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MAART - huishoudelijke vergadering / behandeling VR-voorstellen
Het  afdelingsbestuur  nodigt  alle VERON-afdelingsleden  uit  voor de huishoudelijke 
vergadering op vrijdag 8 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 9 maart 2018 (pag. 2)
3. Jaarverslag over 2018 (pag. 4)
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Financieel verslag van de penningmeester (pag. 7)
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. Beleid 2019, hierbij wordt ook een Voorstel Donatiebeleid behandeld
8. Vaststellen begroting voor 2019
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), aftredend/herkiesbaar
secretaris Gert (PA2LO), aftredend/niet herkiesbaar
penningmeester Tijmen (PA3GRM), aftredend/herkiesbaar 

leden: Maarten (PA3EYC), niet aftredend
Casper (PA1CJ), niet aftredend  

Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.
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VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 9 MAART 2018

1. OPENING
De voorzitter (PC2F) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vastgesteld wordt
dat, met uitzondering van Bep (XYL van Roel PB0ACU) die de bar deze avond bemant,
uitsluitend afdelingsleden aanwezig zijn. In totaal zijn 32 afdelingsleden aanwezig. Er zijn voor
deze avond geen verhinderingen ontvangen.
Bij aanvang van de vergadering worden de volgende mededelingen gedaan:

• Maarten (PA3EYC) roept op om vooral aan de afdelingscompetitie mee te (blijven)
doen: op dit moment staat de afdeling op een tweede plek in de competitie.

• Op zondag 11 maart vindt er weer een vossenjacht plaats. Het betreft een Piet
Wakkerjacht op 80 meter. 

• Tijdens de pauze zal Jan (PD0AUQ) iets toelichten over de mogelijke aanschaf door
afdelingsleden van Motorola apparatuur voor analoog en DMR.

• Koos (PA3BJV) laat weten dat hij en Casper (PA1CJ) als EMC-commissie
beschikbaar zijn voor alle storingsklachten waarmee amateurs te maken hebben.

• Simon (PA0SLW) wijst de aanwezigen op de DKARS HF-Weaksignals Day die op
10 maart in Kootwijkerbroek wordt georganiseerd.

Na deze ingekomen mededelingen wordt de agenda van de vergadering ongewijzigd
vastgesteld.

2. NOTULEN HUISHOUDELIJKE VERGADERING VAN 10 MAART 2017
De secretaris (PA2LO) neemt pagina voor pagina de notulen van de Huishoudelijke
Vergadering 2017 door. Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

3. JAARVERSLAG 2017
De secretaris neemt in hoofdlijnen het jaarverslag 2017 door. Het jaarverslag wordt
ongewijzigd goedgekeurd en daarmee vastgesteld. 

4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Eddy (PA0RSM) en Jan (PD0AUQ). Eddy laat
weten de administratie in goede orde te hebben aangetroffen en een verantwoording tot op de
cent nauwkeurig te hebben vastgesteld. De commissie stelt de leden voor de penningmeester
en daarmee  het bestuur decharge te verlenen. Dit wordt bij acclamatie gedaan.

5. FINANCIEEL VERSLAG
De penningmeester Roel (PB0ACU) geeft toelichting op het financieel verslag en vraagt de
aanwezigen of er vragen zijn. Er zijn geen vragen. Wel geeft Chris (PA3CRX) complimenten
dat het bestuur er in slaagt om het eigen vermogen van de afdeling zo stabiel te houden en
geeft aan dat hij bij de behandeling van de begroting zal terugkomen met een vraag of deze
stabiliteit noodzakelijk is.

6. BENOEMING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE
In 2019 bestaat de kascontrolecommissie uit Jan (PD0AUQ) en Hans (PE1KWH). Als nieuwe
reserve lid wordt toegevoegd Koos (PA3BJV).

7. BELEID
De voorzitter geeft toelichting op het beleid. Hij start daarbij met het uitspreken van zorgen: de
afdeling is een actieve afdeling waarbij veel activiteiten worden georganiseerd, maar het
bestuur stelt vast dat er erg weinig en steeds minder handen beschikbaar zijn om deze
activiteiten te organiseren. Om nieuwe dingen op te kunnen pakken en om bestaande
activiteiten te kunnen blijven organiseren zijn er vrijwilligers nodig. Als voorbeeld noemt de
voorzitter de vossenjachtcommissie die al een tijd naarstig op zoek is naar mensen die de
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organisatie willen overnemen. De oproep aan een ieder is om niet alleen consumerend lid te
zijn, maar om samen de schouders eronder te zetten: vele handen maken licht werk!
Casper (PA1CJ) vraagt voor welke taken er specifiek hulp gevraagd wordt. De voorzitter geeft
een aantal voorbeelden, waaronder de organisatie van een antennevelddag. Edwin (PA3EDL)
geeft aan een volledige cursus Arduino-programmeren klaar te hebben liggen, maar op zoek
is naar iemand die de lessen zou willen verzorgen. Jan (PD0AUQ) geeft aan hier ideeën over
te hebben en dit onderling verder met Edwin af te stemmen.
Koos (PA3BJV) spreekt uit het goed te vinden dat het bestuur haar zorgen zo helder naar
buiten brengt: we moeten vooruit, stilstand is niet goed.

8. BEGROTING
De penningmeester geeft toelichting op de begroting 2018. Het inkomen van de afdeling
bestaat voornamelijk vanuit de afdracht door het HB. Deze afdracht is afhankelijk van het
aantal leden: het leden aantal is in 2017 gedaald van 194 naar 192 leden. In de begroting
wordt rekening gehouden met een exploitatietekort van EUR 389,- in 2018. 
Chris (PA3CRX) vraagt aan het bestuur of er in de begroting ruimte is om vanuit de afdeling
Amersfoort een financiële bijdrage te doen aan initiatieven voor zendamateurs die geen
afdelingsactiviteit zijn, maar waar wel veel zendamateurs gebruik van maken. Als voorbeeld
noemt hij een financiële bijdrage aan repeaters, zoals PI6ATV. Er zijn, zo geeft Chris aan,
afdelingen die hiervoor een donatiebeleid hebben opgesteld. 
Het bestuur geeft aan dat het aan de leden is om te beslissen over de wijze waarop de
afdeling haar vermogen besteedt: het bestuur voert uit. 
De aanwezigen discussiëren uitgebreid over de gestelde vraag, waarbij duidelijk is dat er
voor- en tegenstanders zijn. De discussie wordt afgesloten met de volgende afspraken:

‐ Chris (PA3CRX), Eddy (PA0RSM) en Casper (PA1CJ) gaan als werkgroep
inventariseren welke initiatieven in onze regio in aanmerking zouden kunnen komen
voor financiële ondersteuning en zullen dit jaar werken aan een voorstel voor een
donatiebeleid voor de afdeling Amersfoort

- In dit voorstel wordt tevens opgenomen een voorstel welk bedrag van het eigen
vermogen van de afdeling Amersfoort gebruikt zou kunnen worden voor uitvoering
van dit beleid

- In de huishoudelijke vergadering van 2019 wordt het voorstel met de leden
besproken

- In de tussenliggende periode zal de werkgroep het bestuur op de hoogte houden
van de voortgang van het voorstel

Na deze afspraken te hebben gemaakt wordt de begroting 2018 ongewijzigd goedgekeurd.

9. BESTUURSVERKIEZING
Aftredend en herkiesbaar is Maarten (PA3EYC). Hij wordt bij acclamatie herkozen.
Aftredend en niet herkiesbaar is Roel (PB0ACU). Roel wordt door de voorzitter bedankt voor
zijn werkzaamheden en ontvangt een passende attentie.

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie gemeld, hierdoor zal het
bestuur een vacante positie hebben.

10. PAUZE
In de pauze geeft Jan (PD0AUQ) toelichting op de mogelijkheden van de Motorola DM4600
en is het mogelijk om in te schrijven op dit initiatief.

TERUG NAAR PUNT 9. BESTUURSVERKIEZING
In de pauze heeft Casper (PA1CJ) besloten om zich beschikbaar te stellen voor een functie in
het bestuur. De leden stemmen in met toetreding van Casper, waardoor het bestuur weer op
sterkte is.
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JAARVERSLAG 2018

11. BEHANDELING VAN DE VR VOORSTELLEN
De vergadering behandeld de 23 ingekomen VR voorstellen. De vergadering stemt er mee in
dat niet opnieuw zal worden stilgestaan bij de door de eigen afdeling ingebrachte voorstellen.
De VR-voorstellen 6 t/m 10 worden daarom niet opnieuw behandeld maar zullen als “unaniem
voor” worden aangemerkt.
De afdeling Amersfoort heeft tijdens de VR 8 stemmen. In de onderstaande tabel wordt
aangegeven hoe onze afdeling tijdens de VR 2018 zal stemmen op de ingediende voorstellen:

Voorstel Stemming Voorstel Stemming Voorstel Stemming
1 8 voor 9 8 voor 16 2 onthouding, 6 tegen
2 8 voor 10 8 voor 17 8 tegen
3 8 voor 11am 8 tegen 18 3 voor, 5 tegen
4 8 voor 11 6 voor, 1 tegen, 1onth. 19 8 tegen
5 8 tegen 12 7 tegen, 1 onth. 20 3 onth., 5 tegen
6 8 voor 13 7 voor, 1 onth. 21 8 tegen
7 8 voor 14 8 tegen 22 8 tegen
8 8 voor 15 8 tegen 23 3 onthouding, 5 tegen

12. AFVAARDIGING VERENIGINGSRAAD
Namens de afdeling Amersfoort zullen Hilde (PA3EKW) en Koos (PA3BJV) aanwezig zijn op
de VR. Tevens wordt afgesproken dat Chris (PA3CRX) aanwezig zal zijn en waar nodig de
door hem ingebrachte afdelings-VR-voorstellen zal toelichten in de VR.

13. RONDVRAAG
Bij de rondvraag bedankt Koos (PA3BJV) het bestuur voor haar werkzaamheden het
afgelopen jaar en specifiek Maarten (PA3EYC) voor het coördineren van het herstel van de
verenigingsaanhanger.

In de rondvraag wordt door Jan (PD0AUQ) ook kort een update gegeven over de gezondheid
van Jan van Essen (PH7S).

14. SLUITING
Onder dankzegging van de inbreng van ieder sluit de voorzitter de vergadering om 22.50 uur.

Gert (PA2LO), afdelingssecretaris

BESTUURSZAKEN 
In 2018 bestond het bestuur uit 5 leden: 
Frans de Bles (PC2F) - voorzitter
Gert van Loo (PA2LO) - secretaris
Tijmen de Jong (PA3GRM) - penningmeester
Maarten Bos (PA3EYC) - algemeen bestuurslid
Casper Janse (PA1CJ) - algemeen bestuurslid

Het bestuur heeft in 2018 op regelmatige basis vergaderd.
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VERENIGINGSAVONDEN 
In 2018 zijn de volgende verenigingsavonden gehouden:

12 januari - Nieuwjaarsbijeenkomst  + behandeling van de 6 ingekomen afdelings- 
VR-voorstellen, waarvan er 5 werden ingediend voor de VR.

9 februari - Lezing over de WSPRlite door Hans van der Marel (PE1KWH) 
9 maart - Huishoudelijke Vergadering en behandeling VR-voorstellen
14 april - Lezing “4-square antennes”  door Jan Stadman (PA1TT/DJ5AN)
12 mei - Lezing over de modes JT65 en FT8 door Frans de Bles (PC2F)
8 juni - Afdelingsbarbecue bij het clubstation PI4AMF in Bunschoten
14 september - Lezing over het X-phase QRM killer zelfbouwproject, door Mans Jansen 
 (PA0MJB) en Luit Popken (PA0LPN)
12 oktober - Lezing over Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) door Casper Janse 

(PA1CJ) en  Koos Sportel (PA3BJV)
9 november - Verkoping van courante radio-amateurspullen 
14 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 vanuit de Radio Club Bunschoten. Er werd onder
deze call deelgenomen aan de PACC en behaalde een tweede plaats in de klasse
Multi-Operator, High Power.  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 de CW-velddag werd een tweede plek behaald, bij de SSB-velddag behaalde
PI4AMF/P een eerste plaats. Ook werd er met PI4AMF/P deelgenomen tijdens de
IOTA-contest in augustus. Vijf afdelingsleden reisden naar Bruinisse op Schouwen-Duiveland
om daar EU-146 te activeren.

VERENIGINGSMATERIAAL 
Bij de IOTA-activiteit in augustus raakte de mobiele antennemast van de afdeling ernstig
beschadigd: de mast is geknikt en daardoor niet langer inzetbaar. Het bestuur heeft in 2018
vervangende materialen aangeschaft om de mast te kunnen herstellen. Dit herstel staat voor
2019 gepland.

De WSPRlite-modules van de afdeling zijn in 2018 een aantal maal uitgeleend. Door beperkte
belangstelling is een geplande antenne-meetdag met deze modules niet doorgegaan. 

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 afdeling Amersfoort wordt regelmatig voorzien van nieuwe artikelen. In
2018 ontvingen we artikelen ter plaatsing van verschillende leden. Frank (PA3DTX) heeft als
webmaster er weer voor gezorgd dat de website up-to-date bleef.
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. In 2018 is
door ziekte van Jan (PH7S) geen opleiding voor het examen tot zendamateur gegeven.
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WAT VERDER HET VERMELDEN WAARD IS 
• De afdeling Amersfoort behaalde in 2018 de tweede plaats in de VERON

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.

• Leden van de afdeling Amersfoort activeerden ter gelegenheid van het WK voetbal
in Rusland, op initiatief van de Russische vereniging van Radio-amateurs (SRR) de
speciale roepletters PA18FIFA. Ruim 13.500 QSO’s werden gemaakt.

• Bep (XYL van Roel PB0ACU) en Hilde (PA3EKW) verzorgden samen de
bardiensten bij de afdelingsavonden. 

• Het bestuur heeft bij de leden geïnventariseerd of er belangstelling is voor een
afdelingsleesmap. Hiervoor bleek geen belangstelling.

• Het bestuur heeft geïnventariseerd of er behoefte is aan een donatiebeleid waar
hobby gerelateerde initiatieven die buiten de afdeling plaatsvinden een beroep op
kunnen doen. Slechts één amateur heeft aangegeven graag een donatie te willen
ontvangen. Bij gebrek aan belangstelling heeft het bestuur het niet zinvol geacht om
een (structureel) beleid voor donaties uit te werken: initiatieven kunnen tijdens de
huishoudelijke vergadering besproken worden.

• Er is een delegatie van onze afdeling geweest naar de VERON verenigingsraad. De
afdeling bracht in 2018 5 voorstellen in. Twee voorstellen werden aangenomen, 1
werd verworpen en 2 werden door de afvaardiging van de afdeling staande de
vergadering teruggetrokken. 

• Ook dit jaar werden door Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient
(PA3GXP) met succes verschillende vossenjachten georganiseerd. 

• Ook bezochten diverse leden radiomarkten in het buitenland, zoals Hamradio in
Friedrichshaven en de Hamvention in Dayton.

• In september heeft de afdeling een zienswijze ingediend op de concept beleidsregel
antenne-installaties gemeente Nijkerk. Daarbij is over dit onderwerp nauw contact
geweest met leden van het Hoofdbestuur van de vereniging, waardoor ook bij de
raadsleden in de gemeente Nijkerk extra aandacht is gevraagd voor dit onderwerp.

• Frans (PC2F) en Casper (PA1CJ)  zijn naar de regiobijeenkomst in Apeldoorn
geweest.

• In december ontvingen Rob (PA0KEL) en Rient (PA3GXP) een Gouden Speld uit
handen van de algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker (PA0AGF).

• Binnen de afdeling is een DMR-project gestart waardoor leden de mogelijkheid
kregen om voor weinig geld kennis te maken met deze mode. Edwin (PA1EDL) en
Jan (PD0AUQ) hebben veel werk verzet om dit mogelijk te maken.

• In 2018 ging een lang gekoesterde wens in vervulling: eindelijk lukte het om een
account te krijgen voor Logbook of the World (LoTW). In 2018 is gestart met het
uploaden van oude logs.

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 deze vrijwilligers zou er geen VERON Amersfoort zijn!

Gert (PA2LO), afdelingssecretaris

LANDELIJKE RADIO VLOOIENMARKT

Zaterdag 16 maart is de 44e editie van de Landelijke Radio Vlooienmarkt in Autotron. 
Hier vind je alle zaken en elektronica die te maken hebben met radio’s. Of je nou op zoek
bent naar radioapparatuur, meetapparatuur, antennes of gereedschappen; je vindt het
allemaal op deze markt. Naast de honderden kraampjes die je kunt bezoeken, is de
Landelijke Radio Vlooienmarkt ook geschikt om andere hobbyisten of oude bekenden te
ontmoeten. Leg nieuwe contacten, luister een demo of kom gezellig langs om je passie
met anderen te delen.
Kijk voor meer informatie op www.radiovlooienmarkt.nl.
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FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

VERON AMERSFOORT (a03)
overzicht boekjaar 2018
Resultaat Begroting Resultaat Begroting
2017 2018 2018 2019

Bijdrage HB € 1.391,60 € 1.400,00 € 1.381,80  €  1.371,00 
Rente €    50,91 €    16,00 €    16,03  €     16,00 
Giften €   187,85 €    50,00 €     7,30  €         - 
Div.Bestuur €        - €        -   €        -   €         - 
Reisdeclaratie €    50,00 €    50,00 €    41,00  €     50,00 
Verkoping €    82,15 €    50,00 €   169,40  €    100,00 
Bingo €   214,00 €   175,00 €    71,00  €    100,00 
BBQ €   446,30 €   375,00 €   227,80  €    300,00 
Aanhanger €        -   €        -   €        -   €         - 
Totaal inkomsten € 2.422,81 € 2.116,00 € 1.914,33   €  1.937,00

Bankkosten €    73,87 €    75,00 €    73,82  €     75,00 
Diversen €   349,31   €    75,00 €   186,99  €     45,00 
Porto €        -   €     5,00 €        -  €      5,00
Bestuur €    46,56 €    50,00 €    18,30  €     50,00 
Reiskosten €    50,00 €    75,00 €        -  €     50,00 
Lezingen €    34,23 €    75,00 €   171,96  €     75,00 
Kerstavond €   287,77 €   400,00 €   304,40  €    400,00 
Zaalhuur €   630,00 €   650,00 €   630,00  €    650,00 
Bingo €   212,68 €   200,00 €   212,15  €    210,00 
BBQ €   491,21 €   400,00 €   392,45  €    400,00 
Contesten €   145,02 €   100,00 €    99,00  €    100,00 
QSL-kaarten €        - €    25,00 €        -  €         - 
Velddagen €   100,00 €   100,00 €    85,00  €    100,00 
Vossenjacht €    73,60 €    75,00 €        -  €     75,00 
Cursussen €        -   €        - €        -  €         - 
Aanhanger €    33,59   €   200,00 €   474,47  €     50,00 
Totaal uitgaven € 2.527,84 € 2.505,00 € 2.648,54 €  2.285,00

Winst/verliessaldo €   105,03- €   389,00- €   734,21- €    348,00-

Rekeningen Saldi 2017 Saldi 2018
1.Kas €   460,15 €   502,15  
2 Bank € 1.057,82 €   265,58  
3 Spaar € 2.555,34 € 2.557,90  
4 Spaar Extra €13.147,66 €13.161,13  
Totaal Liquide middelen €17.220,97 €16.486,76

AGENDA
12 april lezing over D-day en activatie speciale call TM75LM deze zomer door

Hans (PA2JWN)
10 mei lezing SDR play en waterfalls door Tijmen (PA3GRM)
14 juni onderling QSO en BBQ in Bunschoten
juli/augustus geen bijeenkomst
13 september vragen uurtje, onderling QSO en vakantie lichtbeelden
11 oktober lezing (onder voorbehoud)
8 november verkoping van courante radio-amateur spullen 
13 december bijeenkomst in kerstsfeer
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