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VAN DE SECRETARIS - Ons mededelingenblad
verschijnt in normale oplage maar een keer per jaar. De
inhoud zal puur informatief zijn. Dus een speciaal nummer
voor de Huishoudelijke Vergadering in maart. Het
nummer zal worden gebruikt om te informeren over onze
afdelingsbijeenkomsten en andere activiteiten.
Onze afdelingsbijeenkomsten worden gehouden op de
tweede vri jdag van de maand in het Burgemeester van
Randwijckhuis, Diamantweg 22, Amersfoort. Zaal open
19.30 uur, aanvang 20.00 uur. 
Elke maandag is er een VERON-A03 (Amersfoort)
Activiteiten Maandagavond (VAM-avond), bestaande  uit
zelfbouw en onderling QSO,  gehouden  bij  Radio AA,
Bedrijfsweg 11, Leusden (industrieterrein De
Ambachtsweg), aanvang 20.00 uur
Via onze home-page (http://www.veron.nl/afdeling/
amersfoort),  e-mail,  ons  afdelings  packetstation
PI8UTR en  Electron  ("Komt  u  ook?")  zullen  wij  u
zoveel  mogelijk op de hoogte houden van het wel en wee
van onze afdeling.

KOPIJ VOOR 't GERUIS - 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 RTTY-
bulletin. Frequentie 145.7875 MHz, in  phone op 430.050
MHz. 

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

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.:
033-4552293.

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

VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 9-03-2001

MAART - huishoudelijke vergadering/behandeling VR-voorstellen
Het afdelingsbestuur nodigt alle VERON-afdelingsleden  uit  voor de huishoudelijke vergadering op vrijdag
15 maart (derde vrijdag). 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). Zaal open 19.30 uur.
De agenda: 1. Opening door de voorzitter, Dirk (PD4DIK) 

2. Notulen huishoudelijke vergadering van 9 maart 2001 (pag. 2)
3. Jaarverslag over 2001 (pag, 5)       
4. Verslag van de kascontrolecommissie 
5. Financieel verslag van de penningmeester (pag. 4)            
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. Beleid 2002
8. Vaststellen begroting voor 2002
9. Bestuursverkiezing 
10. Pauze
11. Behandeling van de VR-voorstellen voor de Verenigingsraad

 in Arnhem (pag. 6)         
 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
mondeling, schriftelijk of telefonisch bekend bij het afdelingsbestuur. Kandidaatstelling  is  mogelijk  tot
vlak voor aanvang van de vergadering. Het overzicht is als volgt:
voorzitter: Dirk (PD4DIK), niet aftredend        
secretaris:  Ron (PA3HBI), aftredend/herkiesbaar
penningmeester: Tijmen (PA3GRM), aftredend/herkiesbaar
leden: Peter-Paul   (PE1FFB), aftredend/herkiesbaar

Hans (PA2JWN), niet aftredend
Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.

APRIL - verkoping
Vrijdag 12 april hebben wij, in tegenstelling met eerdere berichten, een  verkoping. U kunt dus vast
beginnen om uw shack of hobbyruimte op te ruimen  en spullen die u niet meer gebruikt en waarvan u
denkt, dat een andere  amateur het nog kan gebruiken, uit te zoeken en mee te nemen naar deze  avond.
Wij hopen op deze avond veel courante radio-amateur artikelen te zien.

 

Op vrijdag 9 maart was er de jaarlijks huishoudelijke vergadering en de behandeling van de VR-
voorstellen, die door plus minus 26 leden werd bezocht (bestuur was voltallig aanwezig).

1. OPENING
Om 20:15 uur wordt de vergadering door Heijmen (PA1HC) geopend. Hij heet allen welkom.

2. NOTULEN
De notulen van de huishoudelijke vergadering van verleden jaar, 10 maart 2000,  worden goedgekeurd.
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3. JAARVERSLAG
Het jaarverslag over 2000 wordt goedgekeurd.

4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
De commissie bestond uit Rient (PA3GXP) en Gerard (PA0BUR). 
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.
Wordt, na toelichting goedgekeurd, met dank en applaus voor het gebruikelijke gevoerde zuinige en
accurate beleid.

6. BENOEMING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE.
De kascommissie voor 2001 zal bestaan uit Gerard (PA0BUR) en Eddie (PA0RSM) met Jan (PD0AUQ)
als reserve.

7. BELEID VOOR 2001
Het beleid voor 2001 is in grote lijnen gelijk aan die voor 2000. Het bestuur vraagt de leden dringend om
met nieuwe ideeën te komen.
Het afdelingsblad wordt nog twee keer per jaar gemaakt.

8. VASTSTELLING BEGROTING VOOR 2001
De begroting is goedgekeurd.

9. BESTUURSVERKIEZING
Aftredende bestuursleden: Heijmen (PA1HC, voorzitter), Kees (PA3ARV), Hans (PA3GDQ) en Jan
(PD0AUQ).
Niet aftredende bestuursleden: Tijmen (PA3GRM), Ron (PA3HBI) en Peter Paul (PE1FFB).
Het bestuur heeft twee leden bereid gevonden om de vacatures op te vullen.          
Dirk Korteland (PD0DIK) wordt tot voorzitter gekozen en Hans Witjes (PA2JWN) wordt gekozen tot lid van
het bestuur.

10. BEHANDELING VAN DE VR-VOORSTELLEN
Van de 429 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:
Voorstel Voor tegen onthouding Voorstel Voor tegen onthouding
1. 11 3 12. 9 2 3
2. 8 6 13. 5 6 3
3. 1 9 4 14. 12 2
4. 10 4 15. 12 2
5. 4 7 3 16. 1 7 6
6. 7 5 2 17. 1 7 6
7. 6 5 3 18. 1 7 6
8. 3 8 3 19. 14
9. 14 20. 14
10. 5 6 3 21. 14
11. 5 7 2

11. VERKIEZINGEN AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VERENIGINGSRAAD
De verenigingsraad is op 21 april 2001.
Gekozen worden Eddie (PA0RSM), Peter Paul (PE1FFB) en Rient (PA3GXP); André (PD0NLS) als
reserve.

12. RONDVRAAG
Geen vragen.

13. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering met dank voor zijn of haar inbreng in de vergadering.

Ron van der Velden (PA3HBI), afdelingssecretaris.
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BALANS PER 31-12-2001
              2000     2001               2000       2001
Kas        ƒ 1441,05 ƒ 1120,95   Kapitaal ƒ22837,88  ƒ24528,12
Giro       - 5595,47 - 2467,10   Cursus   - 1613,85  - 1918,85
Kap.rek.   -16156,31 -21690,87                               
Zelfbouw   -  523,50 -  523,50                               
Service                          
 Bureau    -  600,-- -  521,05  
Voorraad                        
 ver.avond -  135,40 -  123,50  
Nog te bet.                     
 rekeningen                       
 ƒ843,69     
 over 2001                 
           --------- ---------             --------- ---------
           ƒ24451,73 ƒ26446,97             ƒ24451,73 ƒ26446,97
           ========= =========             ========= =========

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 2001
O N T V A N G S T E N            2000       2001     begr.2002
Afdracht Hoofdbestuur          ƒ 2961,--  ƒ 2947,--  ƒ 2900,--
Giften-Verkoping               -  248,15  -  260,05  -  200,--
't Geruis                      -    9,64  -   75,--  -    -,--
Aktiviteiten-VAM               -  395,25  -  244,10  -  200,--
Verenigingsavonden             - 1629,35  - 1513,65  - 1600,--
Rente Giro                     -   12,18  -   10,67  -   10,--
Rente Kap.rekening Giro        -  259,43  -  534,56  -  500,--
Cursus                         - 1155,--  - 1250,--  -    -,--
Diversen                       -  887,75  -    -,--  -    -,--
                               ---------  ---------  ---------
                               ƒ 7557,75  ƒ 6835,03  ƒ 5410,--
                               =========  =========  =========

U I T G A V E N                  2000       2001     begr.2002
PI8UTR                         ƒ  250,--  ƒ  250,--  ƒ  250,--
Bestuur (vergaderen)           -  200,--  -  225,--  -  250,--
't Geruis                      -  527,77  -  452,64  -  400,--
Aktiviteiten-VAM               -  218,85  -  150,--  -  400,--
Verenigingsavonden incl.zaalh. - 2820,40  - 2451,05  - 3800,--
Onkosten                       -  141,45  -  287,15  -  310,--
Diversen                       -   50,--  -    -,--  -    -,--
Kosten Service Burea u       -    -.--  -   78,95  -    -,--
Cursus                         - 1155,--  - 1250,--  -    -,--
Inventaris                     -    -,--  -    -,--  -    -,--
Voordelig Saldo                - 2194,28  - 1690,24  -    -,--
                               ---------  ---------  ---------
                               ƒ 7557,75  ƒ 6835,03  ƒ 5410,--
                               =========  =========  =========
AMERSFOORT, 01-01-2002  

Tijmen (PA3GRM), afdelingspenningmeester
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JAARVERSLAG 2001    
                         

BESTUURSZAKEN
Jan (PD0AUQ), Hans (PA3GDQ), Heijmen (PA1HC) en Kees (PA3ARV) stoppen er mee, aantal
bestuursleden wordt nu 5.

LEDENBESTAND
Is gedaald van 331 naar 324.

VERENIGINGSAVONDEN
januari - nieuwjaars receptie
februari - lezing meteor scatter door Dick Harms (PA2DWH) uit Leiden
maart - huishoudelijke vergadering en VR voorstellen
april - lezing over amateur satellieten door Jan Janssen (PA0JMG)
mei - verkoping
juni - onderling QSO (opkomst was 5 leden)
juli - geen bijeenkomst
augustus - geen bijeenkomst
september - onderling QSO en dia avond over de vakantie
oktober - lezing APRS door Remko Welling (PE1MEW) uit Apeldoorn
november - verkoping
december - bingo avond

PI4AMF
Elke dinsdag wordt onder de call PI4AMF een RTTY-bulletin door Henk (PE1IMQ) en Jan (PD0RDQ)
verzorgd.

QSL BUREAU
Peter Butselaar heeft ook dit jaar weer het QSL-bureau voor regio 03 uitstekend verzorgd.

’t GERUIS
‘t Geruis werd dit jaar 1 keer uitgegeven.

SERVICE BUREAU
Hilde Sportel heeft ook dit jaar het Service Bureau verzorgd.

CURSUSSEN
Ook dit jaar loopt er een C-cursus in het Burgemeester van Randwijckhuis en wordt gegeven door Jan
van Essen (PA0SNE).

PROMOTIE/EVENEMENTEN EN 
WAT VERDER HET VERMELDEN WAARD IS
� De mogelijkheid om het Amersfoorts Millennium Monumenten Award 2001 te verwerven wordt

voor onbepaalde tijd verlengd.
� Tijmen de Jong (PA3GRM), penningmeester, en Ron van der Velden (PA3HBI),  secretaris, zijn

op de Regionale Bijeenkomst geweest in Deventer op maandag 19 november 2001.

AFDELINGSAMATEUR VAN HET JAAR 2001
Dit jaar viel de eer te beurt aan Henk (PE1IMQ) en Jan (PD0RDQ) makers van het RTTY-bulletin. 

VAM-AVONDEN
De VAM-avonden voorzien in een behoefte en vinden een gastvrij onderkomen bij villa AA in Leusden.
Er wordt geprobeerd een zelfbouw avond op te zetten op dinsdagavond (VAD).

PI8UTR
Draait het hele jaar onder verantwoording van Carel Sarton (PE1ARN).
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VR-VOORSTELLEN                       

TENSLOTTE
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 van der Velden (PA3HBI), afdelingssecretaris

63e Vergadering van de VERON Verenigingsraad op 27 april 2002 - ref. 0202-JH-7778 1

1 BEHANDELING VAN DE INGEDIENDE VOORSTELLEN

Na het verschijnen van deze Beschrijvingsbrief zal dit complete hoofdstuk met de voostellen worden
geplaatst op de VERON website op internet (www.veron.nl). Leden kunnen het downloaden als pfd-
bestand.
Deze voorstellen zullen worden besproken in een huishoudelijke vergadering die elke afdeling in de
maand maart of april 2002 zal houden. In deze vergaderingen wordt het standpunt van de afdelingen ten
aanzien van de voorstellen bepaald. Tot een huishoudelijke vergadering hebben alleen leden van de
betreffende afdeling toegang en stemrecht.

1.1 VOORSTELLEN BETREFFENDE DE VERENIGING
1.1.1 VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN

MODEL AFDELINGSREGLEMENT
Art. 16 lid 1 van de Statuten: Een besluit tot wijziging van de Statuten kan slechts door de
Verenigingsraad worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der
uitgebrachte stemmen

.Voorstel 1: Afd. A03 - Amersfoort - Wijzi ging van artikel 6 van de Statuten
De afdeling Amersfoort stelt voor de ballotage termijn van 1 weken naar 4 weken te verlengen .
Verder moet er op Europees niveau of in een ander verband een voorziening gemaakt worden dat als een
lid, om wat voor reden dan ook -bijvoorbeeld misdraging of iets dergelijks, van een andere IARU
vereniging is geschorst en/of is geroyeerd, dit door de overige IARU verengingen kan worden
overgenomen.
Motivatie:  Heden wordt er niet vaak bezwaar aangetekend, via de ballotage commissie, omdat leden
vaak de achter grond van de desbetreffende persoon niet kennen. Nu kan bijvoorbeeld een buitenlandse
amateur, die is geschorst/geroyeerd is door zijn eigen landelijke IARU vereniging, lid worden via een onze
vereniging om op deze manier gebruik te kunnen maken van IARU diensten.
Toelichtin g HB: Artikel 6 van de Statuten (lid 3) bepaalt dat gedurende 14 dagen (is 2 weken en niet 1
week zoals de afdeling Amersfoort aangeeft) bezwaren tegen toetreding van een lid kunnen worden
ingediend.
Voor zover bekend is er in de afgelopen 25 jaar nog nooit een grensoverschrijdende ballotage zaak
geweest. Het voorgestelde ten aanzien onderzoek in Europees verband is naar de mening van het HB
een overbodige zaak. Dit leidt alleen maar tot een enorme administratieve rompslomp. Het voorstel brengt
ook met zich mee dat een bestaand VERON-lid dat tevens lid is van een buitenlandse
vereniging en door laatstbedoelde vereniging wordt geroyeerd, tevens door de VERON uit het
lidmaatschap kan (of moet ?) worden ontzet. Indien een betrokkene bovendien in beroep gaat bij de
beroepscommissie dient deze ook nog eens een onderzoek in stellen of betrokkene door de buitenlandse
vereniging terecht uit het lidmaatschap is ontzet. Als praktisch voorbeeld kan nog worden aangegeven dat
wanbetaling leidt tot ontzetting uit het lidmaatschap.

Voorstel 2: Afd. A03 - Den Haa g - Wijzi ging artikel 14 lid 8 van de Statuten
Artikel 14 lid 8 luidt nu als volgt: Stemrecht hebben alleen de leden van de betreffende afdeling.
leder lid heeft één stem. Stemmen bij volmacht is toegestaan, mits schriftelijke volmacht vooraf
aan het afdelingsbestuur wordt getoond en met dien verstande dat een lid  voor  niet  meer  dan
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twee andere niet aanwezige leden een stem bij volmacht kan uitbrengen. Ten aanzien van
stemming in een afdelingsvergadering is het bepaalde in artikel 13 leden 4 tot en met 7 van
overeenkomstige toepassing (de voor verandering voorgestelde woorden zijn vet  gedrukt).

De afdeling Den Haag stelt door dit artikel als volgt te wijzigen:
Stemrecht hebben alleen de leden van de betreffende afdeling. leder lid heeft één stem. Stemmen is
mogelijk d.m.v. een door het bestuur uit gegeven stembiljet via post, e-mail of mondelin g op de
afdelin gsver gaderin g. Stemmen tellen mee welke tot op de da g van de afdelin gsver gaderin g via
post of e-mail bij de secretaris van de afdelin g binnen gekomen zijn.  Ten aanzien van stemming in
een afdelingsvergadering is het bepaalde in artikel 13 leden 4 tot en met 7 van overeenkomstige
toepassing (de voor verandering voorgestelde woorden zijn vet gedrukt).
Motiverin g: Door het mogelijk te maken dat ook op andere wijze, leden hun mening kenbaar kunnen
maken is het misschien mogelijk meer betrokkenheid bij de vereniging te bewerkstelligen. Tevens wordt
hierdoor de democratie in de vereniging direct naar de leden toe uitgebreid. De VERON sluit hierdoor
goed aan, bij de huidige technologische vernieuwingen op dit gebied (stemmachine). Maatschappelijke
relevantie updaten.
Toelichtin g HB:  De besluitvorming zal gedeeltelijk buiten de vergadering plaats gaan vinden, dus zonder
een gedachtewisseling en onderlinge beïnvloeding. Het kan zelfs voorkomen dat discussie op de
vergadering geen zin heeft, omdat de meerderheid van de stemmen al voorafgaand buiten de vergadering
is uitgebracht. De besluitvorming op de vergadering kan hierdoor worden gefrustreerd.
Het is eigenlijk een referendum met de aanvulling dat, als je daaraan niet hebt deelgenomen, de stem nog
op de vergaderig kan worden uitgebracht.
Het voorstel gaat over het stemrecht binnen de afdelingen tijdens de Huishoudelijke vergadering(en) van
de afdeling. Het heeft dus betrekking op alle zaken waarover de afdelin gsleden zich uit kunnen
spreken.  Dit zijn o.a. de verkiezing van het afdelingsbestuur, de afgevaardigden naar de VR en de
kascontrolecommissie.
Verder de administratieve en financiële verslagen van de afdeling, de begroting en het te voeren beleid
voor het lopende jaar, het indienen van voorstellen voor de VR en later de behandeling van alle VR zaken
en verder alles wat tijdens een huishoudelijke vergadering maar aan de orde kan komen.
Als het voorstel wordt aangenomen, dan zullen de afdelingen al deze zaken vooraf schriftelijk aan de
leden moeten voorleggen. Met daarbij de stembiljetten. Nieuwe zaken kunnen tijdens een huishoudelijke
vergadering nog wel aan de orde worden gesteld maar een besluit kan daarbij niet worden genomen
omdat een voorstel eerst schriftelijk aan alle leden moet worden voorgelegd.
Dit zal leiden tot een onwerkbare situatie binnen de afdelingen.
Opvallend is dat door dit voorstel de tekst over het stemmen bij volmacht  vervalt. Aangezien de wet
bepaalt dat stemmen bij volmacht mogelijk is, tenzij de statuten anders bepalen, heeft dit voorstel tevens
tot gevolg dat stemming bij volmacht zal zijn toegestaan zonder  de huidige beperking. Die beperking was
nu juist in de statuten opgenomen omdat ongelimiteerd stemmen bij volmacht tot problemen had geleid.

Voorstel 3: Afd. A03 - Den Haa g - Wijzi ging artikel 9 van het Model Afdelin gsreglement
Artikel 9 luidt nu als volgt: De leden van het afdelingsbestuur treden periodiek af volgens een
door het afdelingsbestuur op te stellen rooster. Jaarlijks treedt minimaal één/derde en maximaal
twee/derde van het afdelingsbestuur af. De leden zijn herkiesbaar. Nieuwe  kandidaten kunnen
tot vóór de openin g van de ver gaderin g worden voorgedragen. Nieuwe kandidaten dienen
tijdens de verkiezing aanwezig te zijn, dan wel een schriftelijke bereidverklaring te hebben
overlegd aan het bestuur van de afdeling (de voor verandering voorgestelde woorden zijn vet
gedrukt).

De afdeling Den Haag stelt door dit artikel als volgt te wijzigen:
De leden van het afdelingsbestuur treden periodiek af volgens een door het afdelingsbestuur op te stellen
rooster. Jaarlijks treedt minimaal één/derde en maximaal twee/derde van het afdelingsbestuur af. De
leden  zijn herkiesbaar. Kandidaten kunnen tot vier weken voor de ver gaderin g worden voorgedragen.
Kandidaten dienen tijdens de verkiezing aanwezig te zijn, dan wel een schriftelijke bereidverklaring te
hebben overlegd aan het bestuur van de afdeling (de voor verandering voorgestelde woorden zijn vet
gedrukt).
Motiverin g: Zie voorstel 2.
Toelichtin g HB:  Als voorstel 2 zou worden aangenomen sluit dit voorstel hierop aan. Immers de
kandidaten moeten dan vooraf schriftelijk aan de leden worden voorgesteld. Hiervoor is enige tijd nodig.
Als voorstel 2 echter wordt afgewezen is er geen enkele noodzaak om deze wijziging in te voeren. Voor
diverse afdelingen is het al moeilijk genoeg om bestuursleden te vinden.

Voorstel 4: Afd. A03 - Den Haa g - Wijzi ging artikel 17 van het Model Afdelin gsreglement
Artikel 9 luidt nu als volgt: Stemrecht hebben alleen de leden  van de betreffende afdeling. leder
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lid heeft één stem. Stemmen bij volmacht is toe gestaan, mits schriftelijke volmacht vooraf
aan het afdelin gsbestuur wordt getoond en met dien verstande dat een lid voor niet meer
dan twee andere niet aanwezi ge leden een stem bij volmacht kan uitbren gen (de voor
verandering voorgestelde woorden zijn vet  gedrukt).

De afdeling Den Haag stelt door dit artikel als volgt te wijzigen:
Stemrecht hebben alleen de leden van de betreffende afdeling. leder lid heeft één stem. Stemmen is
mogelijk d.m.v. een door het afdelin gsbestuur uit gegeven stembiljet via post, e-mail of mondelin g
op de afdelin gsver gaderin g. Stemmen tellen mee welke tot op de da g van de afdelin gsver gaderin g
via post of e-mail bij de secretaris van de afdelin g binnen gekomen zijn.
Ten aanzien van stemmin g in een afdelin gsver gaderin g is het bepaalde in artikel 13 leden 4 tot en
met 7 van overeenkomsti ge toepassin g (de voor verandering voorgestelde woorden zijn vet  gedrukt).
Motiverin g: Zie voorstel 2.
Toelichtin g HB:  Zie de toelichting bij voorstel 2. Hieraan dient te worden toegevoegd dat dit artikel alleen
in behandeling kan worden genomen als voorstel 2 wordt aangenomen. Dit is omdat dit artikel geheel uit
de Statuten is overgenomen en daarvan niet mag afwijken.
Voorts mist in het voorstel in de laatste alinea de toevoeging dat het genoemde artikel 13 deel uit maakt
van de Statuten en niet van het Model Afdelingsreglement zoals wordt gesuggereerd.

Voorstel 5: Afd. A03 - Den Haa g - Wijzi ging artikel 18 van het Model Afdelin gsreglement
Artikel 18 luidt nu als volgt: Alle stemmingen geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel
13 leden 4 tot en met 7 van de statuten.

De afdeling Den Haag stelt door dit artikel te laten vervallen.
Motivering: Zie voorstel 2.
Toelichting HB: Zie voorstel 4.

1.1.2 OVERIGE VOORSTELLEN BETREFFENDE DE VERENIGING

Voorstel 6: Afd. A68 - Almere en HB - Opheffin g afdelin g A68 - Almere
Op verzoek van het laatst zittende bestuur van de afdeling Almere stelt het HB voor de afdeling A68 -
Almere op te heffen.
Motiverin g: Het is het afdelingsbestuur niet gelukt de afdeling nieuw leven in te blazen. Op herhaalde
oproepen aan de leden is niet gereageerd. De afdelingsbijeenkomsten werden zeer slecht bezocht.
Toelichtin g HB:  De afdeling is opgericht in 1990. Door het afdelingsbestuur is in februari 2001 aan alle
leden gevraagd bij welke afdeling ze wilden worden ingedeeld. De meeste leden zijn daarna overgeplaatst
naar A41 - IJsselmeerpolders en 12 naar een andere afdeling van hun keuze. De afdeling heeft thans
geen leden meer. Nieuwe leden in het betrokken gebied zullen door het CB, indien deze zelf geen andere
keuze aangeven, worden ingedeeld bij A41 - IJsselmeerpolders.

Voorstel 7: Afd. A61 - Noord Limbur g en HB - Opheffin g afdelin g A61 - Noord Limbur g
Op verzoek van het laatst zittende bestuur van de afdeling Almere stelt het HB voor de afdeling A61 -
Noord Limburg op te heffen.
Motiverin g: Het is niet mogelijk gebleken een nieuw afdelingsbestuur samen te stellen. De afgelopen
jaren zijn de activiteiten binnen de afdeling en met name het bezoek aan de afdelingsbijeenkomsten sterk
teruggelopen.
Toelichtin g HB:  De afdeling is opgericht in 1983. Destijds is de afdeling Midden Limburg gesplitst. Door
het afdelingsbestuur is in juni 2001 een extra huishoudelijke vergadering gehouden. Er kon toen geen
nieuw afdelingsbestuur worden samengesteld. Aan alle leden gevraagd bij welke afdeling ze wilden
worden ingedeeld. De meeste leden zijn daarna overgeplaatst naar A31 - Midden Limburg en 3 naar de
afdeling A53 -Helmond.
De afdeling heeft thans geen leden meer. Nieuwe leden in het betrokken gebied zullen door het CB,
indien deze zelf geen andere keuze aangeven, als volgt worden ingedeeld: A31 - Midden Limburg en zij
die in plaatsen in het uiterste noorden van de provincie Limburg liggen, die bij QSL regio 35 (Nijmegen)
horen, bij A35 - Nijmegen.

Voorstel 8: Hoofdbestuur - Opheffen Commissie Radio & Computer
Het HB stelt voor de Commissie Radio & Computer op te heffen.
Motiverin g: De commissie is in 1984 op voorstel van de afdeling Gorinchem ingesteld. De motivering
hierbij was destijds: “Sturing van het computergebruik in dienst van het radioamateurisme, zodat het
radioamateurisme hoofdzaak blijft. Bevordering van computertoepassing, om optimaal gebruik te maken
van de mogelijkheden die deze nieuwe techniek ons biedt.”
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De toepassing van de computer binnen het amateurstation is thans een heel normale zaak. De
commissie heeft, vooral in het begin van haar bestaan, veel nuttig werk verricht. De werkzaamheden van
de commissie zijn echter in de loop der tijden tot een nulpunt gedaald. Er is daarom geen noodzaak meer
om de commissie te handhaven.

Voorstel 9: Afd. A25 - ‘s-Herto genbosch - Ontwikkelin gen rond invoerin g PLC
De afdeling 's-Hertogenbosch van de VERON vraagt het HB de recente ontwikkeling met betrekking tot
Power Line Communication (PLC) nauwgezet te volgen en zo nodig actieve oppositie te voeren tegen het
invoeren hiervan. 
Motiverin g: PLC vormt een belangrijke bedreiging voor de activiteiten van Radiozendamateurs op de HF
banden. De storing, veroorzaakt door PLC, kan het vele mede-amateurs onmogelijk maken verbindingen
te maken. Afdeling A25 is bang dat PLC na de tests die op dit moment plaats vinden op grote schaal
toegepast zal worden en vindt dat de VERON, als vertegenwoordigend orgaan van de Nederlandse
Radiozendamateurs, zich sterk moet maken tegen invoering hiervan.
Toelichtin g HB:  De VERON is volledig betrokken bij het overleg.
� Om te komen tot internationale regelgeving voor toelaatbare stoorniveaus van kabelnetwerken in het

algemeen, heeft onze EMC-commissie zitting in een door IVW-T ingestelde Technische Werkgroep
(TWG).

� De VERON kan haar bijdrage leveren via haar vertegenwoordiger in het NEC, de nationale tak van
CENELEC.

� De VERON heeft zich aangesloten bij het HF-gebruikersplatform Nederland. Het HF-
gebruikersplatform heeft unaniem de recentelijk voorgestelde limieten, te weten de Duitse NB30 en
een Noorse limiet als niet aanvaardbaar bestempeld.

� In nauwe samenwerking met NATO, RSGB en BBC wordt steun gegeven aan een
beschermingsnorm waarbij sprake mag zijn van een toename van het storingsniveau met 0,5 dB
gemeten op 10 meter van de storingsbron en gekoppeld aan een vast referentieniveau.

PLC moeten we zien als een van de ernstigste bedreigingen voor onze amateurbanden. Voor een
complete beschrijving van de huidige stand van zaken en onze inbreng daarbij, zie paragraaf 5.2.3 van de
Beschrijvingsbrief.

Voorstel 10: Afd. A03 - Eindhoven - Fusie VERON en VRZA
De afdeling Eindhoven stelt voor dat de Verenigingsraad aan het HB van de VERON vraagt acties te
ondernemen om te komen tot een fusie van de VERON en de VRZA.
Motiverin g: Eind 1951 heeft een aantal radiozendamateurs zich van de VERON afgesplitst, omdat zij
ontevreden waren over de activiteiten die niets met radio te maken hadden, zoals bandrecorders. Zij
hebben daarom de VRZA opgericht.
Andere argumenten waren, dat de radiozend- en luisteramateurs te weinig het beleid konden bepalen en
dat het blad Electron slechts eenmaal per maand verscheen, zodat zij het dx-nieuws te laat ontvingen.
Electron bevatte in die tijd artikelen die voor radiozendamateurs niet interessant waren. Omdat een groot
aantal radiozendamateurs geen vrede had met de verkokering die in de amateurwereld had toegeslagen,
werd in 1962 getracht weer tot één vereniging te komen. Dit is helaas niet gelukt.
De situatie is nu veranderd. Veel radiozendamateurs zijn lid van beide verenigingen. Een aantal
activiteiten wordt gezamenlijk uitgevoerd en enkele afdelingen hebben een gemeenschappelijk clubhuis.
Het aantal leden van beide verenigingen neemt echter af en er treedt vergrijzing op.
De voordelen van een fusie zijn:
Eén sterke vereniging naar buiten, zoals Ministerie van Verkeer en Waterstaat en IARU.
Eén verenigingsblad, dat dan tweemaal zoveel informatie bevat. Niemand hoeft interessante informatie te
missen. Gemeenschappelijke bijeenkomsten, waardoor meer amateurs elkaar ontmoeten en interessante
activiteiten mogelijk worden.
De amateurs die nu van twee verenigingen lid zijn, hoeven dan slechts éénmaal contributie te betalen.
Verhoging van de contributie door beide verenigingen behoeft dan niet door te gaan.
De huidige leden van de VRZA krijgen een vertegenwoordiging in de IARU.
Toelichtin g HB:  In de 60’er en 70’er jaren is op initiatief van de VERON een aantal malen tevergeefs een
fusie met de VRZA onderzocht. Nadat in 1973 een fusie met de VRZA op bestuursniveau rond leek, werd
deze door hun Algemene Leden Vergadering (ALV) alsnog afgewezen. Uit frustratie hierover is indertijd
zelfs door de VR besloten in de toekomst pas weer met de VRZA over een fusie te praten, nadat de ALV
het samengaan met de VERON zou hebben goedgekeurd.
Dit speelde zich bijna 30 jaar geleden af. Teleurstellingen uit het verleden kunnen niet blijvend als
argument worden gehanteerd om een fusie niet te willen overwegen. Het Hoofdbestuur is zich er uiteraard
ook van bewust dat, in de ogen van menig zendamateur of VERON-lid, het bestaan van twee
amateurverenigingen in het jaar 2002 iets onlogisch is.
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De veronderstelde voordelen van een fusie tussen VERON en VRZA zijn voornamelijk gevoelsmatig van
aard en niet allemaal even reëel. Directe voordelen voor de leden zullen nauwelijks worden gerealiseerd.
Bovendien wordt met de VRZA op landelijk niveau reeds uitstekend samengewerkt. Ondanks de
contacten met de VRZA, worden door ons echter van hen geen signalen over een verdere toenadering
ontvangen. Wij concluderen hieruit dat onze zustervereniging nog steeds prijs stelt op haar
onafhankelijkheid. Deze wordt door ons zonder meer gerespecteerd.
Het Hoofdbestuur staat positief tegenover een fusie met de VRZA. Wij dienen ons echter af te vragen of
de tijd nu rijp is om gesprekken met de VRZA over een fusie te starten. Wellicht kan in de toekomst op
een minder geforceerde wijze het gewenste resultaat wel worden bereikt.

Voorstel 11: Afd. A03 - Amersfoort - Verspreidin g Electron
De afdeling Amersfoort stelt voor ons maandblad Electron te verspreiden in een aantal (of alle) openbare
bibliotheken en bibliotheken van scholen in Nederland om zodoende de belangstelling voor
radioamateurisme en de VERON te bevorderen.
Toelichtin g HB:  Volgens gegevens van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)
kent Nederland 1.151 vestigingen van openbare bibliotheken. Het aantal onderwijsinstellingen is ca.
8.750, waarvan ruim 1.200 voor voortgezet tot en met wetenschappelijk onderwijs, waarvan een aantal
met meerdere vestigingen. Het exacte aantal schoolbibliotheken is bij OCW onbekend.
Indien alleen aan alle openbare bibliotheken gratis abonnementen voor Electron ter beschikking zouden
worden gesteld kost dit de VERON ruim � 12.000 (fl 26.400) per jaar, wegens hogere druk- en
portokosten. Indien ook alle schoolbibliotheken - behalve die van het basisonderwijs - dergelijke gratis
abonnementen zouden krijgen, komen de totale meerkosten boven � 24.000 (fl 52.900).
Hanteren van een selectief toekenningsbeleid voor dergelijke gratis abonnementen is niet te
verantwoorden. Dit voorstel impliceert een substantiële contributieverhoging. Voor het geval dit voorstel
wordt verworpen, wijzen wij er op dat afdelingen die een enkele keer een exemplaar van Electron in
bibliotheken ter inzage willen leggen daarvoor altijd contact kunnen opnemen met het Centraal Bureau,
dat een beperkte oplage van Electron voor promotiedoeleinden ter beschikking heeft. Deze zijn ook
beschikbaar voor een evenement of andere PR activiteiten.

Voorstel 12: Afd. A43 - Wa genin gen - Eenvoudi ge zelfbouw schakelin gen in Electron
De afdeling Wageningen vraagt het Hoofdbestuur er bij de redactie van Electron op aan te dringen meer
artikelen op te nemen met betrekking tot eenvoudige zelfbouw schakelingen en de praktijk van het radio-
amateurisme in en om de shack.
Motiverin g: Momenteel wordt teveel nadruk gelegd op artikelen waarvoor haast een beroepsmatige
kennis nodig is van zendapparatuur, componenten en computers. Met gevraagde eenvoudiger artikelen
wordt Electron beter leesbaar voor aspirant-zendamateurs die nog niet zoveel kennis hebben van de
radiohobby en voor amateurs die de radiohobby willen bedrijven zonder zich te moeten verdiepen in alle
moderne technieken.
Toelichtin g HB:  Electron staat open voor deze artikelen. De redactie ziet ze graag tegemoet en zoekt er
zelf ook naar. De redactie is echter afhankelijk van wat door de leden wordt aangeboden.

Voorstel 13: Afd. A32 - Meppel - Afschaffen van de entreeprijs voor jon geren beneden de 16 jaar
Het afschaffen van de entreeprijs voor jongeren beneden de 16 jaar voor activiteiten die door de VERON
georganiseerd worden  (b.v. de Dag van de Amateur).
Motiverin g: De VERON wil graag jongeren bekend maken met onze hobby, als wij dan kijken naar de
dag van de amateur dan zijn hierbij geen jongeren te zien. Dit komt mede door de toegangsprijs van meer
dan euro 5,50. Deze jongeren die nog op school zitten geven hun zakgeld liever aan iets uit waar ze
bekend mee zijn, dan het risico te lopen om een kaartje te kopen en dan te ontdekken dat ze er niets aan
vonden. Als de toegang gratis is wordt deze drempel weggenomen, kunnen ze eens rustig kijken en wordt
misschien wel interesse voor onze hobby gewekt. Voor de VERON zelf zal het wat kosten betreft weinig
uitmaken, want de inkomsten hieruit zijn nihil.
Toelichtin g HB:  Dit voorstel betreft alle VERON-activiteiten. Dus niet alleen de Dag voor de Amateur
maar eveneens bijvoorbeeld het Pinksterkamp, alsmede regionale of lokale activiteiten van de afdelingen
en hun cursussen. Voor landelijke evenementen, als bijvoorbeeld de Dag voor de Amateur, worden
organisatorische problemen verwacht bij controles op de leeftijd van bezoekers beneden 16 jaar. Dit zal
zeker vertragend werken op de doorstroming bij kassa's.
Voor het Pinksterkamp kunnen de kosten voor de VERON flink oplopen omdat de vereniging dan de
kosten voor het verblijf van alle  gezinsleden jonger dan 16 jaar rechtstreeks aan de camping zou moeten
betalen, omdat die onder de voorgestelde regeling vallen.
De consequenties voor afdelingen zijn niet goed te overzien. In ieder geval zullen bij acceptatie van dit
voorstel de kosten van cursussen zwaarder op afdelingsbudgetten gaan drukken.
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Overigens kan betwijfeld worden of een toegangsprijs van � 6 voor een evenement als de Dag voor de
Amateur voor jongeren werkelijk een drempel vormt.

Voorstel 14: Afd. A13 - Eindhoven - Onderzoek financiële situatie van de afdelin gen
De afdeling Eindhoven stelt voor, het Hoofdbestuur te laten onderzoeken in hoeverre de financiële situatie
in de afdelingen het ontplooien van lokale activiteiten beperkingen oplegt. De afdeling Eindhoven biedt
aan, dit onderzoek uit te voeren.
Motiverin g: De inkomsten van de afdelingen verminderen doordat het aantal leden afneemt. Deze
inkomsten kunnen worden verbeterd door de contributie te verhogen met een bedrag van f 8,50 per lid,
zodat de afdracht aan de afdelingen wordt verdubbeld.
De afdeling Eindhoven is de helft van de afdracht al kwijt aan zaalhuur. Dan is er niet veel meer
beschikbaar voor de activiteiten.
Toelichtin g HB:  Het voorstel bevat een tegenstrijdigheid. In het voorstel zelf wordt gevraagd om een
onderzoek . In de motivering wordt al aangegeven dat de inkomsten kunnen worden verbeterd door de
contributie te verho gen met een bedra g van f 8,50 , zodat de afdracht aan de afdelingen wordt
verdubbeld.
Tijdens de 62e VR in april 2001 is een voorstel behandeld over een mogelijke verhoging van de afdracht
via een “basisfonds. Dit voorstel is met overgrote meerderheid afgewezen. Zie verder ook de toelichting
bij dat voorstel.
De afdracht aan de afdelingen is gebaseerd op de hoo gte van de jaarlijkse contributie  voor een
gewoon lid en het aantal leden dat bij de afdelin g is in geschreven . Hierbij wordt een formule
gehanteerd die de kleine afdelingen in verhouding (veel) meer afdracht geeft dan de grote afdelingen. Zie
ook de grafiek.

De formule is als volgt: 3x de jaarlijkse contributie, + 30 % van de contributie voor ieder lid tot 20 leden, +
20 % van de contributie per lid voor de volgende 20 leden, + 10 % van de contributie per lid voor alle
volgende leden (dus boven de 40 leden). Deze formule wordt al zeer veel jaren gehanteerd.
In 2002 is de contributie verhoogd met circa 10 %. Daarmee wordt ook de afdracht in 2002 en volgende
jaren dus circa 10 % hoger. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een dalend ledental, automatisch zou
moeten leiden tot een hogere contributie en daarmee een hogere afdracht. Bij een dalend ledental zal de
vereniging, en daarmee ook de afdelingen, hun uitgaven hiermee in overeenstemming moeten brengen.
Het bedrag aan geldmiddelen (reserve) bij de afdelingen is de laatste 10 jaar fors gestegen. In 1990 was
dat f 300.000 (� 136.134). In begin 2000 was het f 523.000 (� 237.327). Een jaar later, begin 2001, was
het opgelopen tot f 540.000 (� 245.041). De contributie is in die periode gestegen van f 62,50 naar f 70,--.
In die periode van 10 jaar is er geen enkele keer een daling van het saldo geweest. Het laatste saldo komt
overeen met circa 4,5 maal de jaarafdracht aan de afdelin gen.
Het saldo aan geldmiddelen aan het begin van 2001 was gemiddeld (540.000/9900) = f 54,54 (� 24,75)
per lid. De gemiddelde afdracht bedroeg in 2001 circa f 11,-- (� 5,--) per lid per jaar. Vanaf 2002 is dit
circa � 5,56 per jaar door de verhoogde contributie en het iets lagere ledental.
Als afdelingen aan een bijzondere activiteit willen deelnemen of deze zelf willen organiseren, bestaat de
mogelijkheid hiervoor. Als de eigen middelen ontoereikend zijn kunnen zij hiervoor (schriftelijk en
gemotiveerd) bij het HB een bijdrage uit de algemene middelen vragen.

Voorstel 15: Afd. A43 - Wa genin gen - verho ging contributie t.b.v. ho gere afdracht
De afdeling Wageningen vraagt het Hoofdbestuur de contributies met 10 a 15% te verhogen en dit bedrag
volledig toe te voegen aan de huidige afdracht aan de afdelingen.
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Motiverin g: De meeste afdelingen kunnen van de afdracht van het HB net de huur voor de clubruimte en
de algemene kosten betalen. Uitgaven voor extra activiteiten die ondermeer gericht zijn op het werven van
nieuwe leden kunnen niet of nauwelijks worden bekostigd. Juist deze afdelingsactiviteiten mogen niet
worden geblokkeerd door geldgebrek.
Toelichtin g HB: Zie voorstel 14.

Voorstel 16: Afd. A27 - Kanaalstreek - Verbeterin g van de WIJ presentatie
Het hoofdbestuur dient zo spoedig mogelijk met de werkgroep WIJ in overleg te treden om te komen tot
een verbetering van de WIJ presentatie. De afdeling Kanaalstreek vindt dat de overhead sheets
aantrekkelijker gemaakt dienen te worden door middel van meer foto's.
Toelichtin g HB:  De nieuwste uitvoering van de presentatie (begin februari 2002) is voorzien van meer
foto’s.

Voorstel 17: Afd. A63 - Friese Wouden - Verkoop Roepnamenlijst zonder CD
De afdeling A-63 Friese Wouden stelt voor om de uitgave van de roepnamenlijst in boekvorm, dus ook
zonder CD-ROM te verkopen.
Motiverin g: Veel amateurs blijken, na vergelijking tussen het boekje en de CD-ROM de praktische
bruikbaarheid van het boekje hoger te waarderen. Zij gebruiken de CD-ROM daarom niet en vinden de
aanschaf daarvan overbodig. Uitslag stemming: Separate verkoop Roepnamenlijst en CD-ROM.
Toelichtin g HB: Sedert 1997 wordt het Roepnamenlijst boekje van het Service Bureau tezamen met een
CD-ROM (met de inhoud van deze lijst) uitgegeven. Een en ander naar aanleiding van een besluit van de
VR in 1996, op voorstel van de afdeling Meppel. Dit omdat er veel gevraagd werd naar een elektronisch
opgeslagen roepnamenlijst.
Het Service Bureau adviseert voortzetting van de bestaande situatie.

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

Voorstel 18: Afd. A04 - Amsterdam. Confirmeren aan IARU aanbevelin g
De afdeling Amsterdam vraagt het HB om het IARU Administrative Council beleid inzake de morse- eis,
zo als geformuleerd bij hun laatste AC vergadering in oktober 2001, volledig te ondersteunen.
Motiverin g: De IARU AC beslissing over het nieuw te volgen beleid toont moed en een naar de toekomst
gerichte visie. Omwille van de eenheid binnen de amateur dienst is het van groot belang dat de bij de
IARU aangesloten verenigingen zich unaniem achter het beleid van de IARU Administrative Council
opstellen (zie Electron december 2001, pagina 492).
De toekomstige integriteit van de amateur dienst wordt door ITU aanbeveling M.1544 (Minimumeisen voor
het verkrijgen van een amateur radio machtiging) voldoende gewaarborgd.
Toelichtin g HB: Volgens artikel 3 lid h van onze Statuten dienen we de besluiten van de IARU te volgen.

Voorstel 19: Afd. A40 - Twente. Ondersteunen IARU beleid
De VR verzoekt het HB om het beleid van de IARU, Administrative Council (AC) inzake de morse-eis,
zoals geformuleerd bij de laatste AC-'vergadering in oktober 2001, volledig te ondersteunen.
Motiverin g: De beslissing van de IARU-AC over het nieuw te volgen beleid toont moed en een naar de
toekomst gerichte visie. Omwille van de eenheid binnen de amateurdienst is het van groot belang dat de
bij de IARU aangesloten verenigingen zich unaniem achter het beleid van de IARU Administrative Council
opstellen.
De toekomstige integriteit van de amateurdienst wordt door ITU aanbeveling M.1544 (Minimumeisen voor
het verkrijgen van een amateurradio machtiging) voldoende gewaarborgd.
Toelichtin g HB: Dit voorstel is inhoudelijk gelijk aan voorstel 18. Volgens artikel 3 lid h van onze Statuten
dienen we de besluiten van de IARU te volgen.

Voorstel 20: Afd. A67 - Assen. Confirmeren aan IARU aanbevelin g
Het landelijk bestuur van de VERON dient zich te conformeren aan de aanbevelingen van de IARU wat
betreft de eis tot een examen in morse voor het verkrijgen van een machtiging. Het bestuur zelf dient bij
stemming een neutraal standpunt in te nemen.
Motiverin g: Het is inmiddels bekend dat de overige vertegenwoordigers in de IARU met grote
meerderheid de afschaffing van de CW examen-eis zullen steunen. Het is ook bekend dat binnen de
leden van de VERON hierover verschillende meningen bestaan. Om te voorkomen dat het VERON
bestuur en hiermee ook de VERON als vereniging zichzelf in een niet te handhaven (zwakke) positie
plaatst is bovenstaand voorstel gedaan.
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Toelichtin g HB: Volgens artikel 3 lid h van onze Statuten dienen we de besluiten van de IARU te volgen.

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

1.3.1 ALGEMEEN

Voorstel 21: Afd. A27 - Kanaalstreek - machti gingsvoorwaarden na vervallen van de cw-eis
Het hoofdbestuur dient zo spoedig mogelijk in het Amateur Overleg aan de orde te stellen dat als gevolg
van het vervallen van de cw-eis voor examens ter verkrijging van een radio-zendmachtiging, binnen deze
maatregel tevens aan de huidige machtiginghouders bekend wordt gemaakt welke
machtigingsvoorwaarden voor hen gaan gelden.
Toelichtin g HB: Tijdens de World Radio Conference (WRC) in 2003 zal naar wordt verwacht een besluit
over al dan niet afschaffen van de morse-eis worden genomen. Daarbij zal, bij een besluit tot afschaffing,
ook een datum van ingang worden bepaald. Eerst na de WRC komt het aanpassen van de
vergunningvoorschriften aan de orde.

1.3.2 ZAKEN T.A.V. DE N-VERGUNNING
Voorstel 22: Afd. A56 - Verplaatsen van het Novice CW-s egment
Op advies van de VR van 2001 is dit verzoek naar de VHF commissie gestuurd. De VHF commissie acht
het in ieder geval wel aannemelijk dat communicatie tussen langzame telegrafie stations en MS-stations
die met 200-400 woorden per minuut seinen moeizaam kan verlopen.
Zij stellen daarom voor om de band voor de N-gelicentieerde te verplaatsen naar 144.030- 144.050 MHz.
Toelichtin g HB:  Het verplaatsen van het CW segment is nodig wegens de veronderstelde problemen.
Deze worden door de VHF-UHF Commissie onderschreven. Het verplaatsen naar een segment waarin
144,050 MHz (de CW oproepfrequentie) beschikbaar komt, kan het gebruik van CW op de VHF/UHF/SHF
banden stimuleren.

Voorstel 23: Afd. A05 - Apeldoorn - Toestaan di gimodes voor N ver gunnin g in de 2 meter band
De afdeling Apeldoorn vraagt de VR om het hoofdbestuur op te dragen, om in het OA van 2002, de wens
naar voren te brengen om D-vergunninghouders toestemming te geven tot het gebruik van digimodes op
2 meter.
Motiverin g:  Met het komen van nieuwe mogelijkheden tot het maken van digi-verbindingen is het zaak
dat ook de D-vergunninghouders daar aan kunnen deelnemen. Te denken valt aan meteorscatter met
behulp van data uit te zenden met de computer.
Toelichtin g HB: Vermoedelijk doelt het voorstel op het AO (Amateur Overleg) en gaat het over de N-
vergunninghouders. In de VR van 2000 is een soortgelijk voorstel van de afdeling Oss aan de orde
geweest.
Over de bezwaren tegen het uitbreiden van de mogelijkheden voor N-vergunninghouders is toen door het
HB een uitvoerig commentaar geschreven dat nog steeds van toepassing is. Zie hiervoor de Bescheiden
voor de 61e VR - pagina 46. In 2000 werd het voorstel met 269 stemmen tegen en 118 voor afgewezen.
Als N-vergunninghouders hun mogelijkheden willen verruimen, dan bestaat de mogelijkheid om daarvoor
een C-vergunning te halen.

Voorstel 24: Afd. A05 - Apeldoorn - Toestaan SSTV voor N ver gunnin g in de 2 meter band
De afdeling Apeldoorn stelt voor om SSTV ook voor N-amateurs op de 2 meter band toe te staan.
Motiverin g:  Deze modulatie techniek kan op deze instapband bevorderend en stimulerend werken door
technisch overleg wat over het verstuurde beeld kan plaatsvinden.
Deze activiteit kan dan, in het kader van public relations goede diensten bewijzen voor deze band.
Toelichtin g HB:  Een zelfde voorstel is door de afdeling Apeldoorn ook ingediend voor de 61e
vergadering van de VR in 2000. Over de bezwaren tegen het uitbreiden van de mogelijkheden voor N-
vergunninghouders is toen door het HB een uitvoerig commentaar geschreven dat nog steeds van
toepassing is. Zie de hiervoor Bescheiden voor de 61e VR - pagina 46/47. In 2000 werd het voorstel met
250 stemmen tegen en 128 voor afgewezen.
Als N-vergunninghouders hun mogelijkheden willen verruimen, dan bestaat de mogelijkheid om daarvoor
een C-vergunning te halen.
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AGENDA                       

Wilt 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 2000 van
"Electron" op blz. 530 staat ook een artikel met  betrekking tot het award. 
De spelregels kunt u ook downloaden van het BBS van PI8UTR, de directory-naam is: AMMA2001 of
nalezen op onze home page (http://www.veron.nl/afdeling/amersfoort).  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ruimte voor notities:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = =   = = =

12 april      2002 : verkoping van courante radio-amateurspullen
3 mei      2002 : lezing over digitale TV (onder voorbehoud)        
14 juni       2002 : onderling QSO
   juli 2002 : geen bijeenkomst
 augustus 2002 : geen bijeenkomst
13 september 2002 : vakantie - video's en QSO
11 oktober 2002 : lezing (onder voorbehoud)
8 november 2002 : verkoping van courante artikelen
13 december 2002 : bijeenkomst in Kerstsfeer
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  VERON-SERVICEBUREAU AMERSFOORT - telefoon 033-4551992

 voor: cursusmateriaal, onderdelen, techn. literatuur,
enz., een compleet overzicht vindt u in Electron
(u bespaart portokosten en de afdeling profiteert ervan)

Hilde Sportel (PA3EKW), Albert Schweitzersingel 367, 3822 BV  Amersfoort
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