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MAART - huishoudelijke vergadering / behandeling VR-voorstellen 
Op vrijdag 12 maart wordt de Huishoudelijke Vergadering van de afdeling gehouden. De bijeenkomst is 
digitaal via Zoom, je kunt kenbaar maken of je aan deze Huishoudelijke Vergadering wilt deelnemen via het 
speciale contactformulier op onze site. Je krijgt hierna een bevestigingsmail met de inlogcode voor Zoom en 
een uitleg hoe je je kan inmelden. 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 
1.  Opening door de voorzitter, Frans (PC2F) 
2.  Notulen huishoudelijk vergadering 2020 
3.  Jaarverslag 2020 
4.  Verslag van de kascontrolecommissie 
5.  Financieel verslag van de penningmeester 
6.  Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
7.  Beleid 2021 
8.  Vaststelling begroting 2021 
9.  Bestuursverkiezing 
10.  Pauze 
11.  Behandeling van de VR-voorstellen voor de VR 2021 
12.  Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad 
13.  Rondvraag 
14.  Sluiting 
 
Wil je je 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: aftredend/herkiesbaar zijn Frans (PC2F) en Dick (PA0MBR); niet aftredend zijn 
Tijmen (PA3GRM), Maarten (PA3EYC) en Peter (PC3M).  
In verband met een soepele afhandeling van de vergadering willen we graag vooraf de (rond)vragen 

  
VERENIGINGSAVOND 

https://a03-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/geruis/vr-voorstellen2021.pdf
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ontvangen. Deze kunnen via het aan/af formulier worden meegezonden.   
We hopen je deze avond digitaal te mogen begroeten. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Aanmelden kan 
vanaf 19:30.  
 
 
 
 
 
 
 
1. OPENING 
De voorzitter (PC2F) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vanwege Corona vindt de 
Huishoudelijke Vergadering via Zoom (video vergaderen) plaats. Vastgesteld wordt dat er uitsluitend leden 
van VERON A03 aanwezig zijn. In totaal hebben 19 leden (incl. bestuur) zich aangemeld. Na toelichting op 
het vervallen van sommige punten wordt de agenda van de vergadering ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. NOTULEN HUISHOUDELIJKE VERGADERING VAN 8 MAART 2019 
De secretaris (PA0MBR) neemt in hoofdlijnen de notulen van de Huishoudelijke Vergadering 2019 door. De 
notulen worden goedgekeurd en daarmee vastgesteld. 
 
3. JAARVERSLAG 2019 
De secretaris neemt in hoofdlijnen het Jaarverslag 2019 door. Het Jaarverslag wordt goedgekeurd en 
daarmee vastgesteld. 
 
4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE 
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Hans (PE1KWH) en Koos (PA3BJV). Koos laat weten de administratie 
in goede orde te hebben aangetroffen. De commissie stelt de leden voor de penningmeester en daarmee het 
bestuur decharge te verlenen. De leden stemmen unaniem hiermee in. 
 
5. FINANCIEEL VERSLAG 2019 
De penningmeester Tijmen (PA3GRM) geeft toelichting op het financieel verslag. Het jaar is met een tekort 
van € 611,62 afgesloten. Ondanks het tekort en de afname van het vermogen, staat de afdeling er financieel 
gezond voor. 
 
6. BENOEMING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE 
De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Koos (PA3BJV) en Gerard (PA0PIW). Als nieuw reservelid wordt 
toegevoegd Roel (PB0ACU). 
 
7. BELEID 2020 
Dit onderwerp vervalt. 
 
8. BEGROTING 2020 
Dit onderwerp vervalt. 
 
9. BESTUURSVERKIEZING 
Aftredend en herkiesbaar zijn Maarten (PA3EYC) en Tijmen (PA3GRM). Beide bestuursleden worden 
herkozen. Vanwege het vertrek van Casper (PA1CJ) is een vacature ontstaan in het bestuur, waarvoor zich 
nog geen nieuwe kandidaten hebben gemeld voor aanvang van de vergadering. Na een oproep van de 
voorzitter tijdens de vergadering meldt Peter (PC3M) zich hiervoor. De leden stemmen in met de toetreding 
van Peter, waardoor het bestuur weer op sterkte is. 
 
10. GEEN PAUZE 
 
11. BEHANDELING VAN DE VR VOORSTELLEN 
De VR-voorstellen voor de VR 2020 behandelen we samen met eventuele nieuwe voorstellen tijdens de 
Huishoudelijke Vergadering in maart 2021. 

  
VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 27 NOVEMBER 2020 



 

3/6 

 
12. AFVAARDIGING VERENIGINGSRAAD 
Afgevaardigden voor de Verenigingsraad kiezen we tijdens de Huishoudelijke Vergadering in maart 2021. 
 
13. RONDVRAAG 
De leden was verzocht om dit keer vooraf al hun vragen aan te leveren bij het aanmelden. De volgende 
vragen zijn aangeleverd: 

1. Lex (PA1LEX): Volgend jaar wil ik als afdelingslid deelnemen aan contesten en velddagen. Kan er een 
agenda komen met daarin de evenementen waar we in 2021 als afdeling aan meedoen? En kan ik me 
dan opgeven via de website? 
Bestuur: Lex geeft hierbij aan dat hij graag vooraf op de hoogte wil zijn van contesten die we als 
afdeling A03 willen/kunnen gaan doen, naast de bekende PACC, zodat hij en andere leden zich 
daarvoor kunnen aanmelden. Het meedoen aan contesten vraagt echter ook om beschikbaarheid 
van locaties, etc. Er zal dus een plan(ning) opgesteld moeten worden. De voorzitter vult daarbij 
aan dat er bij een deel van de afdelingsleden ook behoefte is aan het kunnen meedoen aan 
contesten op VHF/UHF in afdelingsverband. Het bestuur zal dit verzoek oppakken en uitwerken. 

2. Lex (PA1LEX): Dit jaar bestaat onze afdeling 75 jaar, vanwege Corona is dit niet gevierd. Gaan we dit 
alsnog volgend jaar vieren? Hoe? 
Bestuur: De voorzitter meldt dat we het 75-jarige jubileum van onze afdeling zeker zullen vieren 
zodra het weer kan i.v.m. de Corona maatregelen. In welke vorm dit zal zijn volgt nog. 

3. Roel (PB0ACU): Graag toelichting op de situatie VAM/RCAMF en bestuur (vertrek van Casper).  
Bestuur: De voorzitter geeft een beknopte weergave van de gebeurtenissen welke het afgelopen 
jaar hebben plaatsgevonden. Aan Jaap (PD5ISW) wordt gevraagd om een toelichting/aanvulling 
van de zijde van VAM/RCAMF. De voorzitter meldt dat er vanuit het A03 bestuur een verzoek 
gedaan is aan HB om de bezwaarprocedure anders in te richten, omdat deze nu niet goed werkt. 

4. Jan (PD0JDB): Waarom vindt zowel afdelingsbestuur als hoofdbestuur het schijnbaar niet nodig om te 
reageren op opzeggingen van het lidmaatschap? 
Bestuur: Deze vraag is beantwoord in combinatie met vraag 3. 

5. Gert (PA2LO): Heeft de afdeling gedurende de periode dat bijeenkomsten niet mogelijk waren 
contractueel kosten moeten maken voor de huur van ontmoetingscentrum De Herberg? Indien het 
antwoord hierop 'ja' is: welke actie heeft het bestuur genomen om in overleg met De Herberg deze 
kosten voor 2021 te voorkomen indien ook in 2021 bijeenkomsten nog niet mogelijk zijn? 
Bestuur: De penningmeester meldt dat gedurende de periode dat de bijeenkomsten niet door 
mochten gaan vanuit de overheid, er geen kosten zijn geweest. Voor de overige avonden worden 
er gewoon kosten gemaakt zoals contractueel vastgelegd. 

Extra rondvraag: Hilde (PA3EKW): Tijdens de Ronde van Amersfoort van 22 november jl. is door Evert  
(PA3AYQ) aandacht besteedt aan de Huishoudelijke Vergadering van 27 november. Hierbij werden de 
notulen en het jaarverslag van de afdeling A03 letterlijk over de repeater voorgelezen. Dit is niet 
wenselijk aangezien het informatie van een besloten vergadering betreft. 
Bestuur: Het bestuur deelt deze mening. Hoewel de informatie individueel ook vrij te 
downloaden is van de A03-website, is het niet vanzelfsprekend en gewenst dat dit via de radio 
verder verspreid wordt zonder eerst overleg met het A03-bestuur hierover te hebben gehad. Dit is 
niet gebeurt in dit geval. Het A03 bestuur zal daarom met Evert contact opnemen om afspraken 
hierover te maken. 

 
14. SLUITING 
Onder dankzegging van de inbreng van eenieder, sluit de voorzitter de vergadering om 22.00 uur. 
 

Dick Radstaak (PA0MBR), afdelingssecretaris VERON A03 
 
 

CONTESTEN maart 
Russian DX contest (20-21 maart) 
DIG-PA contest (22 maart) 
CQ WW WPX contest SSB (28-29 maart)

april
PACCdigi contest digimode (17 april), PI4AMF 
RB-DATV contest (17-18 april) 
Wereld Amateur Radio dag (18 april)
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BESTUURSZAKEN 
In 2020 bestond het bestuur uit de volgende leden: 
Frans de Bles (PC2F)   - voorzitter 
Dick Radstaak (PA0MBR)  - secretaris 
Tijmen de Jong (PA3GRM)  - penningmeester 
Maarten Bos (PA3EYC)  - algemeen bestuurslid 
Casper Janse (PA1CJ)  - algemeen bestuurslid (tot november 2020) 
Peter Matlung (PC3M)  - algemeen bestuurslid (vanaf november 2020) 
 
Het bestuur heeft in 2020 op regelmatige basis vergaderd. 
 
VERENIGINGSAVONDEN 
In 2020 zijn de meeste verenigingsavonden vanwege corona vervallen, zie onder: 
10 januari  -  Nieuwjaarsreceptie. 
14 februari  -  Lezing door Rick (PA5NN) over Koude Oorlog en Stay Behind Radio’s. 
13 maart  -  Vervallen ivm corona. 
10 april  -  Vervallen ivm corona. 
8 mei  -  Vervallen ivm corona. 
12 juni  -  Vervallen ivm corona. 
11 september  -  Onderling QSO. 
9 oktober  -  Vervallen ivm corona. 
13 november  -  Vervallen ivm corona. 
27 november  -  Huishoudelijke Vergadering (digitaal via Zoom). 
11 december  -  Vervallen ivm corona. 
 
De verenigingsavonden welke fysiek doorgingen vonden plaats in ontmoetingscentrum De Herberg in 
Nieuwland, Amersfoort-Noord. 
 
PI4AMF / PI75AMF 
De clubcall PI4AMF was in 2020, i.v.m. het jubileumjaar ‘75 jaar VERON A03’, aangepast in PI75AMF. Er werd 
onder deze call o.a. deelgenomen aan de PACC 2020 en onze afdeling behaalde hierbij de 5e plaats in de 
klasse D1: MULTI-TWO ALL HIGH MIXED oftewel meerdere operators, twee zenders, alle banden, hoog 
vermogen, in CW als SSB. 
Vanwege de coronaregels kon de CW-velddag in juni niet plaatsvinden. De SSB-velddag in september ging, 
met inachtneming van de juiste maatregelen en in beperkte setting, wel door. De afdeling Amersfoort 
behaalde daarbij als PI4AMF/P de 1e plaats met 1.147 QSO’s. 
In 2020 is de Ronde van Amersfoort (RvA) weer opgestart. Rondeleider Evert (PA3AYQ) verzorgt elke zondag-
avond via de repeater PI3AMF een uitzending waar veel zendamateurs aan deelnemen. De Ronde van 
Amersfoort heeft in 2020 ruim 40 keer plaatsgevonden onder de special call PI75AMF. 
 
CURSUSSEN 
Koos (PA3BJV), Hilde (PA3EKW) en Ron (PA3DAM) verzorgden ook dit jaar weer de morsecursus. Het  
tweede jaar in de leergang Telegrafist 1e Klasse (high-speed CW 25 wpm) werd in maart net als alle andere 
activiteiten abrupt onderbroken door corona, met de finish (het examen in mei) in zicht. Gelukkig bood de 
(creatieve) kans zich aan om via de repeater PI3AMF in MCW (gemoduleerde FM) de cursus tot het examen te 
continueren. Het resultaat mag er zijn: alle 6 cursisten geslaagd. 
 
QSL-BUREAU 
Peter (NL5557) heeft ook dit jaar weer het QSL-bureau voor onze afdeling uitstekend verzorgd. Vanwege 
corona was ook het QSL-bureau een aantal maanden gesloten waardoor het afhandelen van QSL-kaarten 

  
JAARVERSLAG 2020 
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een periode stil lag. Nadat dit weer opgestart was, speelde nog de uitdaging van het niet doorgaan van de 
afdelingsbijeenkomsten. Peter is hierop creatief ingesprongen zodat de QSL-service doorgang kan vinden. 
 
CONTACT MET DE LEDEN 
De website van de afdeling Amersfoort wordt actief onderhouden en voorzien van interessante content. 
Frank (PA3DTX) en Lex (PA1LEX) hebben er als webmasters weer keurig voor gezorgd dat de website  
up-to-date bleef. In verband met het 75-jarig bestaan van VERON en VERON A03 zijn er dit jaar diverse  
leuke artikelen geschreven door Eddy (PA0RSM) en Frank (PA3DTX). 
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. 
 
VERENIGINGSMATERIAAL 
De WSPR-lite-modules van de afdeling zijn in 2020 ingezet t.b.v. de antenne battle herkansing tussen 
Tijmen (PA3GRM) en Rick (PA5NN). 
 
VAM 
Ook de VAM moest vanaf maart haar bijeenkomsten staken vanwege corona. In oktober 2020 is de VAM 
opgegaan in Radio Club Amersfoort (RCAMF) en vormt sindsdien geen onderdeel meer van VERON A03. 
 
WAT VERDER HET VERMELDEN WAARD IS 

 De afdeling Amersfoort behaalde in 2020 de 4e plaats in de VERON afdelingscompetitie, maar 
liefst 25 actieve deelnemers van de afdeling hebben hieraan bijgedragen. 

 Gerard (PA0PIW) heeft dit jaar de afdelingscompetitie A03 gewonnen. 
 Begin 2020 zijn een aantal leden gestart met het ATSAMF-project, een zelfbouw QRP CW-

transceiver voor meerdere HF-banden. 
 In het voorjaar hebben alle leden namens de afdeling een kaartje ontvangen met opbeurende 

woorden en advies hoe we ook in de coronatijd in contact kunnen blijven. 
 Net als in 2019 heeft ook dit jaar het QRP-weekend plaats gevonden, waarbij een aantal leden van 

de afdeling in het veld met zelfbouw en CW actief zijn geweest. 
 Tijmen (PA3GRM) en Rick (PA5NN) zijn opnieuw een antenne battle aangegaan na een 

weddenschap, welke glansrijk door Rick is gewonnen. 
 In november is Jan Tuithof (PD0RDQ) beloond voor zijn verdiensten met een Gouden Speld uit 

handen van een VERON HB-delegatie. 
 Ook dit jaar zijn een aantal leden van de afdeling vanuit Luxemburg radioactief geweest. O.a. de 

activatie van een natuurgebied als onderdeel van het World Flora & Fauna programma was 
onderdeel daarvan. 

 In dit jubileumjaar is er een speciale site geweest met de domeinnaam PI75AMF die door Lex 
(PA1LEX) is onderhouden. 

 
TENSLOTTE 
Het was voor iedereen een bewogen jaar, een pandemie die de wereld acuut tot stilstand bracht met veel 
impact op privé, werk, school, sociaal leven, etc. Ook voor onze afdeling resulteerde dit ineens in een hele 
andere koers moeten varen, waarbij continu geanalyseerd en geïmproviseerd moest worden door het 
bestuur. Al met al niet ideaal, maar met de inzet en creativiteit van een aantal actieve leden is er toch ook 
veel moois bereikt het afgelopen jaar. 
Namens het afdelingsbestuur wil ik daarom ook speciaal degenen die dit uitdagende jaar vrijwillig hun 
bijdrage aan de afdeling hebben geleverd heel erg bedanken daarvoor. 
   

 Dick Radstaak (PA0MBR), afdelingssecretaris VERON A03 
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   2019 2020 2020
Kas €    775,10 € 702,70 Kapitaal 2019 € 15.875,14 
ING betaalrekening €   232,33 € 1.112,04 Positief 2020 € 813,89 
ING Spaarrekening €   1.700,00 € 1.700,00  
ING Xtra Spaarrekening € 13.167,71 € 13.174,29  
   € 15.875,14 € 16.689,03 Kapitaal 2020 € 16.689,03 
 

Ontvangsten en uitgaven
ONTVANGSTEN 2019  2020 Begroting 2021
Afdracht Hoofdbestuur € 1.391,60  € 1.362,20 € 1.350,00 
Giften € 31,25  € - €                 -
Reisdeclaratie € - € - € -
Verkoping € 69,25 € - € 50,00 
Barbecue € 278,45  € - € -
Rente ING-rekeningen  € 7,27  € 6,58 € 10,00 
Bingo € 124,00  € - € 115,00 
Activiteiten-AHW €  -  € - € - 
Saldo negatief € 611,62  € - € 525,00 
  € 2.513,44  € 1.368,78 € 2.050,00 
    
UITGAVEN 2019  2020 Begroting 2021
Bankkosten € 98,14  € 88,81 €   90,00 
Diversen + portokosten € 50,33  € 91,38 € -
Div.Bestuurskosten € 39,99  € - € 50,00 
Reiskosten € - € - € -
Lezingen € 28,45  € - € 100,00 
Zaalhuur € 630,00  € 210,00 € 350,00 
Kerst € 510,03  € - € 400,00 
Bingo € 217,50  € - € 210,00 
Barbecue € 495,45  € - € 500,00 
PI4AMF w.o. contesten € 188,55  € 147,80 € 100,00 
PI4AMF QSL € 155,00  €  - € 150,00 
Vossenjachten € - € € -
Velddag € 100,00  € - € 100,00 
Aanhangwagen €  - € - € -
Zoom video conferentie €   -  € 16,90 € -
Saldo positief € -  € 813,89 € - 
  € 2.513,44  € 1.368,78 € 2.050,00 
 
 

  
FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 

AGENDA 
9 april; lezing NanoVNA door Hans (PA2JWN) 
14 mei zelfbouwtentoonstelling (onder voorbehoud) 
11 juni BBQ en onderling QSO (onder voorbehoud) 
juli en augustus geen bijeenkomst 
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