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MAART - huishoudelijke vergadering / behandeling VR-voorstellen
Het  afdelingsbestuur  nodigt  alle VERON-afdelingsleden  uit  voor de huishoudelijke 
vergadering op vrijdag 13 maart. De bijeenkomst wordt gehouden in Sporthal Zielhorst
(Trompetstraat 3, Amersfoort; vlakbij het servicepunt van de bibliotheek 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, Frans (PC2F) 
2. Notulen huishoudelijke vergadering van 14 maart 2014 (pag. 2)
3. Jaarverslag over 2014 (pag. 4)
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Financieel verslag van de penningmeester (pag. 6)
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. Beleid 2015
8. Vaststellen begroting voor 2015
9. Bestuursverkiezing
10. Pauze
11. Behandeling van de VR-voorstellen voor de Verenigingsraad in Apeldoorn
12. Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad
13. Rondvraag
14. Sluiting

Het bestuur stelt voor om de omvang van het bestuur terug te brengen van 7 naar 5 be-
stuursleden en in de ontstane vacature OM Hans van der Marel (PE1KWH) te benoemen als
bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering bij de secretaris
worden aangemeld. Het overzicht is als volgt:

bestuur: voorzitter Frans (PC2F), aftredend/herkiesbaar
secretaris Gert (PA2LO), aftredend/herkiesbaar
penningmeester Roel (PB0ACU), niet aftredend 

leden: Willem (PD0WVD) aftredend/niet herkiesbaar  
Eddy (PA0RSM) aftredend/niet herkiesbaar  
Maarten (PA3EYC) niet aftredend  
Jack (PD2J) aftredend/niet herkiesbaar

Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.
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VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 14 MAART 2014

Op  vrijdag 14 maart  werd in Amersfoort de jaarlijkse huishoudelijke vergadering gehouden
en was de behandeling van de VR-voorstellen. De avond werd door 35 leden bezocht.

1. OPENING
Om 20.00 uur wordt de vergadering geopend door Frans (PC2F). Hij heet de aanwezigen
welkom. 

2. NOTULEN 
De notulen van de huishoudelijke vergadering van 8 maart 2013 worden goedgekeurd.

3. JAARVERSLAG
Het jaarverslag 2013 is opgenomen in de stukken. 
PA0RSM (Eddy) geeft  een  toelichting op  het ledenverloop in 2013. Helaas  is  er sprake van
een afname van 227 naar 213 leden. Dit betekent dat  Amersfoort  voor  de  Verenigingsraad
1 stem verliest en van 10 naar 9 stemmen is gegaan. 
Toelichting op de ontwikkeling van het ledenaantal in 2013: 8 nieuwe leden, waarvan 4 in-
verhuizers, 22 uitgestroomde leden, waarvan 2 wegens overlijden, 12 opzeggingen, 2 we-
gens niet betalen van de contributie en 6 uitverhuizingen.
Voor de activiteiten die in 2013 door de vereniging zijn georganiseerd wordt verwezen naar
het jaarverslag dat in de vergaderstukken is opgenomen.
Ton (PE1BQE) stelt de vraag hoe het kan dat veel mensen examen doen (en er meer
amateurs bijkomen),  maar het aantal leden blijft dalen. Randy (PH4X) geeft aan dat de
PR-commissie graag bij de examens actiever de VERON wil promoten. Bij de examens in het
najaar zal Randy een oproep binnen de afdeling doen.

4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
Rient en Raphael hebben bij de penningmeester de boeken gecontroleerd en geen
onregelmatigheden gevonden. De boekhouding is in orde bevonden. De vergadering geeft de
penningmeester en daarmee het bestuur decharge . De kascontrolecommissie wordt bedankt
voor haar werk.

5. VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
De penningmeester vraagt of er op voorhand vragen zijn over het financieel verslag van 2013.
Het jaar is financieel positief afgesloten met een positief saldo van EUR 443,81. Dit resultaat
is vooral te danken aan giften. Hierbij zit onder andere een batig saldo van de VAM-avonden
(EUR 125).  Het bestuur stuurt op het in balans blijven van de inkomsten en uitgaven. Het is
zeker niet de bedoeling dat de afdeling alleen maar aan het oppotten is. De QSL-kaarten voor
de activiteit PH600NYK zijn gesponsord door de organisatie van Nijkerk 600 en daarmee
kostendekkend. 
Er zijn geen vragen over het financieel verslag.
Wel wordt een vraag gesteld over het risico dat de vereniging loopt als materialen – zoals de
verenigingsaanhanger - worden uitgeleend. De vergadering doet de suggestie om in de
voorwaarden op te nemen dat de lener zelf moet zorgen voor een goede verzekering. De
secretaris zoekt uit waar een dergelijke verzekering gesloten kan worden.

6. BENOEMING KASCONTROLE COMMISSIE
Volgend jaar zullen Rient (PA3GXP) en Tijmen (PA3GRM) de kascontrole uitvoeren. Adriaan
(PA1LIO) wordt als reservelid benoemd.

7. BELEID
Bij de PACC is in het verleden vaak gebruik gemaakt van een hoogwerker. Dit jaar is gebruik
gemaakt van de verenigingsaanhanger. 
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Aan de leden wordt gevraagd om in te stemmen met het vanaf 2014 hanteren van
verhuurkosten van EUR 15,- per uitleen ter dekking van de onderhoudskosten van
verenigingsmaterialen. De leden stemmen hier mee in.
Jack (PD2J) meldt zich aan om het materiaal van de vereniging voor zijn rekening te gaan
nemen. 

OVERIGE BELEIDSZAKEN:
- Het bestuur zou graag een zelfbouwproject willen opstarten. Ideeën hiervoor zijn

welkom.
- Het bestuur wil de komende periode meer aandacht aan het contesten geven. Deze

radiowedstrijden zijn goed om de vaardigheden die bij onze hobby horen te
verbeteren. 

- De vereniging blijft activiteiten als de JOTA stimuleren: het is de kraamkamer voor
nieuwe aanwas binnen onze hobby.

- Het bestuur wil Amateur Televisie graag weer eens onder de aandacht brengen.
- Het bestuur wil graag EME (Earth-Moon-Eurth-verbindingen) weer eens onder de

aandacht brengen.  Koos (PA3BJV) en Adriaan (PA1LIO) willen graag experimenten
ondersteunen, mogelijk is ook samenwerking met de Sterrenwacht mogelijk.

Excursie ideeën:
Vanuit de zaal komen een drietal excursie ideeën
- een bezoek bij NOS.
- excursie naar de deeltjesversneller
- specifieke excursie voor bezoekers van het Pinksterkamp: de “Lofar-excursie” Het

Drents Landschap organiseert lezingen en rondleidingen door het landschap.
PA0WIT (Jan de Wit) verzorgt er rondleidingen. 

8. VASTSTELLEN BEGROTING VOOR 2014
De penningmeester verwijst naar de begroting. De vergadering stelt een vraag over de post
porto- en administratiekosten. De penningmeester geeft aan dat te verwachten is dat er
mogelijk kosten zijn zoals, toners en papier, zaken die overigens vaak door de bestuursleden
uit eigen zak worden betaald. De begroting 2014 wordt goedgekeurd.

9. BESTUURSVERKIEZING
Frans bedankt Edwin (PA3EDL) en Adriaan (PA1LIO) voor hun inzet in het bestuur en is blij
dat beide voor de afdeling actief blijven. Voor volgend jaar is Eddy (PA0RSM) voornemens
om af te treden. Roel (PB0ACU) is aftredend en wordt door de leden herkozen. 
Als nieuw bestuurslid hebben zich aangemeld: Maarten Bos (PA3EYC) en tijdens de
vergadering Jack van Ekeren (PD2J). Beide worden unaniem door de leden als bestuurslid
gekozen.

10 PAUZE
  
11. BEHANDELING VAN DE VR-VOORSTELLEN VOOR DE VR IN APELDOORN
De afdeling heeft in de VR2014 9 stemmen. De stemming in de vergadering is omgerekend
naar deze 9 stemmen. 

Voor Tegen Onthouding
Voorstel 1 3 3 3
Voorstel 2 0 9 0
Voorstel 3 0 9 0
Voorstel 4 9 0 0
Voorstel 5 9 0 0
Voorstel 6 0 9 0
Voorstel 7 0 9 0

Opmerkingen bij de voorstellen:
Voorstel 1: Koos (PA3BJV) geeft aan dat in de toekomst kijken niet mogelijk is: waar in het
voorstel aan voorbij wordt gegaan is dat we mooie jaren hebben gehad als
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JAARVERSLAG 2014   
                         

radiozendamateurs: we hebben bergen gehad en moeten de dalen nu ook nemen. Belangrijk
is dat als er een beleidsplan komt de inhoud ook SMART is.

12. VERKIEZING AFGEVAARDIGDEN VERENIGINGSRAAD
De vergadering kiest Frans (PC2F), Gert(PA2LO) en Hans (PE1KWH) als vertegenwoor-
digers van de afdeling voor de VerenigingsRaad.

13. RONDVRAAG
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

14. SLUITING
De voorzitter sluit af met de mededeling dat de afdeling Amersfoort tijdens de PACC voorlopig
in haar klasse de derde plaats bezet. Om 22:45 wordt de vergadering gesloten.

Gert (PA2LO), afdelingssecretaris

BESTUURSZAKEN
In 2014 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. De bestuursleden Adriaan van den
Brink (PA1LIO) en Edwin de Looze (PA3EDL) namen afscheid. Maarten Bos (PA3EYC) en
Jack van Ekeren (PD2J) traden tot het bestuur toe. Het bestuur heeft op regelmatige basis
vergaderd. Door gezondheidsredenen heeft Jack (PD2J) de bestuurswerkzaamheden helaas
neer moeten leggen. Hans van der Marel (PE1KWH) heeft dit seizoen “stage gelopen” bij
Eddy (PA0RSM) en zo aan de werkzaamheden van het afdelingsbestuur kunnen ruiken. 

VERENIGINGSAVONDEN
10 januari Nieuwjaarsbijeenkomst en behandeling ontvangen VR-voorstellen
14 februari Lezing C2000 door Harry Heidema (PA3ECH)
14 maart Huishoudelijke vergadering en behandeling VR-voorstellen
11 april Lezing "HyEndFed” draadantenne door Rob Maas (PA3EKE)  en Ron Kuijl

(PA3RK) 
9 mei SOTA (Summits on the Air - “pile-up in de bergen”) door Hans Smit

(PA3FYG)
13 juni In verband met onvoldoende deelnemers is de jaarlijkse BBQ in

Bunschoten komen te vervallen
13 september Vakantielichtbeelden en onderling QSO
10 oktober Lezing over “HEATHKIT” door Rick Rabouw (PA3CJL)
8 november Verkoping courante radio-amateurspullen
13 december Familie-avond in kerstsfeer
De verenigingsavonden zijn dit jaar allemaal gehouden in de Sporthal in Zielhorst te
Amersfoort. 

PI4AMF
Het jaar 2014 startte voor PI4AMF met de nodige problemen: de rotor moest gereviseerd
worden, waardoor het station minder actief is geweest dan voorgaande jaren. Het clubstation
is onder andere actief geweest in de PACC en behaalde daar de 2de plaats in de klasse
Multi-Two.

AFDELINGSCOMPETITITE
13 leden van de afdeling melden hun contestresultaten aan bij de
VERON-afdelingscompetitie. Het resultaat van de afdeling Amersfoort laat de laatste jaren
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AGENDA - Vrijdag 10 april 2015 is er een lezing over “EME” door John Lambo (PA7JB).
John zal ons deze avond aan de hand van (voor)beelden laten zien dat ook op de nog hogere
GHz-frequenties verbindingen kunnen worden gemaakt via de maan.

een stijgende lijn zien: in 2014 behaalde de afdeling Amersfoort de 12de plaats in deze
competitie. 

VERENIGINGSMATERIAAL
De materialen van de vereniging zijn ook dit jaar uitgeleend voor de JOTA. De
verenigingsaanhanger is tijdens de PACC en velddag ingezet.

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

CONTACT MET DE LEDEN
Informatie over de afdeling en over het clubstation PI4AMF is onder andere te vinden op de
websites www.veronamersfoort.nl en http://a03.veron.nl. De VERON heeft zelf in 2014 een
nieuwe website in gebruik genomen. De bedoeling is dat t.z.t. de afdelingssites allemaal onder
deze nieuwe landelijke site komen te hangen, waardoor de informatie van alle afdelingen
eenvoudiger te vinden zal zijn voor bezoekers. Via het Electron (Komt u ook?) en de
maandelijkse per e-mail verzonden Nieuwsflits werden de leden zoveel mogelijk op de hoogte
gehouden van de activiteiten. 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.

CURSUSSEN
Ook in 2014 is weer een morsecursus bezig onder leiding van Koos Sportel (PA3BJV). De
morsecursus telt 5 deelnemers. Bijzonder te vermelden is dat de helft uit ver afgelegen regio’s
komt: Wormerveer, Lelystad  en Maartensdijk.
Jan van Essen (PH7S) is in 2014 weer begonnen met het geven van de cursus voor
radiozendamateurs. De cursus is opgezet voor het F-examen maar ook geschikt voor
N-kandidaten: zij kunnen bepaalde stukken overslaan. Er wordt tijdens de cursus dankbaar
gebruik gemaakt van het Smartboard dat door Jan Spierenburg (PD0AUQ) verzorgd is. Aan
de cursus wordt deelgenomen door 7 cursisten. 

WAT VERDER HET VERMELDEN WAARD IS
• Er is een delegatie van onze afdeling geweest naar de VERON verenigingsraad.

Eén van de voorstellen uit de afdeling, het uitbreiden van de 40 meterband voor
novice-amateurs, werd door de VR aangenomen.

• Ook dit jaar werden door Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient
• (PA3GXP) met succes verschillende vossenjachten georganiseerd.
• Zo werd in het eerste weekend van september de HF-velddag gehouden bij Maarten

(PA3EYC)
• Er is een delegatie naar de regiobijeenkomst in Apeldoorn geweest.
• De repeaters van Amersfoort zijn dit jaar verhuisd naar een nieuwe locatie. De

nieuwe locatie voor PI3AMF, PI2AMF en PI6AMF is het Berghotel te Amersfoort

VAM-AVONDEN
De VAM avonden te Bunschoten zijn een belangrijk onderdeel van de afdeling Amersfoort. De
VAM-avonden worden goed bezocht en als afdeling zijn we dankbaar dat ook in 2014 de
ruimte weer belangeloos beschikbaar is gesteld door Klaas (PD0ZX).

TENSLOTTE
Het bestuur wil iedereen bedanken die, in welke vorm ook, heeft bijgedragen aan een
succesvol verenigingsjaar. 

Gert (PA2LO), afdelingssecretaris
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BESTUUR:
voorzitter: Frans de Bles PC2F Gaardendreef 20 3824 AT Amersfoort 06-15013650
secretaris: Gert van Loo PA2LO Zeeweg 4 3853 LM Ermelo  06-53305635
penningmeester: Roel Craanen PB0ACU Watersteeg 57 3824 EL Amersfoort 033-4561118
  giro: NL30INGB0003888404 tnv: VERON Amersfoort
lid: Jack van Ekeren PD2J Waterbergerhout 116 3845 JR Harderwijk 06-25010737
lid: Maarten Bos PA3EYC Nekkeveld 4a 3861 ME Nijkerk 06-12686043
lid: Eddy Krijger PA0RSM Kroonenburg 24 3813 RN Amersfoort 033-4330583
lid: Willem van Dijk PD0WVD Dwarsfluitpad 17 3822 CL Amersfoort 06-48211546

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

BALANS PER 31-12-2014
  2013       2014               2015 

Kas €  372,69  €  401,24 Kapitaal 2013       €16038,49
ING betaal -  544,84  - 1133,80 Saldo positief 2014 -  852,11 
ING spaar - 2486,71  - 2516,--          
ING xtraspaar -12634,25  -12839,56   ---------  ---------                     ---------     €16038,49  €16890,60                     €16890,60     =========  =========                     ========= 

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 2014
O N T V A N G S T E N   2013         2014       begr.2015 
Afdracht Hoofdbestuur  € 1458,20    € 1424,10    € 1400,-- 
Giften/Verkoping -  202,86    -  286,69    -   43,-- 
Reiskosten -   50,--    -   50,--    -   50,-- 
Activiteiten-VAM -  125,--    -  120,--    -    -,-- 
Barbecue -  325,--    -    -,--    -  325,--
Rente ING-rekeningen -  300,12    -  234,60    -  174,-- 
Bingo -  227,--    -  136,65    -  150,-- 
Diversen w.o. QSL -  200,--    -    -,--    -    -,--
Saldo negatief -    -,--    -    -,--    -    -,-- ---------    ---------    ---------  € 2888,18    € 2252,04    € 2142,-- 

=========    =========    ========= 
U I T G A V E N   2013         2014       begr.2015
Bankkosten €   68,12    €   48,70    €   75,-- 
Portokosten + diverse adm. -    9,80    -    -,--    -   55,-- 
Diverse bestuurskosten -  114,79    -   30,--    -   75,--
Reiskosten -   77,36    -   50,--    -   50,--
Bestuursvergaderingen -   62,50    -   37,50    -   50,--
Verenigingsavond lezingen -  123,20    -   64,10    -  132,--
Verenigingsavond zaalhuur -  615,--    -  490,90    -  630,--
Verenigingsavond kerst -  408,79    -  438,12    -  400,--
Verenigingsavond bingo -  161,23    -  175,99    -  175,--
Barbecue -  356,54    -    -,--    -  325,-- 
VAM diversen w.o. contesten -    -,--    -   25,--    -   50,-- 
VAM energie -    -,--    -    -,--    -   50,--
VAM QSL -  216,95    -    8,17    -    -,--
Act. Vossenjachten -   80,14    -   15,65    -   75,--
Act. Velddag -    -,--    -    -,--    -    -,--
Act. Aanhangwagen -    -,--    -   15,80    -    -,--
Act. CW-cursus  -  104,95    -    -,--    -    -,--
Saldo positief -  443,81    -  852,11    -    -,-----------    ---------    --------- € 2888,18    € 2252,04    € 2142,-- =========    =========    ========= 

AMERSFOORT, 01-01-2015, Roel (PB0ACU), afdelingspenningmeester
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