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MAART - huishoudelijke vergadering / behandeling VR-voorstellen
Het afdelingsbestuur nodigt alle VERON-afdelingsleden uit voor de huishoudelijke
vergadering op vrijdag 9 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 18 maart 2011 (pag. 2)
3. Jaarverslag over 2011 (pag. 4)
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Financieel verslag van de penningmeester (pag. 6)
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. Beleid 2012
8. Vaststellen begroting voor 2012
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: Gert (PA2LO), niet aftredend
penningmeester: Roel (PB0ACU), aftredend/herkiesbaar
leden: Ron (PA3DAM), aftredend/herkiesbaar

Edwin (PA1EDL), aftredend/herkiesbaar
Eddy (PA0RSM), niet aftredend
Adriaan (PA1LIO), aftredend/herkiesbaar

Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.
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VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 18 MAART 2011

Op vrijdag 18 maart was er de jaarlijkse huishoudelijke vergadering en de behandeling van de
VR-voorstellen, die door 29 leden werd bezocht. 

1. OPENING
Om 20.00 uur wordt de vergadering door Hilde (PA3EKW) geopend. Zij heet allen welkom.

2. NOTULEN
De notulen van de huishoudelijke vergadering van verleden jaar 19 maart 2010 worden
goedgekeurd.

3. JAARVERSLAG
Over het jaarverslag zijn geen vragen. Onderdeel van het jaarverslag is het ledenaantal. Eddy
(PA0RSM) houdt zich hiermee bezig en meldt een daling van 19 leden tussen einde 2009
(252) en einde 2010 (233). De tendens van de afgelopen jaren heeft zich dus voortgezet.
Het jaarverslag over 2010 wordt goedgekeurd.

4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
De commissie bestaat uit Henk (PA3ESB) en Koos (PA3BJV). Echter door een misverstand is
Henk (PA1HT) opgeroepen als kascommissielid. Het bestuur is akkoord gegaan met deze
gewijzigde samenstelling van de kascommissie. In tegenstelling tot eerdere jaren is dit keer
alles gecontroleerd en zijn er geen discrepanties en/of fouten waargenomen. De
kascommissie vraagt 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. Klaas (PD0ZX) vraagt een budget
toe te voegen voor het maken van QSL kaarten; Roel (PB0ACU) meldt dat dit budget hiervoor
al aanwezig is.

6. BENOEMING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE
De commissie voor 2011 zal bestaan uit Henk (PA3ESB), Ton (PE1BQE) en Raphael Verwer
als reservelid.

7. BELEID 2011
Hilde (PA3EKW) vertelt dat er niet echte beleidsstukken worden gemaakt. 
Met een aantal activiteiten is de afdeling Amersfoort goed op weg:
– Er is een goede deelname aan de N + F cursussen
– Bouwprojecten met Henk (PA0JMD) op de VAM avonden
– De komende velddag wordt door Edwin (PD3ALB) en Raphael georganiseerd
– De morsecursus op donderdagavond loopt goed 
– De vertegenwoordiging van de NL-leden is in overleg met Johan (NL9723) ondergebracht

bij Adriaan (PA1LIO)
– Het vossenjagen wordt steeds beter bezocht
– Meer leden hebben zich aangemeld voor elektronische mailing
– Het archief van de afdeling wordt bijgehouden door Frank (PA3DTX), waarvoor dank.

Heb je mooie foto's, stuur ze dan in

8. VASTSTELLING BEGROTING VOOR 2011
Roel (PB0ACU) licht de begroting toe en wordt deze goedgekeurd. 
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9. BESTUURSVERKIEZING
Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid:  Bart (PA3CSX).
Aftredende en herkiesbare bestuursleden: Hilde (PA3EKW) en Eddy (PA0RSM).
Niet aftredende bestuursleden:  Ron (PA3DAM), Edwin (PD3ALB), Adriaan (PA1LIO) en Roel
(PB0ACU). 
Kandidaat bestuurslid: Gert (PA2LO).
Zowel de kandidaat- als herkiesbare bestuursleden worden unaniem gekozen als bestuurslid.
De voorzitter bedankt Bart (PA3CSX) voor zijn inzet als secretaris van de afdeling.

10. PAUZE

11. BEHANDELING VAN DE VR-VOORSTELLEN
Iedere afdeling heeft tijdens de Verenigingsraad middels haar afgevaardigden recht op één
stem voor elke 25 leden of gedeelte van 25 leden. Tijdens de VR heeft Amersfoort derhalve
10 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. 10 0 0 8. 1 4 5
2. 0 10 0 9. 10 0 0
3. 0 10 0 10. 10 0 0
4. 0 9 1 11. 10 0 0
5. 0 10 0 12. 0 9 1
6. 10 0 0 13. 0 10 0
7. 10 0 0

Opmerkingen bij de voorstellen:
1. Koos (PA3BJV): Het opheffen van de technische commissie gaat te ver: de commissie

heeft in het verleden een zeer waardevolle rol gehad en heeft zaken ontdekt die voor
zowel amateurs als de toezichthouders bruikbaar zijn gebleken. Door het opheffen van de
commissie verdwijnt veel kennis. Voorstel: vervang de commissie door een kleine
“wakende” commissie.

6. Eddy (PA0RSM) licht het voorstel toe: het HB knipt het voorstel feitelijk in tweeën, spreekt
een intentie uit om de regiovergadering in september te laten plaatsvinden, doch zegt dit
niet toe. Indien tijdens de VR de intentie wordt gewijzigd in een toezegging kan het
voorstel worden ingetrokken.

7. In verband met de complexiteit en inhoudelijkheid van het onderwerp wordt besloten dit
voorstel op de VR te laten toelichten door de inbrengers van het voorstel: Jan (PD0AUQ)
en Rient (PA3GXP).    

8. Maarten (PA3EYC) betoogt dat Saba en Bonaire sinds 10 oktober 2010 de status van
Nederlandse gemeente hebben en vanuit dat oogpunt binnen het Koninkrijk vallen en dus
mee zouden kunnen doen.

9. Eddy (PA0RSM) geeft een toelichting op de werking van de examengenerator en
bevestigt de omissies die door de afdeling Eindhoven zijn aangekaart.

13. Edwin (PD3ALB) doet een oproep om niet alleen te klagen over het gebrek aan inhoud
van het verenigingsblad, maar vooral zelf ook een bijdrage te leveren door kopij in te
zenden.

12. VERKIEZINGEN AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VERENIGINGSRAAD
De verenigingsraad wordt gehouden op 16 april 2011. De afdeling wordt vertegenwoordigd
door Jan (PD0AUQ), Rient (PA3GXP), Adriaan (PA1LIO) en Gert (PA2LO).

13. RONDVRAAG
Eddy (PA0RSM) doet een voorstel om ‘t Geruis voortaan niet meer per post toe te zenden,
maar uitsluitend per e-mail. De voorzitter geeft aan dat niet van alle leden, ondanks
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JAARVERSLAG 2011   
                         

uitgebreide inspanningen, een e-mail adres aanwezig is en zegt toe dat het bestuur een
besluit zal nemen.
Maarten (PA3EYC) roept de aanwezigen op om actief mee te doen met de
afdelingscompetitie.
Ton (PE1BQE) vertelt een anekdote over de aandacht van controlerende instanties tijdens het
uitoefenen van de hobby in de buitenlucht.

14. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur met dank voor ieders inbreng in de
vergadering.

Gert (PA2LO), afdelingssecretaris

BESTUURSZAKEN
De samenstelling van het bestuur is als volgt gewijzigd: Afgetreden is secretaris Bart van
Gorp (PA3CSX) en toegetreden als secretaris is Gert van Loo (PA2LO).

VERENIGINGSAVONDEN
14 januari nieuwjaarsreceptie en behandeling van binnengekomen afdelings-VR-

voorstellen.
18 februari lezing door Klaas (PA0KLS) over Digitale TV (DVB).
18 maart huishoudelijke vergadering en behandeling van de VR-voorstellen.
8 april lezing over “Software Defined Radio” (SDR) door Martin Dudok van Heel 

(PA1SDR).
13 mei lezing over “ENIGMA” door Paul Reuvers (PE1BXL) en Marc Simons

(PE1RRT).
4 en 5 juni velddag.
juni geen bijeenkomst in verband met de feestdagen.
juli/augustus geen bijeenkomst.
9 september onderling QSO en vakantie lichtbeelden.
14 oktober lezing over “Storing in de amateurbanden en hoe gaan wij radioamateurs hier

mee om” door Jan Janssen (PA0JMG).
11 november verkoping van courante radio-amateurspullen.
9 december kerstbijeenkomst.
De verenigingsavonden zijn dit jaar allemaal gehouden in de Sporthal in Zielhorst te
Amersfoort.

PI4AMF
Vanuit de VAM-locatie te Bunschoten kwam deze call regelmatig in de lucht. Het clubstation
heeft in 2011 3.884 QSO's gelogd. De actiefste maanden waren februari en maart
(respectievelijk de PACC en de WPX contest). Alle QSO's zijn via eQSL bevestigd. Met
ingang van 2011 wordt de papieren PI4AMF QSL-kaart alleen nog maar verzonden in
antwoord op een ontvangen QSL. Het aantal nog te beantwoorden QSL-kaarten uit de
afgelopen vijf jaar is inmiddels opgelopen tot circa 3.000 stuks. De verwachting is dat er uit
deze periode nog eens circa 3.000 QSL-kaarten naar ons onderweg zijn. Inmiddels zijn er
10.000 nieuwe QSL kaarten bijgedrukt. 
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AGENDA
13 april is er een lezing over techniek en natuurkunde door Jos (PA3ACJ) 
11 mei is er een lezing (voordracht) over de opkomst en ondergang van het

buizenrijk door Gerard (PA0GJK) 
2/3 juni velddag 
8 juni onderling QSO en BBQ in Bunschoten
juli/augustus geen bijeenkomst

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 homepage (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
In 2011 vond er iedere vrijdagavond weer een cursus zendamateur plaats. De locatie hiervoor
was het clubstation PI4AMF. Onder vakkundige begeleiding van Jan van Essen (PH7S) 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. 

PROMOTIE/EVENEMENTEN EN WAT VERDER HET VERMELDEN WAARD IS
• De afdeling nam deel aan de PACC vanaf de locatie Bunschoten. 
• Er is een delegatie van onze afdeling geweest naar de VR in Arnhem.
• Adriaan (PA1LIO) heeft de rol van contactpersoon voor de luisteramateurs overgenomen

en heeft een enquête gehouden naar de wensen van de SWL’s.
• De velddag op 4 en 5 juni op het bekende veldje bij Hoogland-West was een succes.
• Dit jaar waren er amateurs actief tijdens het Lighthouse Weekend vanuit Harderwijk, het

Black Trousers Hamradio Event vanuit Zwartebroek en op verschillende plaatsen in de
afdeling tijdens de jaarlijkse JOTA.

• Dit jaar is Gert (PA2LO) naar de Regionale Vergadering in Apeldoorn geweest.
• Ook dit jaar zijn er weer vossenjachten georganiseerd in Amersfoort en Hilversum.
• Diverse amateurs uit de afdeling hebben punten verzameld voor de VERON

afdelingscontest. Met een 14e plaats in het eindklassement behaalde Amersfoort het
beste resultaat van de afgelopen jaren.

• Raphael Verwer (PD0RAF) is tijdens de kerstbijeenkomst in het zonnetje gezet als
afdelingsamateur van het jaar.

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.

Gert (PA2LO), afdelingssecretaris
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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 035-5382936
secretaris: Gert van Loo PA2LO Horsterweg 173  3853 JB Ermelo  06-53305635
penningmeester: Roel Craanen PB0ACU Watersteeg 57 3824 EL Amersfoort 033-4561118
  giro: 3888404 tnv: VERON-A03-Amersfoort
lid: Edwin de Looze PA1EDL 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

homepage: http://a03.veron.nl / email: a03@veron.nl

BALANS PER 31-12-2011
  2010       2011             2010       2011 

Kas €  290,82  €  148,26 Kapitaal €15422,21  €15099,37
ING betaal -  742,54  -  430,83 Verlies-                     
ING spaar - 2388,85  - 2406,03  saldo              -  322,84
ING xtraspaar -12000,--  -12114,25
   ---------  ---------          ---------  --------- 
    €15422,21  €15099,37          €15422,21  €15422,21 
    =========  =========          =========  ========= 

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 2011
O N T V A N G S T E N   2010         2011       begr.2012 
Afdracht Hoofdbestuur  € 1573,20    € 1485,80    € 1450,-- 
Giften/Verkoping -   58,10    -  196,25    -   50,-- 
Reiskosten -   50,--    -   50,--    -   50,-- 
Activiteiten-VAM -  105,--    -    -,--    -    -,-- 
Barbecue -  301,75    -    -,--    -  300,--
Rente ING-rekeningen -  506,82    -  131,43    -  300,-- 
Bingo -  114,10    -  153,--    -  150,-- 
Diversen w.o. QSL -  137,--    -    -,--    -    -,--
Saldo negatief -    -,--    -  322,84    -  105,-- 

---------    ---------    --------- 
 € 2845,97    € 2339,32    € 2405,-- 

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

U I T G A V E N   2010         2011       begr.2012
Bankkosten €   34,50    €   66,93    €   70,-- 
Kopie/papier/porto ‘t Geruis -  137,13    -  166,46    -  150,--
Portokosten, diverse adm. -  121,80    -   45,90    -   30,-- 
Diverse bestuurskosten -   48,99    -   27,50    -   50,--
Reiskosten -   86,52    -    -,--    -   50,--
Bestuursvergaderingen -   62,50    -   37,20    -   60,--
Verenigingsavond lezingen -   63,95    -  162,60    -  150,--
Verenigingsavond zaalhuur -  507,60    -  572,60    -  590,--
Verenigingsavond kerst -  661,02    -  623,89    -  650,--
Verenigingsavond bingo -    -,--    -  155,00    -  150,--
Barbecue -  239,--    -    -,--    -  300,-- 
VAM diversen w.o. contesten -   29,--    -    -,--    -   50,-- 
VAM energie -  100,--    -    -,--    -    -,--
VAM QSL -    3,75    -  239,07    -    -,--
Act. Vossenjachten -    -,--    -   23,75    -   30,--
Act. Velddag -    -,--    -  112,75    -   75,--
Act. AHW -    -,--    -  105,67    -    -,--
Saldo positief -  750,21    -    -,--    -    -,--

---------    ---------    --------- 
€ 2845,97    € 2339,32    € 2405,-- 
=========    =========    ========= 

AMERSFOORT, 01-01-2012, Roel (PB0ACU), afdelingspenningmeester
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