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VAN DE SECRETARIS - Dit jaar verschijnt ons
mededelingenblad  in normale oplage maar een keer,
n.l. 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, Haarbrug 10 B,
Bunschoten. Voor vakantie en afwijkende tijden kijk
even op de site van pi4amf.nl 
Via onze home-page (http://a03.veron.nl), 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 Bart van Gorp (PA3CSX),
email: pi4amf@veron.nl.

QSL-KAARTEN - Vergeet u niet uw QSL-kaarten af te
halen?
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BESTUUR:
voorzitter: Hilde Sportel **) PA3EKW A. Schweitzersingel 367 3822 BV Amersfoort 033-4551992
secretaris/vv: Bart van Gorp PA3CSX Almereweg 22    3891 ZP Zeewolde 036-5244229
penningmeester: Tijmen de Jong *) PA3GRM Ambachtlaan 57 3828 DB Hoogland 033-4802994
  giro: 3888404 tnv: VERON-A03-Amersfoort Ambachtlaan 57 3828 DB Hoogland
lid: Henk Teubler **) PA1HT Molpad 11 3817 WS Amersfoort 033-4632296
lid: Eddy Krijger **) PA0RSM Kroonenburg 24 3813 RN Amersfoort 033-4330583
lid: Ron de Vries PA3DAM Bombardonstraat 86 3822 CG Amersfoort

CONTACTADRESSEN:
ledenadministratie: Bart van Gorp PA3CSX
QSL-manager: Peter Butselaar **) NL 5557 Seringstraat 37 3812 XA Amersfoort 033-4652067
zendcursus N en C: Jan van Essen PA0SNE Van Marnixlaan 80 3818 VD Amersfoort 033-4331683
  e-mail adres: j.van.essen@wxs.nl
morsecursus: Koos Sportel PA3BJV A. Schweitzersingel 367 3822 BV Amersfoort 033-4551992

Ron de Vries PA3DAM
immunisatie-funct.: Koos Sportel PA3BJV 
NL-vertegenw.: Johan Heus NL 9723 Bloemweg 34 3811 MV Amersfoort 06-12914993
  e-mail: j.g.p.heus@xms.net.nl       en in het weekend 06-10416221
computers:
vaa PI4AMF/NL8600: Bart van Gorp  PA3CSX
vaa PI3AMF/PI2AMF: Sjaak Kamerbeek PE1AQZ Gouden Ploeg 144 3824 DW Amersfoort
depothouder:
archief/webmaster: Frank van Hamersveld PA3DTX Van Woustraat 28 3817 PG Amersfoort**) 
e-mail adres: call@amsat.org  / **) call/luisternummer@veron.nl / afdelings e-mail adres: PI4AMF@veron.nl.



VERENIGINGSAVOND

VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING  20 MAART 2009

MAART - Huishoudelijke Vergadering / behandeling VR-voorstellen
Het afdelingsbestuur nodigt alle VERON-afdelingsleden uit voor de huishoudelijke vergadering
op vrijdag 19 maart (derde vrijdag). 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 20 maart 2009 (pag. 2)
3. Jaarverslag over 2009 (pag. 4)
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Financieel verslag van de penningmeester (pag. 6)
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. Beleid 2010
8. Vaststellen begroting voor 2010
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: Bart (PA3CSX), aftredend/herkiesbaar
penningmeester: Tijmen (PA3GRM), aftredend/niet herkiesbaar
leden: Ron (PA3DAM), aftredend/herkiesbaar

Henk (PA1HT), aftredend/niet herkiesbaar
Eddy (PA0RSM), niet aftredend

Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.

APRIL- lezing
Op vrijdag 9 april is er een lezing over “DELFI – C3” door Wouter Jan Ubbels (PE4WJ).

Op vrijdag 20 maart was er de jaarlijkse huishoudelijke vergadering en de behandeling van de
VR-voorstellen, die door 31 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 14 maart 2008 worden
goedgekeurd.
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http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/geruis/vr-voorstellen2010.pdf


3. JAARVERSLAG
Onderdeel van het jaarverslag is het ledenaantal. Eddy (PA0RSM) houdt zich hiermee bezig en
meldt een ledental van 262 begin 2008. In 2008 hadden we een instroom van 11 en een
uitstroom van 16 leden, waaronder 2 sterfgevallen. De tendens van de afgelopen jaren heeft
zich dus voortgezet in een teruggang met 1,9% naar 257 eind 2008.
Het jaarverslag over 2008 wordt goedgekeurd.

4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
De commissie bestaat uit Jan (PD0AUQ) en Gerard (PA0BUR). Zij hebben de boeken en de
verslaglegging van de penningmeester gecontroleerd en de stukken akkoord bevonden. Zij
vragen aan de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat
hiermee akkoord.

5. FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
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 2009 zal bestaan uit Jan (PD0AUQ) en Koos (PA3BJV) met als reserve
Henk (PA3ESB).

7. BELEID 2009
Het doel voor 2009 is om zo veel mogelijk activiteiten te ontplooien. De volgende punten staan
op de agenda:
- Er heeft zich een groep gevormd die zich bezig houdt met het organiseren van

vossenjachten en het bouwen van peilontvangers hiervoor.
- Ook dit jaar worden er 4 bijeenkomsten met lezingen, uitgezocht door Eddy (PA0RSM),

opgeluisterd. 
- Maandag 30 maart is er in Bunschoten gelegenheid om meer informatie te krijgen over

DARES.
- Op zaterdag 4 april vindt er in Bunschoten een open dag plaats om te kijken of er interesse

is voor een nieuw op te starten N/F cursus.
- Het is de bedoeling om dit jaar als afdeling mee te doen aan de velddag en deze te

combineren met de jaarlijkse Barbecue.
- Dit jaar heeft Amersfoort 750 jaar stadsrechten en hiervoor wordt per 1 juni de special

event call PA750AMF aangevraagd. Frans (PC2F) zegt hiervoor een award te willen
maken. Ook adviseert hij om middels een lijst de call PA750AMF te laten rouleren tussen
amateurs die zich hiervoor aangemeld hebben om zodoende het gehele jaar de call te
kunnen gebruiken. 

- Elke maandagavond is er een activiteitenbijeenkomst (VAM) en elke donderdag vindt de
morsecursus plaats in Bunschoten.

- Verder zal een delegatie van onze afdeling de VR en de Regionale Vergadering bezoeken.

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 clubactiviteiten.

8. VASTSTELLING BEGROTING VOOR 2009
Tijmen (PA3GRM) licht de begroting toe en wordt deze goedgekeurd.

9. BESTUURSVERKIEZING
Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid: Gerard (PD5GO).
Aftredende en herkiesbare bestuursleden: Eddy (PA0RSM) en Hilde (PA3EKW).
Niet aftredende bestuursleden: Tijmen (PA3GRM), Henk (PA1HT),  Ron (PA3DAM) en Bart
(PA3CSX). Zowel Hilde als Eddy worden unaniem herkozen als bestuurslid

10. PAUZE 
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JAARVERSLAG 2009   

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:

Voor tegen onthouding Voor tegen onthouding
1.  *) 4. 11 0 0  
2. 0 0 11 5. 0 0 11
3. 9 1 1
*) Ons voorstel trekken we in op de VR. In de toelichting door het HB staat dat het al mogelijk is
om de stukken van de huishoudelijke vergadering schriftelijk en via e-mail naar de leden toe te
mogen sturen.

12. VERKIEZINGEN AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VERENIGINGSRAAD
De verenigingsraad wordt gehouden op 25 april 2009. De afdeling wordt vertegenwoordigd door
Hilde (PA3EKW), Wim (PA3AGZ), Jan (PA0SNE) en Henk (PA3ESB).

13. RONDVRAAG
Klaas (PD0ZX) merkt op dat de opkomst voor de huishoudelijke vergadering (nog) beter kan.
Ook wordt er gevraagd of het mogelijk is om de VR-voorstellen eerder in het bezit te krijgen en
of dat het weer via de VERON-site mogelijk wordt om deze in te zien.

14. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur met dank voor zijn of haar inbreng in de
vergadering.                    Bart van Gorp (PA3CSX), afdelingssecretaris

BESTUURSZAKEN
De samenstelling van het bestuur is gewijzigd: afgetreden is Gerard (PD5GO).

VERENIGINGSAVONDEN
Januari - Nieuwjaars receptie.
Februari - Lezing Ballonvossenjacht 2008. Berrie (PB4PT) en Ron (PA3DAM) vertelden

over hun manier om te voorspellen waar de ballon neer kan komen; alleen het
laatste stukje werd er gepeild. 

Maart - Huishoudelijke Vergadering en behandeling VR-voorstellen.
April - Leo de Soete (PA0DSO) vertelde over de eerste Transatlantische

Telegraafkabel.
Mei - Lezing Teamspeak: Voice over IP voor en door radioamateurs. Gert

(PD0ERM) legde uit hoe het werkte en Gerry (PA3FBL) gaf technische
ondersteuning. Tijdens de PowerPoint presentatie werd ook stil gestaan bij
toepassingen, zoals de DLZA (Digitale Leer-omgeving Zendamateurs ) en het
NtA-net (Nederlandstalig Amateur-net).

Juni - Onderling QSO en BBQ te PI4AMF Bunschoten.
Juli/Augustus - Geen bijeenkomst.
September - Onderling QSO en het vertonen van vakantie lichtbeelden.
Oktober - Lezing over Zigbee: laagvermogen radiomodems in de 2.4 GHz band die

samen een dynamisch netwerk vormen. E.e.a. uitgelegd door  Jorg (PH7W).
November - Een groot aanbod tijdens de verkoping van courante radio-amateur spullen.
December - Familie avond in kerstsfeer. Dit jaar werden Peter (NL5557) en Dolf (PE1AAP)

extra in het zonnetje gezet, die samen al weer 25 jaar de QSL-post voor onze
afdeling verzorgden. Ook werd door Rob (PA0KEL) de winnaar van de
vossenjacht bekend gemaakt.  Aan Cees (PA1JCW) zal later voor het bereikte
resultaat een vossenjachtbeker worden uitgereikt.
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De verenigingsavonden zijn dit jaar allemaal gehouden in de Sporthal in Zielhorst te Amersfoort
met uitzondering van de maand juni, welke werd gehouden te Bunschoten.

PI4AMF
Vanuit de VAM locatie te Bunschoten komt deze call regelmatig in de lucht. 

PA750AMF
Ter gelegenheid van 750 jaar stadsrechten voor Amersfoort is deze special event call gebruikt
in de periode juni tot medio december. Vanuit de VAM lokatie te Bunschoten werden de meeste
verbindingen met deze call gemaakt. De gemeente Amersfoort heeft de QSL-kaarten
gesponsord.

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://a03.veron.nl / http://hamradio.nikhef.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 en een digitale
uitgave met info over de afdeling. Ook werd er via e-mail 10 keer een Nieuwsflits verzonden met
het laatste nieuws en aankondiging van de afdelingsbijeenkomst.

CURSUSSEN
Er werd dit jaar geen N/F cursus gegeven. Cursisten werden doorverwezen naar de
Elektronische Leeromgeving hiervoor.
Koos (PA3BJV) en Ron (PA3DAM) verzorgden ook dit jaar weer de morsecursus.

PROMOTIE/EVENEMENTEN EN WAT VERDER HET VERMELDEN WAARD IS
• De PACC wedstrijd gehouden vanaf lokatie Bunschoten leverde een goede vierde plaats

op.
• Er is een delegatie van onze afdeling geweest naar de VERON verenigingsraad.
• Een zelfbouwproject voor het maken van een vossenjachtontvanger verzorgd door Rob

(PA0KEL).
• Tijdens Bouwdorp Achterveld was er bij de jeugd veel belangstelling voor de radiohobby

en zelfbouw. Edwin (PD3ALB) nodigde Hilde (PA3EKW), Eddy (PA0RSM) en Koos
(PA3BJV) uit voor een "clinic" onder de call PA750AMF.

• Tijdens de Dag van de Amateur zijn als Amateur van het Jaar 2008 gekozen Hilde
(PA3EKW) en Koos (PA3BJV).

• Eddy (PA0RSM) is maandag 23 november naar de Regionale Bijeenkomst geweest in
Apeldoorn.

• Dit jaar werden door Rient (PA3GXP), Rob (PA0KEL) en Ron (PA3DAM) met succes
verschillende vossenjachten georganiseerd. 

• Vanuit Bunschoten werd veel aandacht besteed aan DARES d.m.v. lezingen en hulp bij
het ombouwen van portofoons in Utrecht.

VAM-AVONDEN
De VAM avonden te Bunschoten zijn een belangrijk onderdeel van de afdeling Amersfoort.

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.

Bart van Gorp (PA3CSX), afdelingssecretaris
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AGENDA

BALANS PER 31-12-2009
   2008    2009   2008   2009 

Kas €  688,17 €  483,72 Kapitaal €14259,58 €14158,47 
ING rekening -  376,94 -  255,97 Cursus -  513,53 -  513,53 
Kapitaalrek. -    -,-- -   49,63
ING extra
 bonus rek -13708,-- -13882,68   
   --------- --------- --------- --------- 
    €14773,11 €14672,-- €14773,11 €14672,-- 
    ========= ========= ========= ========= 

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 2009
O N T V A N G S T E N    2008    2009 begr.2010 
Afdracht Hoofdbestuur  € 1584,-- € 1561,50 € 1560,-- 
Giften-Verkoping -  283,80 -  234,-- -  100,-- 
't Geruis -    -,-- -    -,-- -    -,-- 
Aktiviteiten-VAM -  535,75 -  441,-- -  400,-- 
Verenigingsavonden -   93,50 -  262,20 -  150,-- 
Rente kap./ING extra bonus rek -  149,52 -  224,31 -  350,-- 
Cursus -    -,-- -    -,-- -    -,-- 
Diversen -    -,-- -    -,-- -    -,--
Negatief  Saldo -    -,-- -  101,11 -    -,-- 

--------- --------- —-------- 
 € 2646,57 € 2824,12 € 2560,--  ========= ========= ========= 

U I T G A V E N    2008    2009 begr.2010
Bestuursvergadering €   25,-- €   37,50 €   60,-- 
't Geruis -  282,90 -  188,15 -  200,-- 
Aktiviteiten-VAM -  547,60 -  745,00 -  500,-- 
Verenigingsavonden + zaalhuur - 1625,76 - 1653,85 - 1700,-- 
Diversen -  136,73 -  199,62 -  100,-- 
Cursus -    -,-- -    -,-- -    -,-- 
Voordelig Saldo -   28,58 -    -,-- -    -,--

--------- --------- --------- 
€ 2646,57 € 2824,12 € 2560,-- 
========= ========= ========= 

AMERSFOORT, 01-01-2010, Tijmen (PA3GRM), afdelingspenningmeester

maart 19 (derde vrijdag) huishoudelijke vergadering, behandeling van de
VR-voorstellen. 

april 9 lezing “DELFI – C3” door Wouter Jan Ubbels (PE4WJ).
DELFI – C3 is een door studenten van de TU Delft gebouwde CubeSat, ter
grote van een melkpak, met aan boord sensoren om de zonnestand te meten
en dunnefilm-zonnecellen. In de lezing wordt het gehele project besproken,
van eerste idee tot aan lancering, met daarin wat uitgebreider de zaken welke
voor radioamateurs het meest interessant zijn.

mei 14 lezing “Magnetische Loop Antennes” door Hans Verkaik (PA3ECT). De mag-
netische loop antenne lijkt een oplossing voor radioamateurs met antenne
plaatsingsproblemen. Hans, zal in zijn lezing ons deelgenoot maken van zijn
(zelfbouw) ervaringen. 

juni 11 onderling QSO en een BBQ in Bunschoten.
juli/augustus geen bijeenkomst. 
september 10 onderling QSO en vakantie lichtbeelden
oktober 8 verkoping van courante amateur spullen 
november 12 lezing (onder voorbehoud)
december 10 kerstavond
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