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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 vrijdag van de maand. Zaal open  19.30 uur,
aanvang 20.00 uur. Voor de juiste locatie zie onze
homepage.
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 RTTY-bulletin PI4AMF 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 (P1HT)  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 Ron van der Velden (PA3HBI),
tel. 035-6720900.

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

VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 11-03-2005

MAART - Huishoudelijke Vergadering / behandeling VR-voorstellen
Het  afdelingsbestuur  nodigt  alle   VERON-afdelingsleden uit voor de Huishoudelijke Vergade-
ring  op  vrijdag 10 maart. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de kantine van  Tennisvereniging
't Stort, welke zich bevindt achter het Burg. van Randwijckhuis (ingang via het parkeerterrein,
langs de zaal waar wij altijd de bijeenkomst hebben), 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 artikel 7). Zaal open
19.30 uur.
De agenda: 1. Opening door de voorzitter, Hilde (PA3EKW) 

2. Notulen Huishoudelijke Vergadering van 11 maart 2005 (pag. 2)
3. Jaarverslag over 2005 (pag. 4)
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Financieel verslag van de penningmeester (pag. 6) 
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. Beleid 2006
8. Vaststellen begroting voor 2006
9. Bestuursverkiezing
10. Pauze
11. Behandeling van de VR-voorstellen voor de Verenigingsraad in Arnhem
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: Hilde (PA3EKW), niet aftredend
secretaris: Ron (PA3HBI), aftredend/herkiesbaar
penningmeester: Tijmen (PA3GRM), aftredend/herkiesbaar
leden: Hans  (PA2JWN), niet aftredend

Gerard (PD5GO), niet aftredend
Eddy (PA0RSM), niet aftredend

Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.

APRIL- is er geen verkoping, maar een lezing (onder voorbehoud)
Vrijdag 7 april is er geen verkoping, zie de agenda op pagina 5.

Op vrijdag 11 maart was er de jaarlijkse huishoudelijke vergadering en de behandeling van de
VR-voorstellen, die door 31 leden werd bezocht. Van het bestuur was Frans (PE1NET) afwezig. 

1. OPENING
Om 20.15 uur wordt de vergadering door Hilde (PA3EKW) geopend. Zij heet allen welkom. 

2. NOTULEN
De notulen van de huishoudelijke vergadering van verleden jaar 12 maart 2004 worden
goedgekeurd. 
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3. JAARVERSLAG
Het jaarverslag over 2004 wordt goedgekeurd.

4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
De commissie bestond uit Koos (PA3BJV) en Han (PA1HLC). Zij hebben de boeken en de
verslaglegging van de penningmeester gecontroleerd en de stukken akkoord bevonden. Zij
vragen aan de vergadering om het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee
akkoord. 

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 commissie voor 2005 zal bestaan uit Han (PA1HLC) en Ronald (PE1LID), met Oege
(PE1HSS) als reserve. 

7. BELEID VOOR 2005
Wij volgen het beleid dat door het HB wordt uitgezet met als aandachtspunten voor nieuwe
aanwas van leden, diverse cursussen, zoals F en N, morse leren en organiseren van activiteiten
bijvoorbeeld PACC, vossenjacht, velddag, lezingen, etc. Verder het in stand houden van de VAM-
avonden op maandag. 
Het Service Bureau, wat al jaren lang verzorgd wordt door Hilde (PA3EKW), wordt opgeheven
vanwege te weinig belangstelling en te hoge kosten. 
De bijzondere toestemming voor packet die de vereniging bezit, PI1UTR/PI8UTR, wordt
opgeheven. Niemand vanuit de afdeling Amersfoort heeft het afgelopen jaar belangstelling
getoond om met deze bt door te willen gaan en per 1 mei a.s. moet er een WA-verzekering voor
worden afgesloten. 
Het bestuur vraagt de leden ook dit jaar weer om mee te denken c.q. het uitvoeren van de club-
activiteiten. 

8. VASTSTELLING BEGROTING VOOR 2005
De begroting is goedgekeurd.

9. BESTUURSVERKIEZING
Niet aftredende bestuursleden: Tijmen (PA3GRM), Ron (PA3HBI). Aftredende bestuursleden,
herkiesbaar: Hans (PA2JWN), Gerard (PD5GO), en Hilde (PA3EKW). Aftredende bestuursleden,
niet herkiesbaar: Frans (PE1NET). Kandidaat bestuurlid: Eddy Krijger (PA0RSM).
Hilde, Hans en Gerard worden onder applaus weer gekozen voor een volgende twee jaar. Eddy
wordt met 100 procent van de stemmen gekozen door de leden. 

10. PAUZE

11. BEHANDELING VAN DE VR-VOORSTELLEN
Tijdens de VR heeft Amersfoort 12 stemmen. 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. 12 0 0 8. 0 12 0
2. 0 12 0 9. 0 12 0
3. *) 12 0 0 10. 12 0 0
4. 0 6 6 11. 4 2 6
5. 0 12 0 12. 3 1 8
6. 0 12 0 13. 8 2 2
7. 0 12 0

*) Op voorstel 3 (lagere contributie voor juniorleden),  wordt na discussie, een amendement
geformuleerd. 
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JAARVERSLAG 2005   
                         

12. VERKIEZINGEN AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VERENIGINGSRAAD
De verenigingsraad is op 23 april 2005. Gekozen wordt Eddy (PA0RSM), Rient (PA3GXP) en
Marten (PA2MZ). 

13. RONDVRAAG
Er wordt gevraagd of het mogelijk is een groter lettertype te gebruiken voor 't Geruis. 

14. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur met dank voor zijn of haar inbreng in de
vergadering. 

Ron van der Velden (PA3HBI), afdelingssecretaris

BESTUURSZAKEN
Er zijn in 2005 de volgende veranderingen gekomen in het bestuur. Frans (PE1NET) heeft ons
verlaten en Eddy (PA0RSM) is daar voor in de plaats gekomen. 

VERENIGINGSAVONDEN
Januari - Nieuwjaars receptie.
Februari - Lezing over zuigfilters door Arie Kleinveld (PA3A). 
Maart - Huishoudelijke Vergadering en behandeling VR-voorstellen. 
April - Verkoping van courante radio-amateur spullen. 
Mei - Zelfbouw en een dia show van Luit (PA0LPN).
Juni - Onderling QSO / Afstemmen vakantieplannen.
Juli - Geen bijeenkomst.
Augustus - Geen bijeenkomst.
September - Onderling QSO / Vakantie dia's en verhalen van de leden. 
Oktober - Verkoping van courante radio-amateur spullen. 
November - Lezing over EMF door Jos Kamer (PA3AZX). 
December - Familie avond in kerstsfeer. Tijdens deze bijeenkomst kreeg Jan van Essen uit

handen van Wim van Gaalen (PA0JWG), lid van het VERON hoofdbestuur, de
gouden speld en werd Heijmen (PA1HC) uitgeroepen tot amateur van het jaar. 

PI4AMF
* Elke dinsdag werd onder de call PI4AMF een RTTY-bulletin door Henk (PA1HT) en Jan

(PD0RDQ) verzorgd. 
* PACC contest deelname met een 8e plaats als resultaat in multi/multi categorie. 

QSL-BUREAU
Peter Butselaar (NL5557) heeft ook dit jaar weer het QSL-bureau voor regio 03 uitstekend
verzorgd. 

SERVICE BUREAU
Het Service Bureau Amersfoort heeft eind december haar deuren gesloten. Wij danken Hilde
(PA3EKW), die sinds 1982 het Service Bureau runde,  voor haar jarenlange inzet. 

SCHRIFTELIJK CONTACT MET DE LEDEN
Via onze home-page (http://www.veron.nl/afdeling/amersfoort) en het Electron (Komt u ook?)
werden de leden zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van het wel en wee van onze afdeling.
Verder verscheen er 1 keer ons afdelingsblad 't Geruis met de stukken voor de Huishoudelijke
Vergadering. Ook werd er via e-mail 10 keer een Nieuwsflits verzonden met het laatste nieuws.
Soms was er ook info over de afdeling te vinden in het RTTY-bulletin PI4AMF. 
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AGENDA                       

CURSUSSEN
Dit jaar werd weer gestart met een nieuwe F/N-cursus onderleiding van Jan van Essen (PA0SNE)
in het Burg. Van Randwijckhuis in Amersfoort. 
Ook dit jaar was er de mogelijkheid om met Koos (PA3BJV) het morse op te frissen. 

PROMOTIE/EVENEMENTEN EN WAT VERDER HET VERMELDEN WAARD IS
* Zondag 30 januari was er een 80 meter snertvossenjacht.
* Er is een delegatie van onze afdeling geweest naar de VERON verenigingsraad. 
* We zijn niet op de Regionale Bijeenkomst geweest in Deventer. 
* Velddag is dit jaar niet door gegaan i.v.m. overlijden Hans (PA0HML).
* Zaterdag 5 november brachten een aantal zendamateurs uit onze afdeling een bezoek aan

het bekende radiomuseum in Budel.

VAM-AVONDEN
De VAM-avonden voorzien in een behoefte en vonden ook dit jaar een gastvrij onderkomen bij
villa AA in Leusden. 

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 

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

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

maart 10 Huishoudelijke Vergadering + behandeling VR-voorstellen, voor de voorstellen
van de Verenigingsraad in Arnhem wordt verwezen naar de Electron en het
internet

april 7 is er geen verkoping van courante amateur spullen (eerste vrijdag), maar een
lezing over de basis principes van satellietcommunicatie door Eddy (PA0RSM);
deze lezing wordt ondersteund door vele niet eerder vertoonde kleurendia's uit
zijn PTT / KPN SATCOM tijd 

mei 12 lezing over digitale fotografie door Ares Homan (PA3AQU) 
juni 15 onderling QSO (let op: donderdagavond!)
juli/augustus geen bijeenkomst 
september 8 onderling QSO en het vertonen van vakantie lichtbeelden 
oktober 13 verkoping van courante amateur spullen 
november 10 lezing over baluns, tuners en diverse antennes door Henk Zwier (PA3CLL) 
december 15 kerstavond (derde vrijdag)
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BALANS PER 31-12-2005
              2004     2005               2004       2005

Kas        €  148,70 €  383,23  Kapitaal €13715,49  €14069,27
Giro       - 3324,56 -  666,68  Cursus   -  958,53  -  728,53
Kap.rek.   -10563,11 -13124,14                               
Zelfbouw   -  237,55 -  237,55                               
Service                          
 Bureau    -  306,60 -  331,20  
Voorraad                        
 ver.avond -   93,50 -   55,--  
           --------- ---------            --------- ---------
           €14674,02 €14797,80            €14674,02 €14797,80
           ========= =========            ========= =========

 

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 2005
O N T V A N G S T E N           2004       2005     begr.2006

Afdracht Hoofdbestuur         € 1528,81  € 1545,70  € 1500,--
Giften-Verkoping              -  293,70  -  156,18  -  120,--
't Geruis                     -    -,--  -    -,--  -    -,--
Aktiviteiten-VAM              -  200,--  -  384,33  -  200,--
Verenigingsavonden            -  499,95  -  572,22  -  550,--
Rente Giro                    -    -,--  -    -,--  -    -,--
Rente Giro Kap.rekening       -  199,59  -  161,03  -  170,--
Winstafdr. Service Bureau     -   54,91  -   24,60  -    -,--
Cursus                        -  512,50  -  190,--  -    -,--
Diversen                      -    -,--  -  232,--  -    -,-- 
                              ---------  ---------  ---------
                              € 3289,46  € 3266,06  € 2540,00
                              =========  =========  =========

U I T G A V E N                 2004       2005     begr.2006

Bestuursvergadering           €   73,50  €   75,--  €  125,--
't Geruis                     -  169,32  -  177,50  -  200,--
Aktiviteiten-VAM              -  338,80  -  847,16  -  400,--
Verenigingsavonden incl.zaalh.- 1323,83  - 1181,97  - 1400,--
Onkosten                      -    -,--  -    -,--  -    -,--
Diversen                      -   68,05  -  440,65  -  215,--
Kosten Service Bureau      -    -,--  -    -,--  -  200,--
Cursus                        -  512,50  -  190,--  -    -,--
Inventaris                    -    -,--  -    -,--  -    -,--
Voordelig Saldo               -  803,46  -  353,78  -    -,--
                              ---------  ---------  ---------
                              € 3289,46  € 3266,06  € 2540,--
                              =========  =========  =========

AMERSFOORT, 01-01-2006  
Tijmen (PA3GRM), afdelingspenningmeester
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