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MAART - Huishoudelijke Vergadering / behandeling VR-voorstellen
Het afdelingsbestuur nodigt alle VERON-afdelingsleden uit voor de huishoudelijke
vergadering op vrijdag 18 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 19 maart 2010 (pag. 2)
3. Jaarverslag over 2010 (pag. 4)
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Financieel verslag van de penningmeester (pag. 6)
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. Beleid 2011
8. Vaststellen begroting voor 2011
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), aftredend/herkiesbaar
secretaris: Bart (PA3CSX), aftredend/niet herkiesbaar
penningmeester: Roel (PB0ACU)), niet aftredend
leden: Ron (PA3DAM), niet aftredend

Edwin (PD3ALB), niet aftredend
Adriaan (PA1LIO), niet aftredend
Eddy (PA0RSM), aftredend/herkiesbaar

Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.
1

vr-voorstellen2011.pdf


VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 19 MAART 2010

Op vrijdag 19 maart was er de jaarlijkse huishoudelijke vergadering en de behandeling van de
VR-voorstellen, die door 32 leden werd bezocht. 

1. OPENING
Om 20:30 uur wordt de vergadering door Hilde (PA3EKW) geopend. Zij heet allen welkom.

2. NOTULEN
De notulen van de huishoudelijke vergadering van verleden jaar 20 maart 2009 worden
goedgekeurd.

3. JAARVERSLAG
Onderdeel van het jaarverslag is het ledenaantal. Eddy (PA0RSM) houdt zich hiermee bezig
en meldt een ledental van 257 in 2008. In 2009 hadden we een instroom van 10 en een
uitstroom van 15 leden. De tendens van de afgelopen jaren heeft zich dus voortgezet in een
teruggang van vijf leden naar 252 eind 2009. De uitstroom betrof: 5 verhuizingen, 1 overlijden
en 9 leden die hun lidmaatschap hebben beëindigd. Bij de instroom hadden we 4 nieuwe
leden en 6 overschrijvingen naar onze afdeling. Het jaarverslag over 2009 wordt
goedgekeurd.

4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
De commissie bestaat uit Jan (PD0AUQ) en Koos (PA3BJV). 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. Hilde (PA3EKW) roept een ieder op om
toestemming te geven om ’t Geruis voortaan elektronisch te ontvangen om zodoende deze
kostenpost kleiner te maken.

6. BENOEMING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE
De commissie voor 2010 zal bestaan uit  Koos (PA3BJV) en Henk (PA3ESB) met als reserve
Ton (PE1BQE).

7. BELEID 2010
Het doel voor 2010 is om zo veel mogelijk op dezelfde weg door te gaan: 
- Er worden lezingen georganiseerd op een aantal afdelingsbijeenkomsten.
- Elke maandagavond is er een activiteitenbijeenkomst (VAM) en elke donderdagavond

vindt de morsecursus plaats in Bunschoten.
- De verenigingszender zal in 2010 ook actief zijn als PI65AMF (65 jaar VERON).
- Op vrijdagavond wordt een N/F cursus gegeven.
- Een afvaardiging zal aanwezig zijn op de 4 mei herdenking te IJsselstein (nabij Lopik).
- 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.
Gerard (PA3BUR) stelt een vraag over het jeugdbeleid. Hilde (PA3EKW) geeft aan dat
hierover  meerdere keren gesproken is binnen het bestuur en met het HB. De invulling van het
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beleid is echter onduidelijk. Eddy (PA0RSM) legt zijn ervaringen uit en stelt dat er weinig
response kwam van de schoolzijde (VTB). Tijdens de regiovergadering is gebleken dat het
benoemen van een contactpersoon alleen niet werkt.
Frans (PC2F) merkte tijdens de JOTA een afname van interesse bij de jeugd in de
radiohobby.
Jan (PA0SNE) vraagt zich af of De Jonge Onderzoekers enthousiast kunnen worden
gemaakt.
Tot slot meldt Hilde dat er voor een excursie (afdeling breed) weinig belangstelling (meer)
bestaat.

8. VASTSTELLING BEGROTING VOOR 2010
Tijmen (PA3GRM) licht de begroting toe en wordt deze goedgekeurd. Koos (PA3BJV) legt uit
dat de financiële administratie van de cursussen op zichzelf staat en uit de boeken van de
afdeling is gehouden.

9. BESTUURSVERKIEZING
Aftredend en niet herkiesbaar bestuursleden:  Tijmen (PA3GRM) en Henk (PA1HT).
Aftredende en herkiesbare bestuursleden: Bart (PA3CSX) en Ron (PA3DAM).
Niet aftredende bestuursleden:  Hilde (PA3EKW) en Eddy (PA0RSM). 
Kandidaat bestuursleden: Edwin (PD3ALB), Adriaan (PA1LIO) en Roel (PB0ACU).
Zowel de kandidaat- als herkiesbare bestuursleden worden unaniem  gekozen als bestuurs-
lid. Hilde (PA3EKW) overhandigt een bloemetje aan Henk (PA1HT) en bedankt Tijmen
(PA3GRM) die gedurende 12 jaar penningmeester is geweest voor de goede samenwerking.

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:
voorstel voor tegen onthouding voorstel voor tegen onthouding
1.  3 1 7 7. 7 0 4  
2. 6 2 3 8. 1 8 2
3. 2 0 9 9. 1 10 0
4. 0 10 1 10. 0 11 0
5. 2 1 8 11. 0 8 3
6. 1 0 10

Opmerkingen bij de voorstellen:
Aan een voorstel uit de zaal om een presentielijst in te voeren is direct gevolg gegeven.
1. Klaas (PD0ZX): Wat doet het HB om de kosten te drukken? Gert (PA2LO): Wat kan er

niet meer als de contributieverhoging niet doorgaat? Over welke periode geldt dit?
5. De procedure bij AT voor het aanvragen van een special event call voor meer als 28

dagen aaneensluitend verloopt moeizaam.
6. Gert (PA2LO) stelt voor AT uit te nodigen om een lezing te houden.
9. Voorgesteld wordt om een samenwerkingsverband met VRZA of Engelse zuster-

organisatie.

12. VERKIEZINGEN AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VERENIGINGSRAAD
De verenigingsraad wordt gehouden op 24 april 2010. De afdeling wordt vertegenwoordigd
door Hilde (PA3EKW), Adriaan (PA1LIO), Edwin (PD3ALB) en Bart (PA3CSX).

13. RONDVRAAG
Jan (PD0RDQ) spreekt zich positief uit over de gastvrijheid van de VRZA afdeling Groningen.
Hilde (PA3EKW) kondigt activiteiten aan die binnenkort plaatsvinden.
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JAARVERSLAG 2010   
                         

14. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur met dank voor zijn of haar inbreng in de
vergadering.   Bart van Gorp (PA3CSX), afdelingssecretaris

BESTUURSZAKEN
De samenstelling van het bestuur is als volgt gewijzigd: Afgetreden zijn penningmeester
Tijmen (PA3GRM) en bestuurslid Henk (PA1HT). Toegetreden zijn penningmeester Roel
(PB0ACU), bestuursleden Adriaan (PA1LIO) en Edwin (PD3ALB).

VERENIGINGSAVONDEN
Januari - Nieuwjaarsreceptie.
Februari - Een lezing  over "Radio Holland - 100 jaar draadloos op schepen en de wal"

door Henk Middelkoop.
Maart - Huishoudelijke Vergadering en behandeling VR-voorstellen.
April - Vervangende lezing i.v.m. ziekte spreker DELFI-C3. Eddy (PA0RSM)

presenteerde de lezing (op DVD) van Bouke (PA0ZH) over de DXpeditie
naar Spitsbergen.

Mei - Een lezing over "Magnetische Loop Antennes" door Hans Verkaik
(PA3ECT). De magnetische loop antenne lijkt een oplossing voor
radioamateurs met antenne plaatsingsproblemen. Hans maakte ons
deelgenoot van zijn (zelfbouw) ervaringen.

Juni - Onderling QSO en BBQ bij PI4AMF in Bunschoten.
Juli/Augustus - Geen bijeenkomst.
September - Onderling QSO en het vertonen van vakantie lichtbeelden.
Oktober - Een lezing over "DELFI - C3" door Wouter Weggelaar (PA3WEG). 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 werd het gehele project besproken, van
eerste idee tot aan lancering, met daarin wat uitgebreider de zaken welke
voor radioamateurs het meest interessant zijn zoals communicatie systeem,
antennes, transponder etc. 

November - Verkoping met een groot aanbod van courante radio-amateurspullen.
December - Familie avond in kerstsfeer. Dit jaar werd het vossenjacht-team uitgeroepen

tot afdelings radio-amateurs van het jaar 2010. Rob (PA0KEL) en Rient
(PA3GXP) hebben met behulp van andere teamleden het vossenjagen
mogelijk gemaakt, van bouwpakket tot en met het organiseren van een
aantal vossenjachten.

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 kwam deze call regelmatig in de lucht. 

PI65AMF
In  2010 vierden  de landelijke VERON en de afdeling Amersfoort  het feit dat zij 65 jaar
geleden zijn opgericht. In 2010 waren diverse VERON afdelingen actief met de speciale prefix
PI65, zo ook Amersfoort met de call PI65AMF.
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  AGENDA
  8 april - lezing over “Software Defined Radio” door Martin Dudok van Heel (PA1SDR).
  13 mei - lezing over “ENIGMA” door Paul Reuvers (PE1BXL) en Marc Simons (PE1RTT).
  17 juni - (derde vrijdag) onderling QSO en een BBQ in Bunschoten. 
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Totaal zijn 676 QSO's gelogd. Hiervan zijn er inmiddels 152 via eQSL bevestigd. Mooiste DX:
1x Japan, 5x Australië, 1x Chili, 4x Aziatisch Rusland, 1x Congo.
Actiefste maanden waren april, mei en december met respectievelijk 140, 333 en 192  QSO's. 
De meeste verbindingen zijn 's avonds gemaakt in de 40 meterband, waar we regelmatig een
echte “pile-up” trokken. Op het DX cluster staan we 29 maal vermeld (exclusief “self spotting”)
(bronnen: eQSL en DXsummit). 

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), 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
Vanaf 3 december 2010 vond er iedere vrijdagavond weer een cursus zendamateur plaats.
De locatie hiervoor was het clubstation PI4AMF. Onder vakkundige begeleiding van Jan van
Essen (PA0SNE) werd aan de hand van VERON F-cursusboek de lesstof deel voor deel
afgewerkt. 
Koos (PA3BJV) en Ron (PA3DAM) verzorgden ook dit jaar weer de morsecursus. Op 29 april
werd door hun het eerste afdelings “morse-examen” afgenomen.

PROMOTIE/EVENEMENTEN EN WAT VERDER HET VERMELDEN WAARD IS
• De PACC wedstrijd werd gehouden vanaf de locatie Bunschoten. PI4AMF is in de sectie

E: Multi Operator Multi Transceiver op de 8ste plaats gekomen. In het PACC 2010
afdelings klassement zijn de contesters van A03 op de 26ste plaats gekomen. Dit waren
PA0RBA, PG1R, PA2LO, PA0LPN, PA0RSM, PA1MOS en NL10133.

• Er is een delegatie van onze afdeling geweest naar de VR.
• De velddag op 5 en 6 juni op het bekende veldje bij Hoogland-west was een succes.
• Dit jaar waren er amateurs actief tijdens het Lighthouse Weekend vanuit Harderwijk en op

verschillende plaatsen in de afdeling tijdens de jaarlijkse JOTA.
• Dit jaar zijn we niet naar de Regionale Vergadering geweest.
• Ook dit jaar zijn er weer vossenjachten georganiseerd in Amersfoort en Hilversum.

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



BESTUUR:
voorzitter: Hilde Sportel *) PA3EKW A. Schweitzersingel 367 3822 BV Amersfoort 033-4551992
vice-voorzitter: Adriaan v.d. Brink *) PA1LIO Watersnip 30 3751 GL Eemnes
secretaris: Bart van Gorp **) PA3CSX Almereweg 22    3891 ZP Zeewolde 036-5244229
penningmeester: Roel Craanen ****) PB0ACU Watersteeg 57 3824 EL Amersfoort 033-4561118
  giro: 3888404 tnv: VERON-A03-Amersfoort
lid: Edwin de Looze *****) PD3ALB Rentinckstraat 13 3791 VN Achterveld
lid: Eddy Krijger *) PA0RSM Kroonenburg 24 3813 RN Amersfoort 033-4330583
lid: Ron de Vries ***) PA3DAM Bombardonstraat 86 3822 CG Amersfoort

e-mail adres: afdeling PI4AMF@veron.nl / *) call/luisternummer@veron.nl / **) avangorp@planet.nl /
 ***) vriesrac@hotmail.com / ****) r.j.craanen@hocra.nl / *****)  e.delooze@planet.nl.

internet: http://a03.veron.nl / http://www.pi4amf.nl.
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BALANS PER 31-12-2010
   2009      2010    2009       2010 

Kas €  483,72  €  290,82 Kapitaal €14158,47  €15422,21 
ING betaal -  255,97  -  742,54 Cursus -  513,53  -    -,--
ING spaar -   49,63  - 2388,85
ING xtraspaar -13882,68  -12000,--
   ---------  --------- ---------  --------- 
    €14672,--  €15422,21 €14672,--  €15422,21 
    =========  ========= =========  ========= 

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 2010
O N T V A N G S T E N    2009         2010      begr.2011 
Afdracht Hoofdbestuur  € 1561,50    € 1573,20    € 1500,-- 
Giften/Verkoping -  234,--    -   58,10    -   50,-- 
Reiskosten -    -,--    -   50,--    -   50,-- 
Activiteiten-VAM -  441,--    -  105,--    -  100,-- 
Barbecue -  262,20    -  301,75    -  350,--
Rente ING-rekeningen -  224,31    -  506,82    -  275,-- 
Bingo -    -,--    -  114,10    -   60,-- 
Diversen w.o. QSL -    -,--    -  137,--    -    -,--
Saldo Negatief -  101,11    -    -,--    -    -,-- 

---------    ---------    --------- 
 € 2824,12    € 2845,97    € 2385,-- 

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

U I T G A V E N    2009    2010  begr.2011
Bankkosten €    -,--    €   34,50    €   66,-- 
Div. adm. kosten + ‘t Geruis -  188,15    -  137,13    -  100,--
Portokosten, incl. ‘t Geruis -    -,--    -  121,80    -  125,-- 
Diverse bestuurskosten -  199,62    -   48,99    -   60,--
Reiskosten -    -,--    -   86,52    -   50,--
Bestuursvergaderingen -   37,50    -   62,50    -   60,--
Verenigingsavond lezingen -  253,85    -   63,95    -  150,--
Verenigingsavond zaalhuur -  600,--    -  507,60    -  600,--
Verenigingsavond kerst -  800,--    -  661,02    -  500,--
Barbecue -  400,--    -  239,--    -  350,-- 
VAM diversen w.o. contesten -   45,--    -   29,--    -   50,-- 
VAM energie -  300,--    -  100,--    -  200,--
VAM QSL -    -,--    -    3,75    -   74,--
Saldo positief -    -,--    -  750,21    -    -,--

---------    ---------    --------- 
€ 2824,12    € 2845,97    € 2385,-- 
=========    =========    ========= 

AMERSFOORT, 01-01-2011, Roel (PB0ACU), afdelingspenningmeester
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