niet hun kaarten hebben
afgehaald. Deze gaan in maart retour naar D.Q.B. in Arnhem.
NIEUWE C- OF N-CURSUS
W e willen kijken of er belangstelling is voor een op te starten nieuwe N- of C-cursus na de examens van
11 april. Ook deze cursus zal, bij voldoende belangstelling, op zaterdag morgen in het Burg. van Randwijckhuis in Amersfoort worden gegeven. Mensen die interesse hebben kunnen dit doorgeven aan Jan van
Essen (PA0SNE) tel.: 033-4331683, e-mail adres: j.van.essen@wxs.nl met vermelding van N- of C-cursus,
telefoonnummer en eventueel e-mail adres.

AGENDA

6
11
8

14
12
9
14

april
mei
juni
juni
juni
juli
augustus
september
september
oktober
november
december

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

lezing of demonstratie
verkoping van courante artikelen
lezing
velddag (bij voldoende deelname)
excursie naar Friedrichshafen (bij voldoende deelname)
geen bijeenkomst
geen bijeenkomst
vakantie - video's en QSO
excursie naar Weinheim (bij voldoende deelname)
lezing
verkoping van courante artikelen
bijeenkomst in Kerstsfeer

Voor excursies naar Weinheim en Friedrichshafen geldt dat er voldoende deelname moet zijn om een en
ander te organiseren. Opgave aan het bestuur.
Verder is er iedere maandagavond bijeenkomst in de soos bij PI4AA in Leusden. Daarnaast wordt op de
dinsdagavond een bouwavond gehouden op de locatie van PI4AA in Leusden.
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