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MAART - huishoudelijke vergadering / behandeling VR-voorstellen 
Het bestuur van de VERON Amersfoort (A03) nodigt alle VERON-afdelingsleden uit voor de huishoudelijke 
vergadering op vrijdag 11 maart. De vergadering is alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden en 
eventueel door het bestuur uitgenodigde VERON-leden (afdelingsreglement artikel 7).  
 
De agenda:  
1.   Opening door de voorzitter, Frans (PC2F) 
2.   Notulen huishoudelijke vergadering van 12 maart 2021 
3.   Jaarverslag over 2021 
4.   Verslag van de kascontrolecommissie 
5.   Financieel verslag van de penningmeester 
6.   Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
7.   Beleid 2022 
8.   Vaststellen begroting voor 2022 
9.   Bestuursverkiezing 
10. Pauze 
11. Behandeling van de VR-voorstellen voor de Verenigingsraad in Apeldoorn 
12. Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 
 
Kandidaatstelling is mogelijk tot vlak voor aanvang van de vergadering. Het overzicht is als volgt: 
aftredend/niet herkiesbaar: Frans (PC2F); aftredend/herkiesbaar: Tijmen (PA3GRM); niet aftredend zijn: 
Dick (PA0MBR); Maarten (PA3EYC) en Peter (PC3M).  
 
We hopen je deze avond te mogen begroeten in Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 
(wijk Nieuwland) in Amersfoort. Zaal open vanaf 19.30, de vergadering begint om 20.00 uur. Het bestuur 
wenst je een goede en prettige vergadering. 
 

 
  
 
 
 

BESTUURSLID GEZOCHT 
Vanwege het vertrek van onze voorzitter Frans (PC2F) in maart, zijn we op zoek naar een vrijwilliger die 
zich kiesbaar stelt voor deze functie. Ook  zijn wij op zoek naar amateurs die ons afdelingsbestuur willen 
versterken. Heb je hier interesse in of wil je meer weten over de functies van voorzitter of bestuurslid, 
we horen het graag via het contactformulier op onze site. 

https://a03.veron.nl/bestuurslid-gezocht/
https://a03-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/geruis/vr-voorstellen2022.pdf
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1. OPENING 
Voorzitter Frans (PC2F) opent om 20.00 uur 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 zijn er 20 afdelingsleden (inclusief bestuur) 
ingelogd. De agenda van de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. NOTULEN HUISHOUDELIJKE VERGADERING VAN 27 NOVEMBER 2020 
Secretaris Dick (PA0MBR) neemt in hoofdlijnen de notulen van de Huishoudelijke Vergadering 2020 door. De 
notulen worden goedgekeurd en daarmee vastgesteld. 
 
3. JAARVERSLAG 2020 
De secretaris neemt in hoofdlijnen het jaarverslag 2020 door. Het jaarverslag wordt goedgekeurd en 
daarmee vastgesteld. 
 
4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE 
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Koos (PA3BJV) en Gerard (PA0PIW). Gerard laat weten de 
administratie in goede orde te hebben aangetroffen. Koos stelt de leden voor de penningmeester en 
daarmee het bestuur decharge te verlenen. De leden stemmen unaniem hiermee in. 
 
5. FINANCIEEL VERSLAG 2020 
Penningmeester Tijmen (PA3GRM) geeft toelichting op het financieel verslag. Het jaar is met een positief 
saldo van € 813,89 afgesloten. De oorzaak van het positieve saldo is de nu nog heersende coronapandemie, 
waardoor helaas veel van onze activiteiten niet hebben plaatsgevonden en de daarbij behorende bedragen 
niet zijn uitgegeven. De afdeling staat er financieel gezond voor. 
Gert (PA2LO) vraagt het bestuur om met een plan te komen waarmee voorkomen wordt dat we niet te veel 
interen op ons eigen vermogen. 
 
6. BENOEMING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE 
De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Gerard (PA0PIW) en Roel (PB0ACU). Als nieuw reserve lid wordt 
toegevoegd Adriaan (PA1LIO). Gert (PA2LO) meldt zich als 2e reserve lid. 
 
7. BELEID 2021  
De voorzitter meldt dat er gestreefd wordt naar een mooi jaarprogramma voor de leden van de afdeling, 
waaronder boeiende lezingen en de 75 jaar VERON BBQ. Het bestuur wil in 2021 een enquête houden onder 
de leden om daarmee inzicht te krijgen in de wensen en behoeften. De uitkomsten uit de enquête zullen 
verwerkt worden in het beleidsplan van de afdeling. Het bestuur doet daarbij een beroep op de leden om 
een actieve bijdrage te verrichten bij de aangeleverde / vastgestelde beleidspunten. 
Koos (PA3BJV) meldt dat in september weer gestart zal gaan worden met de CW-lessen, waaronder de high 
speed cursus. 
 
8. BEGROTING 2021 
De penningmeester geeft toelichting op de begroting 2021. Het ledenaantal is in 2020 iets afgenomen van 
188 naar 185 leden. In de begroting wordt rekening gehouden met een exploitatietekort van € 525,- in 2021. 
De begroting wordt door de leden goedgekeurd. 
Op de begroting zijn ook de kosten voor nieuwe QSL-kaarten voor PI4AMF opgenomen. Gert (PA2LO) en Lex 
(PA1LEX) stellen voor om een ontwerpwedstrijd te organiseren voor een nieuwe QSL-kaart voor PI4AMF. Dit 
idee wordt op prijs gesteld en aangenomen. 
 
9. BESTUURSVERKIEZING 
Aftredend en herkiesbaar zijn Frans (PC2F) en Dick (PA0MBR). Er hebben zich geen tegenkandidaten 

  
VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 12 MAART 2021 
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aangemeld. Beide bestuursleden worden herkozen. Vervolgens wordt Frans door de vergadering, conform 
artikel 10 van het afdelingsreglement, als voorzitter in functie gekozen. 
 
10. PAUZE 
 
11. BEHANDELING VAN DE VR VOORSTELLEN 
Voor de VERON Verenigingsraad 2021 zijn 6 voorstellen ingebracht. In de vergadering worden de voorstellen 
toegelicht, waarbij ruimte is voor onderlinge discussie. Daarna vindt stemming plaats over de voorstellen. De 
afdeling A03 heeft tijdens de VR 8 stemmen. In onderstaande tabel wordt weergegeven hoe de afdeling 
tijdens de VR2021 op 24 april 2021 zal stemmen op de ingediende voorstellen. Tevens wordt aangegeven 
hoe de afdeling zal stemmen indien gedifferentieerd stemmen noodzakelijk is. 
 

voorstel stemming voorstel stemming
1 Tegen (8 tegen) 4 Voor (5 voor, 3 tegen, 0 onthouding) 
2 Onthouding (2 voor, 1 tegen, 5 onth.) 5 Voor (7 voor, 0 tegen, 1 onthouding 
3 Voor (8 voor) 6 Onthouding (2 voor, 2 tegen, 4 onth.) 

 
12. AFVAARDIGING VERENIGINGSRAAD 
Namens de afdeling Amersfoort zullen Frans (PC2F) en Gert (PA2LO) aanwezig zijn op de VR. 
 
13. RONDVRAAG 

1. Lex (PA1LEX): Worden er dit jaar nog activiteiten voor de leden georganiseerd? 
Bestuur: Jazeker, zie beleid 2021. 

2. Gert (PA2LO): Kan het Amersfoort Award nog worden aangevraagd? 
Bestuur: Dit kan bij de AWARD-manager: Gerard Overbosch (PD5GO). Zie: 
https://a03.veron.nl/afdeling/afdelings-award/. 

3. Gert (PA2LO): Kunnen er gedurende de periode dat we vanwege corona niet bijeen kunnen komen 
online lezingen gegeven worden? 
Bestuur: Jazeker, tijdens de afdelingsbijeenkomst van april zal Hans (PA2JWN) de aftrap doen en 
een presentatie via Zoom houden. Verwacht wordt dat corona ons zeker nog tot de zomerperiode 
online dwingt, dus ook voor de maanden mei en juni zou een online lezing een goed alternatief 
zijn. 

4. Frank (PA3DTX): Moeten we als afdeling niet meer aan PR doen? 
Bestuur: Dit zal onderzocht en meegenomen worden in het beleidsplan wat het bestuur gaat 
opstellen. 

 
14. SLUITING 
Onder dankzegging van de inbreng van eenieder, sluit de voorzitter de vergadering om 22.15 uur. 

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris VERON A03 
 
 
 

 
 
 
 
 
BESTUURSZAKEN 
In 2021 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; Peter 
Matlung (PC3M) algemeen bestuurslid. Het bestuur heeft in 2021 op regelmatige basis vergaderd. 
 
VERENIGINGSAVONDEN 
In 2021 hebben de onderstaande verenigingsavonden plaatsgevonden: 
8 januari   - Nieuwjaarsreceptie via Zoom. 
12 februari  - Geen bijeenkomst. 

  
JAARVERSLAG 2021 



 

4/6 

12 maart   - Huishoudelijke Vergadering via Zoom. 
9 april   - Lezing 50 MHz-DX met eenvoudige middelen door Hans (PA2JWN) via Zoom. 
14 mei   - Lezing 20 jaar 2 meter DX m.b.v. digimodi door Franz van Velzen via Zoom. 
11 juni   - Onderling QSO via Zoom. 
10 september  - Afdelingsbarbecue bij Radio Club Bunschoten. 
8 oktober   - Lezing Remote Operations door Tijmen (PA3GRM). 
12 november  - Verkoping van courante radio-amateurspullen. 
10 december  - Vervallen i.v.m. corona. 
 
De verenigingsavonden welke fysiek doorgingen vonden plaats in ontmoetingscentrum De Herberg in 
Nieuwland, Amersfoort-Noord. 
 
PI4AMF 
 De clubcall PI4AMF werd ook in 2021 weer veelvuldig gebruikt, tijdens deelname van de afdeling A03 

aan de diverse radiowedstrijden, maar ook bij de wekelijkse radioronde via de repeater. Er werd onder 
deze call o.a. in februari deelgenomen aan de PACC 2021 en onze afdeling behaalde met een mooie 
score van maar liefst 2.025 verbindingen de 1e plaats in de categorie Multi-Two All High Mixed, 
oftewel meerdere operators, twee zenders, alle banden, hoog vermogen, CW/SSB. Op de CW-velddag 
in juni deed PI4AMF/P mee in categorie Multi Operator Single Transceiver (MOST). 

 Er werden vanuit de locatie Nekkeveld (Nijkerk) 976 verbindingen gemaakt, goed voor de 1e plaats. 
 In juli deed een delegatie van de afdeling met PI4AMF/P vanuit Schouwen-Duiveland (EU-146) mee 

met de IOTA-contest. De score: ruim 2.100 verbindingen op de teller. 
 Ook tijdens de SSB-velddag in september deed PI4AMF/P het prima. In de categorie MOST maakte de 

crew maar liefst 1.028 QSO’s wat hen ook hier de beste plaats in hun categorie opleverde. 
 Ook in 2021 verzorgde Evert (PA3AYQ) als rondeleider elke zondagavond via de repeater PI3AMF een 

uitzending. 
 
CURSUSSEN 
Ook dit jaar zijn Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) weer gestart met de morsecursus, respectievelijk als 
docenten voor de gevorderde en beginnende CW-ers. 
 
QSL-BUREAU 
Peter (NL5557) heeft ook dit jaar weer het QSL-bureau voor onze afdeling uitstekend verzorgd. 
 
CONTACT MET DE LEDEN 
In 2021 hebben Frank (PA3DTX) en Lex (PA1LEX) er samen ook weer voor gezorgd dat onze A03-website 
continue voorzien bleef van interessante en actuele content. Tijdens de coronapandemie is de website van 
de afdeling tenslotte de belangrijkste bron van informatie voor de leden. Daarnaast zijn de leden ook het 
gehele jaar door voorzien van de Nieuwsflits via de e-mail. 
 
WAT VERDER HET VERMELDEN WAARD IS 

 De afdeling Amersfoort behaalde in 2021 de 2e plaats in de VERON-afdelingscompetitie, maar 
liefst 26 deelnemers van de afdeling hebben hieraan bijgedragen. Frans (PC2F) heeft dit jaar de 
afdelingscompetitie A03 gewonnen. 

 In de Arkemheense polder, een gebied met weinig “man made noise” net ten noorden van 
Amersfoort, is door leden van de afdeling een KiwiSDR geplaatst, een online ontvanger. 

 Er is, onder coördinatie van Rick (PA5NN), flink doorgebouwd aan het ATSAMF-project, een 
zelfbouw QRP CW-transceiver voor meerdere HF-banden. Koos (PA3BJV) heeft zelfs al de eerste 
verbindingen met zijn ATSAMF gemaakt. 

 Voor PI4AMF was er een nieuwe QSL-kaart nodig, waarvoor de afdeling een wedstrijd heeft 
uitgeschreven. Gert (PA2LO) is hiervan de winnaar geworden. 

 Ook in 2021 hebben diverse radio-weekenden plaats gevonden, waarbij leden van de afdeling in 
het veld met o.a. QRP-zelfbouw verbindingen hebben gemaakt. 

 Tenslotte zijn ook dit jaar weer leden van de afdeling vanuit Luxemburg actief geweest. 
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TENSLOTTE 
Net als het jaar ervoor was ook 2021 bijzonder met de nodige impact op privé, werk, school, sociaal leven, 
etc. en waarschijnlijk zal dat de komende jaren ook nog wel zo blijven. Dit vraagt meer van leden en bestuur 
dan in een normale periode. Dankzij de hulp van een aantal actieve en creatieve leden is het gelukkig toch 
nu ook weer een mooi jaar voor de afdeling geworden. Ook dit jaar wil het afdelingsbestuur graag al 
degenen die vrijwillig hun bijdrage aan de afdeling hebben geleverd heel erg bedanken hiervoor. 
   

 Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris VERON A03 
 
 
 
 
 
 
 

 
2020 2021 2021

Kas € 702,70 € 480,25 Kapitaal2021 € 16689,03 
ING betaalrekening € 1112,04 € 1275,39 Negatief2021 € -59,10 
ING Spaarrekening € 1700,00 € 1700,00

 

ING Xtra Spaarrekening € 13174,29 € 13174,29
 

 
€ 16689,03 € 16629,93 Kapitaal2021 € 16629,93 

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
Ontvangsten Begroting 2021 2021 Begroting 2022 
Afdracht Hoofdbestuur € 1350,00 € 1347,50 € 1350,00 
Giften € - € - € - 
Reisdeclaratie € - € - € - 
Verkoping € 50,00 € 122,45 € 100,00 
Barbecue € - € 11,70 € 200,00 
Rente ING-rekeningen  € 10,00 € - € - 
Bingo € 115,00 € - € 115,00 
Activiteiten-AHW € - € - € - 
Saldo negatief € 525,00 € 59,10 € 1080,00 
  € 2050,00 € 1540,75 € 2845,00 

                  
Uitgaven Begroting 2021 2021 Begroting 2022 
Bankkosten € 90,00 € 93,07 € 95,00 
Diversen + portokosten € - € 126,95 € - 
Div. bestuurskosten € 50,00 € - € 50,00 
Reiskosten € - € - € - 
Lezingen € 100,00 € - € 100,00 
Zaalhuur € 350,00 € 70,00 € 560,00 
Kerst € 400,00 € - € 400,00 
Bingo € 210,00 € - € 210,00 
Barbecue € 500,00 € 680,15 € 500,00 
PI4AMF w.o. contesten € 100,00 € 190,17 € 150,00 
PI4AMF QSL € 150,00 € 178,00 € - 
PI4AMF internet Domein € - € 14,04 € 15,00 
PI75AMF QSL € - € - € 120,00 
Velddag € 100,00 € 50,00 € 100,00 
Aanhangwagen € - € 28,87 € - 
Zoom video conferentie € - € 109,50 € 45,00 
Beamer en scherm € - € - € 500,00 
Saldo positief € - € - € - 
  € 2050,00 € 1540,75 € 2845,00 

 
FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 
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VERON a03 – Amersfoort: contact-emailadres: https://a03.veron.nl/contact/

penningmeester VERON A03 vaa PI4AMF/NL8600
Tijmen PA3GRM tijmenn (aan) kpnmail.nl Frans PC2F pc2f (aan) veron.nl

NL30 INGB 0003 8884 04, tnv VERON Amersfoort PI4AMF 
QSL-manager PI4AMF contactformulier

Peter NL5557 nl5557 (aan) veron.nl depothouder (reserveren materiaal)
morsecursus Maarten PA3EYC pa3eyc (aan) live.nl

Koos PA3BJV pa3bjv (aan) veron.nl vossenjachten
immunisatie-functionaris (EMC-commissie) Frans PC2F pc2f (aan) veron.nl

Koos PA3BJV pa3bjv (aan) veron.nl Rient PA3GXP pa3gxp (aan) veron.nl 

award-manager Maurice PA3HHT pa3hht (aan) kpnmail.nl 

Gerard PD5GO g.overbosch (aan) chello.nl webmaster / archief VERON A03
NL-vertegenwoordiger Frank PA3DTX pa3dtx (AAN) veron.nl 

Adriaan  NL10902 pa1lio (aan) amsat.org

 
 CONTACTADRESSEN 

CONTESTKALENDER:  Maart CQ WW WPX SSB-contest (26-27 maart) 
 lirpA VERON-PACCdigi-contest 

 )lirpa 81( yaD oidaR ruetamA dlroW  
 ieM 
inuJ Velddag - CW:  4 en 5 juni van 15:00 UTC tot 14:59 UTC (PI4AMF) 

Historische QSL-kaartenverzameling

Ik neem graag uw collectie QSL-kaarten over wanneer u er op uitgekeken bent.
Gooi geen QSL-kaarten meer weg, hoe ouder hoe beter!

    

Ook foto's met zendamateuractiviteiten zijn welkom. Dit om een stukje historie van het Nederlandse 
zendamateurisme te bewaren voor de toekomst. Neem eerst even contact op om detailafspraken te maken. 

Eventuele onkosten kunnen worden vergoed.
       

Mgr Gerard Nieboer, PA1AT
Gerard Nieboer PA1AT, 06 43531802, pa1at@veron.nl

https://a03.veron.nl/activiteiten/aanmeldingsformulier/
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