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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 ontmoetingscentrum “De
Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. 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 10 maart 2017 (pag. 2)
3. Jaarverslag over 2017 (pag. 4)
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Financieel verslag van de penningmeester (pag. 6)
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. Beleid 2018
8. Vaststellen begroting voor 2018
9. Bestuursverkiezing
10. Pauze
11. Behandeling van de VR-voorstellen voor de Verenigingsraad in Apeldoorn
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:

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

leden: Maarten (PA3EYC), aftredend/herkiesbaar
Tijmen (PA3GRM), niet aftredend  

Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.
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VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 10 MAART 2017

BESTUURSZAKEN 
Op vrijdag 10 maart 2017 werd in Amersfoort de jaarlijkse huishoudelijke vergadering
gehouden en was de behandeling van de VR-voorstellen. De avond werd door 34 leden
bezocht.

Voorafgaand aan de vergadering wordt er gelegenheid gegeven voor mededelingen. 
• Jan (PD0AUQ) meldt de actuele status rond de Amersfoortse repeaters. De

repeatervergunning blijft bij de bestaande groep amateurs en op korte termijn zullen de
2m en 70cm repeaters vervangen worden door de repeatergroep.

• Rob (PA0KEL) meldt dat zondag weer een ‘verse jacht’ wordt georganiseerd en nodigt
belangstellenden uit om deel te nemen. Aangegeven wordt dat van onze eigen afdeling
maar weinig leden deelnemen.

1. OPENING 
De voorzitter, Frans (PC2F), opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn
geen afmeldingen ontvangen.

2. NOTULEN
Het verslag van de huishoudelijk vergadering van 11 maart 2016 wordt ongewijzigd
goedgekeurd en daarmee vastgesteld.

3 JAARVERSLAG 2016
De secretaris geeft aan welke activiteiten er in 2016 binnen de afdeling Amersfoort hebben
plaatsgevonden. Vastgesteld wordt dat Amersfoort een actieve afdeling is waar de radiohobby
in diverse facetten wordt beleefd. Helaas is de landelijke trend van een afnemend
ledenbestand ook in Amersfoort terug te vinden. Het jaarverslag wordt voor kennisgeving
aangenomen.

4. VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE
Adriaan (PA1LIO) en Eddy (PA0RSM) hebben de kascontrole uitgevoerd bij de
penningmeester. Adriaan meldt de vergadering dat de administratie in goede staat is
aangetroffen en adviseert de vergadering om de penningmeester en daarmee het bestuur
decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid van het jaar 2016. De vergadering
geeft decharge.  

5. FINANCIEEL VERSLAG
De penningmeester Roel (PB0ACU) geeft een toelichting op het financiële verslag. In de
begroting was een klein tekort begroot. Toch is het jaar met een positief saldo afgesloten. Het
positieve resultaat is te danken aan ontvangen giften en opbrengsten vanuit de verkoping.
Zonder deze incidentiele inkomsten zou de afdeling Amersfoort een begrotingstekort hebben
en interen op het eigen vermogen. 

6. AANWIJZING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE 
In 2017 zullen Eddy (PA0RSM) en Jan (PD0AUQ) de kascontrole uitvoeren. Hans (PE1KWH)
is reservelid voor de kascommissie. 

7. BELEID
• De voorzitter geeft aan welk beleid het afdelingsbestuur zal voeren: het huidige beleid

voortzetten en samen met de leden onderzoeken hoe we de hobby en onze afdeling in
onze regio beter op de kaart kunnen zetten. 

• Koos (PA3BJV) vraagt aan het bestuur om de vanuit de vereniging georganiseerde 
activiteit “Open deur bij de zendamateur” breed onder de aandacht te brengen. Koos
meldt dat hij zelf zich zeker zal aanmelden voor deze activiteit.
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• Hans (PA2JWN) vraagt of de afdeling ondersteuning kan geven aan JOTA-activiteiten.
Aangegeven wordt dat de afdeling al vele jaren materiaal uitleent aan diverse
JOTA-groepen. Afgesproken wordt dat Hans na de vergadering contact opneemt met
het bestuur om aan te geven waar bij de JOTA exact behoefte aan is, zodat we kunnen
onderzoeken waar we nog extra ondersteuning kunnen geven.

8. BEGROTING
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. De inkomsten van de afdeling
bestaan in hoofdzaak vanuit de afdracht vanuit het HB. Met het afnemen van het aantal leden,
nemen ook de inkomsten van de afdeling af. De lage rentevergoeding op de spaarrekening
zorgt ook voor minder inkomsten dan in voorgaande jaren. Het bestuur verwacht dat de rente
ook de komende jaren nog laag zal blijven.
De in de begroting opgenomen ontvangsten en uitgaven worden toegelicht en unaniem door
de vergadering goedgekeurd.

9. BESTUURSVERKIEZING
Dit jaar zijn Frans (PC2F) en Gert (PA2LO) aftredend en herkiesbaar. Beiden worden bij
acclamatie herkozen.
Hans (PE1KWH) is aftredend en niet herkiesbaar. Tijmen (PA3GRM) heeft zich beschikbaar
gesteld voor de vacature en wordt door de vergadering gekozen als nieuw bestuurslid. 
Frans wordt herkozen als voorzitter van de afdeling. 

10. PAUZE

11. BEHANDELING VR-VOORSTELLEN 
Voorafgaand aan de behandeling vertelt Hans (PE1KWH) dat het aantal leden in 2017 met 8
is gedaald, de afdeling heeft nu 194 leden (was in 2015: 202). Een ledenaantal van 194
betekent dat de afdeling tijdens de VR van 2017 8 stemmen heeft. 
Dit jaar zijn er 9 voorstellen ter behandeling op de VR ontvangen. De vergadering discussieert
over de voorstellen en besluit om als volgt de 8 stemmen die de afdeling heeft tijdens de VR
in te zetten:

Voorstel Stemming Voorstel Stemming 
1 8 voor 6 6 onthouding, 2 voor
2 8 voor 7 8 voor
3 8 voor 8 5 voor, 2 onthouding, 1 tegen
4 8 voor 9 7 tegen, 1 onthouding
5 8 tegen

12. VERKIEZING AFGEVAARDIGDEN VR 2017 – 22 APRIL
Vanuit de leden zijn er geen vrijwilligers die de afdeling tijdens de VR willen
vertegenwoordigen. Besloten wordt dat in het bestuur besloten zal worden wie van de
bestuursleden aanwezig zal zijn.

13. RONDVRAAG
De VERON zal meer focus leggen op EMC-storingsklachten. Aangegeven wordt dat in de
afdeling Koos (PA3BJV) optreedt als EMC-coördinator. De vergadering geeft als suggestie
mee om Casper (PA1CJ) te vragen om een lezing te geven over de EMC problematiek. 

14. SLUITING
Om 22.00 sluit de voorzitter de vergadering.

Gert (PA2LO), afdelingssecretaris
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JAARVERSLAG 2017

In 2017 bestond het bestuur uit 5 leden, namelijk: Frans de Bles (PC2F), Maarten Bos
(PA3EYC), Roel Craanen (PB0ACU), Tijmen de Jong (PA3GRM) en Gert van Loo (PA2LO).
Het bestuur heeft op regelmatige basis vergaderd.
Een aantal maal heeft het bestuur ook buiten de vergaderingen om intensief contact gehad
om over landelijk spelende zaken af te stemmen. 

VERENIGINGSAVONDEN 
In 2017 zijn de volgende verenigingsavonden georganiseerd:

13 januari – Nieuwjaarsbijeenkomst 
10 februari – Lezing “Veilig werken op hoogte” door Jan (PE1KAM) 
10 maart – Huishoudelijke Vergadering en behandeling VR-voorstellen
14 april – Lezing “Lowband DX-ing”  door Remco (PA3FYM)
12 mei – Lezing “Ferriet materiaal in baluntransformatoren” door Wim (PA3DJS)
9 juni – Afdelingsbarbecue bij het clubstation PI4AMF in Bunschoten
8 september – Vakantielichtbeelden van “Dayton 2017” door PA3EYC en “DNAT” door

Koos (PA3BJV)
13 oktober – Lezing “De geschiedenis van (morse)communicatie” door Koos (PA3BJV)
10 november – Verkoping van courante radioamateurs spullen 
8 december – Familieavond in kerstsfeer

De verenigingsavonden zijn, met uitzondering van de afdelingsbarbecue in Bunschoten,
gehouden in ontmoetingscentrum De Herberg in Nieuwland, Amersfoort-Noord.

PI4AMF 
De clubcall PI4AMF was regelmatig actief in contesten vanuit Bunschoten, maar ook buiten
de locatie Bunschoten werden de roepletters in de lucht gebracht. Zo werd deelgenomen aan
de CW- en SSB-velddag vanuit de polder in Nijkerk. Bij beide velddagen werd ook in 2017
een eerste plaats bereikt door PI4AMF/P. Ook werd er deelgenomen met PI4AMF/P tijdens
de IOTA. Drie afdelingsleden reisden naar Ooltgensplaat op Goeree-Overflakkee om daar
EU-146 te activeren.

VERENIGINGSMATERIAAL 
In 2016 raakte de mobiele antennemast van de afdeling buiten gebruik. De mobiele mast is in
2017 onder leiding van Maarten (PA3EYC) grondig onder handen genomen en is weer
inzetbaar. 
In 2017 zijn door de afdeling twee WSPRlite-modules gekocht, waarmee antenne-
performance gemeten kan worden. Hans (PE1KWH) heeft de filters voor deze modules
gebouwd en het geheel ingebouwd in een handzame koffer. Om het gebruik van de modules
te promoten zal een lezing worden georganiseerd om de toepassingen van WSPRlite verder
toe te lichten. Ook wordt overwogen om een antennemeetdag (“Meet-en-Meat”) te
organiseren.

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

CONTACT MET DE LEDEN 
De website van de VERON Amersfoort wordt regelmatig voorzien van nieuwe artikelen.
Helaas is het niet mogelijk gebleken om de URL www.pi4amf.nl te koppelen aan de officiële
website van de afdeling. Het domein pi4amf.nl is in het verleden geclaimd en is dus niet in
eigendom van de afdeling Amersfoort zelf. De domeineigenaar heeft aangegeven op dit
moment geen afstand te willen doen van de domeinnaam.
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Via 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 informatie over de
afdeling. 
Ook werd er via e-mail 10 keer een Nieuwsflits verzonden met het laatste nieuws en
aankondiging van de afdelingsbijeenkomsten. 

CURSUSSEN 
Koos (PA3BJV) en Ron (PA3DAM) verzorgden ook dit jaar weer een morsecursus. Opnieuw
konden een aantal deelnemers aan de cursus in België examen doen en de aantekening
‘morse-included’ op hun registratiebewijs laten bijschrijven.
Jan (PH7S) heeft weer de opleiding tot radiozendamateur (Full) gegeven. 

WAT VERDER HET VERMELDEN WAARD IS 
• De afdeling Amersfoort is steeds actiever in de afdelingscompetitie. In 2017 wist de

afdeling de 4e plaats te bereiken. In 2016 bezette de afdeling nog de 7e plaats.
Deelnemers aan de afdelingscompetitie zijn allemaal beloond met een
herinneringsvaantje. Lex (PA1LEX) is uitgeroepen tot winnaar van de VERON
Amersfoort afdelingscompetitie wisselbokaal.

• Er werd deelgenomen aan zowel de SSB- als de CW-velddag met de roepletters
PI4AMF/p. De velddagen vonden plaats aan het Nekkeveld in Nijkerk. Bij beide
velddagen behaalde de afdeling de 1ste plaats. 

• Bep (XYL van Roel PB0ACU) en Toos (XYL van Frans PC2F) verzorgden samen de
bardiensten bij de afdelingsavonden. 

• Er is een delegatie van onze afdeling geweest naar de VERON-verenigingsraad. De
afdeling bracht dit jaar geen eigen voorstellen in. 

• Ook dit jaar werden door Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient
(PA3GXP) met succes verschillende vossenjachten georganiseerd. In 2017 hebben zij
aangegeven de organisatie van de vossenjachten te willen overdragen aan een nieuwe
vossenjacht-commissie. 

• Tijmen (PA3GRM) en Gert (PA2LO)  zijn naar de regiobijeenkomst in Apeldoorn
geweest. 

• De radiohobby houdt niet op bij de grenzen van onze regio: vermeldenswaardig is dat
12 afdelingsleden op eigen initiatief een reis hebben ondernomen naar de firma Begali
in Italië (hier worden de mooiste seinsleutels gemaakt). Ook bezochten diverse leden
radiomarkten in het buitenland, zoals Hamradio in Friedrichshaven, Hamcation in
Orlando en de Hamvention in Dayton/Xenia.  

TENSLOTTE
Onze afdeling kan alleen functioneren dankzij vrijwilligers die op welke manier dan ook hun
steentje bijdragen. We zijn dankbaar dat we ook dit jaar weer op zoveel mensen mochten
rekenen: zonder jullie zou er geen afdeling Amersfoort zijn!

Gert (PA2LO), afdelingssecretaris

LANDELIJKE RADIO VLOOIENMARKT 2018 DEN BOSCH
Op zaterdag 17 maart 2018 nodigt de VERON afdeling Den Bosch, u weer van harte uit op
hun 43ste, jaarlijkse, Landelijke Radio Vlooienmarkt, in het AUTOTRON in Rosmalen
(SHB). De Landelijke Radio Vlooienmarkt in Den Bosch ook een echte dag voor de
amateur. Men komt om er iets te kopen natuurlijk, maar ook voor de vele demo’s, om oude
bekenden weer te ontmoeten of zomaar voor de gezelligheid. De vlooienmarkt is geopend
van 9.00 - 15.30 uur, de entreeprijs is € 8,- per persoon. De kassa’s gaan al om 8.00 uur
open, u kunt dan alvast de verwarmde ingangshal in. Naast horeca faciliteiten in de hal zijn
in het Autotron ook restaurants en bars aanwezig waar u wat kunt eten of drinken. 
Voor meer informatie zie: www.radiovlooienmarkt.nl.
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FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

VERON AMERSFOORT (a03)
overzicht boekjaar 2017

Resultaat Begroting Resultaat Begroting
2016 2017 2017 2018

Bijdrage HB € 1.430,80 € 1.400,00 € 1.391,60 € 1.400,00
Rente €   121,99 €    51,00 €    50,91 €    16,00 
Giften €   209,71 €    25,00 €   187,85 €    50,00 
Div.Bestuur €        - €        - €        - €        - 
Reisdeclaratie €    50,00 €    50,00 €    50,00 €    50,00 
Verkoping €    96,50 €    50,00 €    82,15 €    50,00 
Bingo €   197,25 €   175,00 €   214,00 €   175,00 
BBQ €   325,00 €   325,00 €   446,30 €   375,00 
Aanhanger €        - €        - €        - €        - 
Totaal inkomsten € 2.431,25 € 2.076,00 € 2.422,81 € 2.116,00

Bankkosten €    67,35 €    75,00 €    73,87 €    75,00 
Diversen €        - €    50,00 €   349,31 €    75,00 
Porto €        - €    10,00 €        - €     5,00
Bestuur €   101,70 €   100,00 €    46,56 €    50,00 
Reiskosten €    77,55 €    75,00 €    50,00 €    75,00 
Lezingen €   100,90 €   100,00 €    34,23 €    75,00 
Kerstavond €   392,44 €   400,00 €   287,77 €   400,00 
Zaalhuur €   630,00 €   650,00 €   630,00 €   650,00 
Bingo €   200,75 €   175,00 €   212,68 €   200,00 
BBQ €   362,67 €   350,00 €   491,21 €   400,00 
Contesten €   103,37 €   100,00 €   145,02 €   100,00 
QSL-kaarten €   128,45 €    25,00 €        - €    25,00 
Velddagen €    57,04 €   100,00 €   100,00 €   100,00 
Vossenjacht €    59,21 €    75,00 €    73,60 €    75,00 
Cursussen €        - €        - €        - 
Aanhanger €        - €   100,00 €    33,59 €   200,00 
Totaal uitgaven € 2.281,43 € 2.385,00 € 2.527,84 € 2.505,00

Winst/verliessaldo €   149,82 €   309,00- €   105,03- €   389,00-

Rekeningen Saldi 2016 Saldi 2017
1.Kas €   491,00 €   460,15 
2 Bank € 1.182,91 € 1.057,82 
3 Spaar € 2.549,57 € 2.555,34 
4 Spaar Extra €13.102,52 €13.147,66 
Totaal Liquide middelen €17.326,00 €17.220,97

AGENDA
13 april lezing over werken met four square antennes door Jan Stadman

(PA1TT-DJ5AN) 
11 mei lezing over de modes JT65 en FT8 door Frans de Bles (PC2F)
8 juni onderling QSO en BBQ in Bunschoten
juli/augustus geen bijeenkomst
14 september onderling QSO en vakantie lichtbeelden
12 oktober lezing over logprogramma's in de praktijk door Maarten Bos (PA3EYC) 
9 november verkoping van courante radio-amateur spullen 
14 december bijeenkomst in kerstsfeer
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