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VAN DE SECRETARIS - Dit jaar verschijnt ons
mededelingenblad in normale oplage maar een keer, nl.
een nummer met de stukken voor de Huishoudelijke
Vergadering in maart. Verder kan men via onze
home-page een speciaal nummer downloaden met
adressen en algemene informatie over onze afdeling.
Onze afdelingsbijeenkomsten worden gehouden op de
tweede vrijdag van de maand in Sporthal Zielhorst,
Trompetstraat 3, Amersfoort (vlakbij de bibliotheek van
Zielhorst en het station Schothorst). 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, waar en wanneer deze in
2008 plaatsvinden zullen wij, zo gauw hierover meer
bekend is, op onze site en die van PI4AMF vermelden.
Via onze home-page (http://www.veron.nl/afdeling/
amersfoort), de site van PI4AMF, e-mail, een speciaal
digitaal info nummer van ‘t Geruis 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 en
foto’s is alleen toegestaan met bronvermelding. Artikelen
en foto’s met (C) moet men toestemming vragen aan de
auteur of uitgever.

GEBRUIK VAN AFDELINGSAPPARATUUR - Onze
afdeling bezit  antennes voor HF, VHF en UHF;  coax
met amphenol en  N-connectoren; 4 rotoren met
stuurkabel; een aggregaat;  en een mobiele antenne-
mast. Deze spullen kunnen door de leden worden
geleend. 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 16 MAART 2007

MAART - Huishoudelijke Vergadering / behandeling VR-voorstellen
Het afdelingsbestuur nodigt alle VERON-afdelingsleden uit  voor  de huishoudelijke  vergadering
op vrijdag 14 maart. De bijeenkomst wordt gehouden in Sporthal Zielhorst (Trompetstraat 3,
Amersfoort; vlakbij de bibliotheek van Zielhorst en het station Schothorst). 
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, Hilde (PA3EKW) 

2. Notulen Huishoudelijke Vergadering van 16 maart 2007 (pag. 2)
3. Jaarverslag over 2007 (pag. 4)
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Financieel verslag van de penningmeester (pag. 6) 
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. Beleid 2008
8. Vaststellen begroting voor 2008
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/niet herkiesbaar
penningmeester: Tijmen (PA3GRM), aftredend/niet herkiesbaar
leden: Hans  (PA2JWN), niet aftredend

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

Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.

APRIL - Vrijdag 11 april is er een lezing over zelfbouw hardware psk31-decoder door Wim Kruijf
(PA0WV) uit Valkenburg (ZH).

Op  vrijdag  16 maart was er de jaarlijkse huishoudelijke vergadering en de behandeling van de
VR-voorstellen, die door 36 leden werd bezocht.

1. OPENING
Om 20:10 uur wordt de vergadering door Hilde (PA3EKW) geopend. Zij heet allen welkom.

2. NOTULEN
De notulen van de huishoudelijke vergadering van verleden jaar 10 maart 2006 worden
goedgekeurd.
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3. JAARVERSLAG
Eddy vertelt wat  over het  leden aantal. Per 31 december 2005 hadden we 282 leden en eind
2006 is  dat  terug gelopen met 5 procent naar 268. De meeste  leden  die vertrekken komen uit
het buitengebied. Verder wordt er nog gediscussieerd over hoe we aan nieuwe leden kunnen
komen. Het jaarverslag over 2006 wordt goedgekeurd.

4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
De commissie bestaat uit Simon (PA0SLW) en Oege (PE1HSS). 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
Er komt vanuit de zaal één opmerking over  twee posten met kosten nihil. Kunnen deze posten
niet beter van de begroting gehaald worden? De penningmeester zal hierna kijken.
Het financieel verslag wordt, na toelichting, goedgekeurd met dank en applaus voor het
gebruikelijke gevoerde zuinige en accurate beleid.

6. BENOEMING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE
De commissie voor 2007 zal bestaan uit Simon (PA0SLW) en Gerard (PA0BUR) met als reserve
Ruud (PA1PF).

7. BELEID VOOR 2007
De  verenigingsavonden  zijn door omstandigheden  vorig jaar verplaatst naar de sporthal
Zielhorst. We vinden dit niet de ideale plaats en in 2007 wordt de zoektocht voortgezet naar een
beter onderkomen.

Het bestuur heeft dit jaar verder de volgende punten op de agenda staan:
- Goede  invulling  van de maandelijkse  avonden en vraagt de leden met  ideeën te komen

voor (een) goede lezing(en).
- Activiteiten opzetten zoals een velddag, PACC, vossenjacht, diverse andere contesten, enz.
- De leden actief krijgen om met de activiteiten mee te doen.

Ook zetten we de diverse cursussen, zoals F/N en morse leren door. Er is een oproep van Frank
(PA3DTX) naar de leden met de mededeling dat er weer gestart gaat worden met een nieuwe
F-/N-cursus.

Wij kunnen  als bestuur dit nooit alleen en vragen de leden ook dit jaar weer om mee te denken
c.q. mee te helpen met het uitvoeren van de club activiteiten.

8. VASTSTELLING BEGROTING VOOR 2007
De begroting is goedgekeurd, met als opmerking vanuit de zaal of de penningmeester niet kan
onderzoeken om het geld op een andere rekening te plaatsen, zodat er meer  rente  ontvangen
kan worden.

9. BESTUURSVERKIEZING
Niet aftredende bestuursleden: Tijmen (PA3GRM), Ron (PA3HBI).
Aftredende bestuursleden, herkiesbaar: Hans (PA2JWN), Gerard (PD5GO), Eddy (PA0RSM) en
Hilde (PA3EKW).
Hans, Gerard, Eddy en Hilde worden onder applaus weer gekozen voor een volgende twee jaar.
Tijmen en Ron zijn nu bezig met hun 10de jaar als bestuurslid en gaan er na deze periode een
punt achter zetten.

10. PAUZE 

11. BEHANDELING VAN DE VR-VOORSTELLEN
Tijdens de VR heeft Amersfoort 11 stemmen. Om het stemgedrag van de afdeling in beeld te
brengen wordt hieronder van dit getal uitgegaan. Er wordt als volgt gestemd:
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JAARVERSLAG 2007   
                         

v t onth v t onth v t onth
1. 11 0 0 5. 0 11 0 9. 0 11 0
2. 11 0 0 6. 0 10 1 10. 0 11 0
3.*) 0 0 0 7. 0 11 0 11. 5 4 2
4. 1 10 0 8. 0 11 0 12. 0 0 11
*) voorstel 3 (er wordt gekozen voor voorstel B).

12. VERKIEZINGEN AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VERENIGINGSRAAD
De verenigingsraad is op 24 april 2007. Gekozen worden André (PD0NLS), Klaas (PD0ZX),
Marcel (NL12023) en Hilde (PA3EKW).

13. RONDVRAAG
Evert (PA3AYQ)  vraagt wat er is  gebeurd met  zijn vraag  voor  de VR over de VERON cap.  In
de VR 2006 is voorstel 16  (Electron juni, pag. 250) van de afd. Oss over de blitse baseball pet
met grote meerderheid verworpen. In het januarinummer 2007 (pagina 33) staat dat het
Servicebureau  een VERON-cap in het assortiment  heeft opgenomen, zoals is  afgesproken  op
de  laatste VR. De vraag is hoe dat kan. Het bestuur  zal  kijken of  dit meegenomen  kan worden
in de rondvraag van de VR.

14. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur met dank voor zijn of haar inbreng in de
vergadering.

                  Ron van der Velden (PA3HBI), afdelingssecretaris

BESTUURSZAKEN
Er is in 2007 geen verandering gekomen in het bestuur.

VERENIGINGSAVONDEN
Januari - Nieuwjaars receptie.
Februari - Lezing door Bob Manheim PA0BT met als onderwerp "antennestand".
Maart - Huishoudelijke Vergadering en behandeling VR voorstellen.
April - Een thema-avond  met als onderwerp de amateur en zijn hobby's.
Mei - Een lezing over sterrenkunde door Rob Walrecht.
Juni - Onderling qso en bbq.
Juli/Augustus - Geen bijeenkomst.
September - Onderling qso en het vertonen van vakantie lichtbeelden.
Oktober - Een verkoping van radio-amateur spullen.
November - Een lezing over kunstmanen door Jurgen de Boer en Hans Scherhorn
December - Familie avond in kerstsfeer. Dit  jaar  ging  de titel afdelingsamateur van het

jaar  naar  een groep  mensen en  wel naar de repeatercommissie van
PI3AMF, PI2AMF en  PI6AMF  bestaande uit Eduard (PE1HAT) (postuum),
Jan (PD0AUQ), Rient (PA3GXP) en Sjaak (PE1AQZ).

De verenigingsavonden zijn dit jaar bijna allemaal gehouden in de Sporthal in Zielhorst te
Amersfoort met uitzondering van de maand  juni, welke werd gehouden aan de Bisschopsweg 20
in Bunschoten.

PI4AMF
- PACC contest deelname met een 4e plaats als resultaat in de multi/multi categorie.
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AGENDA                       

- Dinsdag 2 januari werd onder de call PI4AMF voor het laatst een RTTY-bulletin door Henk
(PA1HT) en Jan (PD0RDQ) verzorgd.

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

SCHRIFTELIJK CONTACT MET DE LEDEN
Via onze home-page (http://www.veron.nl/afdeling/amersfoort), PI4AMF (http://www.pi4amf.nl) 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.  

CURSUSSEN
Dit jaar werd de F/N-cursus onder leiding van Jan van Essen (PA0SNE) in het Burg. Van
Randwijckhuis in Amersfoort afgerond. Een ieder heeft deze cursus met goed gevolg afgesloten.
Voor een nieuwe cursus was niet genoeg belangstelling.
Via Koos (PA3BJV) was er ook dit jaar de mogelijkheid het morse op te frissen. 

PROMOTIE/EVENEMENTEN EN WAT VERDER HET VERMELDEN WAARD IS
- Er is een delegatie van onze afdeling geweest naar de VERON verenigingsraad bestaande

uit André (PD0NLS), Klaas (PD0ZX), Marcel (NL12023) en Hilde (PA3EKW).
- Eddy (PA0RSM) en Hilde (PA3EKW) zijn maandag 19 november naar de Regionale

Bijeenkomst geweest in Apeldoorn.

VAM-AVONDEN
De VAM avonden aan de Bisschopsweg in Bunschoten hielden op voor de zomervakantie. De
locatie werd verkocht. Er is een nieuwe locatie gevonden ook in Bunschoten en zal vermoedelijk
begin 2008 in gebruik worden genomen.

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

maart 14 Huishoudelijke Vergadering + behandeling VR-voorstellen
april 11 lezing over zelfbouw hardware psk31-decoder door Wim Kruijf (PA0WV) uit

Valkenburg (ZH)
mei 16 is er een lezing over ombouw 27 MHz lineairs door Bert van Lelieveld (PA3EKA)

uit Oudenbosch.
juni 13 onderling QSO en misschien een BBQ
juli/augustus geen bijeenkomst 
september 12 onderling QSO en vakantie lichtbeelden
oktober 10 verkoping van courante amateur spullen 
november 14 lezing
december 12 kerstavond
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BALANS PER 31-12-2007
   2006    2007    2006    2007 

Kas €  278,72 €  491,87 Kapitaal €14340,76 €14231,-- 
Giro - 1002,77 -  693,19 Cursus -  863,53 -  513,53 
Kap.rek. -13358,15 -13559,47 
Zelfbouw -  237,55 opgeheven   

          €  237,55
in de kas

Service                          
 Bureau -  327,10 opgeheven    

€  327,10
naar giro-

 rekening
   --------- --------- --------- --------- 
    €15204,29 €14744,53 €15204,29 €14744,53 
    ========= ========= ========= ========= 
 

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 2007
O N T V A N G S T E N    2006    2007 begr.2008 
Afdracht Hoofdbestuur   € 1562,40 € 1566,25 € 1500,-- 
Giften-Verkoping -    8,90 -   71,30 -   70,-- 
't Geruis -    -,-- -    -,-- -    -,-- 
Aktiviteiten-VAM -  284,08 -  310,90 -  200,-- 
Verenigingsavonden -  337,91 -  183,99 -  150,-- 
Rente Giro Kap.rekening -  234,01 -  201,32 -  210,-- 
Winstafdr. Service Bureau -    -,-- -    -,-- -    -,-- 
Cursus -  565,-- -  350,-- -    -,-- 
Diversen -  111,34 -    0,15 -    -,--
Negatief  Saldo -    -,-- -  109,76 -    -,-- 

--------- --------- —-------- 
 € 3103,64 € 2793,67 € 2130,-- 
 ========= ========= ========= 

U I T G A V E N    2006    2007 begr.2008 
Bestuursvergadering €   50,-- €   37,50 €   60,-- 
't Geruis -  189,75 -  126,30 -  200,-- 
Aktiviteiten-VAM -  719,90 -  882,12 -  420,-- 
Verenigingsavonden + zaalhuur - 1302,50 - 1230,70 - 1350,-- 
Diversen -    0,90 -  167,05 -  100,-- 
Kosten Service Bureau -    4,10 -    -,-- -    -,-- 
Cursus -  565,-- -  350,-- -    -,-- 
Voordelig Saldo -  271,49 -    -,-- -    -,--

--------- --------- --------- 
€ 3103,64 € 2793,67 € 2130,-- 
========= ========= ========= 

AMERSFOORT, 01-01-2008  
Tijmen (PA3GRM), afdelingspenningmeester

6




	't Geruis, maart 2008
	inhoud
	bestuur en contactadressen
	mededelingen
	verenigingsavond
	verslag Huishoudelijke vergadering 16-3-2007
	jaarverslag 2007
	agenda
	verslag penningmeester

	achter pagina



