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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 17 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 a.i., Maarten (PA3EYC) 
2.    Notulen huishoudelijke vergadering van 11 maart 2022 
3.    Jaarverslag over 2022 
4.    Verslag van de kascontrolecommissie 
5.    Financieel verslag van de penningmeester 
6.    Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
7.    Beleid 2023 
8.    Vaststellen begroting voor 2023 
9.    Bestuursverkiezing 
10.  Pauze 
11.  Behandeling van de VR-voorstellen voor de Verenigingsraad in Eefde 
12.  Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad 
13.  Rondvraag 
14.  Sluiting 
 
Kandidaatstelling is mogelijk tot vlak voor aanvang van de vergadering. Het overzicht is als volgt: niet 
aftredend zijn Maarten (PA3EYC) en Tijmen (PA3GRM); aftredend/herkiesbaar: Dick (PA0MBR) 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 
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-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/geruis/vr-voorstellen2023.pdf
https://a03.veron.nl/contact/
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1. OPENING 
Voorzitter Frans (PC2F) opent om 20:00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vastgesteld 
wordt dat er uitsluitend leden van VERON A03 aanwezig zijn. In totaal zijn er 27 afdelingsleden (inclusief 
bestuur) aanwezig. Er zijn daarnaast 3 afmeldingen door de secretaris ontvangen. 
Voordat gestart wordt met de vergadering krijgt Roel (PB0ACU), voor het behalen van de tweede plaats in de 
afdelingscompetitie, een medaille uit de handen van de voorzitter. Hierna krijgt Koos (PA3BJV) het woord en 
wordt er stilgestaan bij het overlijden van Jan Tuithof (PD0RDQ). Daarna informeert Rick (PA5NN) de zaal dat 
hij de zelfbouw avond in oktober zal organiseren, details volgen nog. 
Na deze ingekomen mededelingen wordt de agenda van de vergadering ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. NOTULEN HUISHOUDELIJKE VERGADERING VAN 12 MAART 2021 
Secretaris Dick (PA0MBR) neemt in hoofdlijnen de notulen van de Huishoudelijke Vergadering 2021 door. De 
notulen worden goedgekeurd en daarmee vastgesteld. 
 
3. JAARVERSLAG 2021 
De secretaris neemt in hoofdlijnen het Jaarverslag 2021 door. Het Jaarverslag wordt goedgekeurd en 
daarmee vastgesteld. 
 
4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE 
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Roel (PB0ACU) en Gerard (PA0PIW). Roel laat weten de 
administratie in goede orde te hebben aangetroffen en stelt de leden voor de penningmeester en daarmee 
het bestuur decharge te verlenen. De leden stemmen unaniem hiermee in. 
 
5. FINANCIEEL VERSLAG 2021 
Penningmeester Tijmen (PA3GRM) geeft toelichting op het financieel verslag. Het jaar is met een negatief 
saldo van € 60 afgesloten. De afdeling staat er financieel gezond voor. 
 
6. BENOEMING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE 
De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Roel (PB0ACU) en Adriaan (PA1LIO). Als reserve lid wordt 
toegevoegd Gert (PA2LO). 
 
7. BELEID 2022 
De voorzitter meldt dat er gestreefd wordt naar een mooi jaarprogramma voor de leden van de afdeling. Het 
bestuur wil na analyse van de enquête gericht beleid opstellen voor 2022. Het bestuur doet daarbij een 
beroep op de leden om wel een actieve bijdrage te verrichten bij de aangeleverde / vastgestelde 
beleidspunten. 
 
8. BEGROTING 2022 
De penningmeester geeft toelichting op de begroting 2022. Het ledenaantal is in 2021 iets afgenomen van 
185 naar 182 leden. In de begroting wordt rekening gehouden met een exploitatietekort van € 1.080,- in 
2022, dit komt mede omdat we dit jaar een beamer willen aanschaffen. De begroting wordt door de leden 
goedgekeurd. 
 
9. BESTUURSVERKIEZING 
Aftredend en herkiesbaar zijn Maarten (PA3EYC) en Tijmen (PA3GRM). Er hebben zich geen tegenkandidaten 
aangemeld. Beide bestuursleden worden herkozen. Frans (PC2F) is aftredend en niet herkiesbaar. Maarten zal 
vanaf nu als waarnemend voorzitter optreden, terwijl de vacature openstaat. Frans wordt bedankt voor zijn 
lange staat van dienst, maar liefst 9 jaar is hij voorzitter geweest van onze afdeling. 
 
10. PAUZE 

  
VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 11 MAART 2022 
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11. BEHANDELING VAN DE VR VOORSTELLEN 
Voor de VERON Verenigingsraad 2022 zijn er geen voorstellen ingebracht. Gezien de late aanlevering van de 
VR-stukken zal worden onderzocht of het mogelijk is de afdelingsavonden te verschuiven naar de derde 
vrijdag van de maand. 
 
12. AFVAARDIGING 82E VERENIGINGSRAAD 
Namens de afdeling Amersfoort zullen Hilde (PA3EKW) en Frans (PC2F) aanwezig zijn op de VR, welke 
plaatsvindt op 23 april 2022 in Gorinchem. 
 
13. RONDVRAAG 
1. Rick (PA5NN): Tijdens lezingen komt het regelmatig voor dat er weinig aandacht is bij sommige leden, 

wat resulteert in onderling geroezemoes in de zaal, respectloos voor de verteller. Een mentaliteits-
kwestie, hoe kunnen we dit aanpakken/verbeteren? 
Bestuur: Duidelijk punt. Het bestuur zal hier streng op toezien bij toekomstige lezingen en de leden er 
direct op aanspreken, mocht dit voorkomen. 

2. Rick (PA5NN): Ik ervaar zowel op de 2-meter repeater PI2AMF als het Amersfoortse 2-meter kanaal erg 
weinig activiteit. 
Bestuur: Als bestuur kunnen we hier natuurlijk weinig aan doen. Het betreft hier lokaal FM-verkeer. De 
informatie is wel nuttig voor het bestuur bij besluitvorming, want daar ligt blijkbaar niet de interesse van 
onze leden. 

3. Rick (PA5NN): Er moet wat meer aandacht komen voor bezoekers aan VERON contest activiteiten, betrek 
ze er meer bij. Meedoen aan een radiowedstrijd moet leuk en interessant zijn voor de leden, als er niets 
veranderd blijft het te hoogdrempelig en zal er geen enthousiasme voor zijn. Gevolg is o.a. een te kleine 
crew voor contesten. 
Bestuur: Meer aandacht hiervoor i.c.m. de afdelings contest academy, welke vanwege de corona niet van 
de grond gekomen is, zal hopelijk bijdragen aan een laagdrempelige en plezierige omgeving. 

4. Rits (PD0NPU): Ik mis de registratie van inkomende en uitgaande stukken. 
Bestuur: Stukken enkel bestemd voor het bestuur, zowel inkomend als uitgaand, worden niet 
gepubliceerd. Alle andere zaken worden, indien interessant voor de leden, op de A03-site geplaatst. In 
het Jaarverslag zal een overzicht komen van de stukken die op de site gepubliceerd zijn. 

5. Gert (PA2LO): Kunnen er meer leden worden opgeleid om bardienst te mogen draaien in ontmoetings-
centrum De Herberg? 
Bestuur: Er zal een opleiding worden verzorgd. Maar allen die eraan meedoen staan geregistreerd om op 
een afdelingsavond achter de bar te staan, indien nodig. Via de A03-site zal een oproep gedaan worden. 

 
14. SLUITING 
Onder dankzegging van de inbreng van eenieder, sluit de voorzitter de vergadering om 22:10 uur. 

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris VERON A03 
 
 

 
 
 
 
 
BESTUURSZAKEN 
In 2022 bestond het bestuur uit de volgende leden: Frans (PC2F) voorzitter (tot maart); Maarten (PA3EYC) 
waarnemend voorzitter (sinds maart); Dick (PA0MBR) secretaris; Tijmen (PA3GRM) penningmeester; Peter 
(PC3M) algemeen bestuurslid.  Het bestuur heeft in 2022 op regelmatige basis vergaderd. 
 
VERENIGINGSAVONDEN 
In 2022 hebben de onderstaande verenigingsavonden plaatsgevonden: 
14 januari  - Nieuwjaarsreceptie (via Zoom). 
11 februari  - Lezing over de VERON contest log en meer door Evert (PA3AYQ). 
11 maart  - Huishoudelijke Vergadering (er waren geen VR-voorstellen ingediend). 
8 april  - Lezing over het zelf wikkelen van een balun door Maarten (PA3EYC). 

  
JAARVERSLAG 2022 
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13 mei  - Presentatie uitkomst VERON A03-enquête door Peter (PC3M). 
10 juni  - Afdelingsbarbecue bij Radio Club Bunschoten. 
9 september  - Lezing over zelf printen maken met KiCad door Rob (PE1NUV). 
14 oktober  - Zelfbouw tentoonstelling. 
11 november  - Verkoping van courante radio-amateurspullen. 
16 december  - Kerstbijeenkomst. 
De verenigingsavonden welke fysiek doorgingen vonden plaats in ontmoetingscentrum De Herberg in 
Nieuwland, Amersfoort-Noord. 
 
PI4AMF 
 De clubcall PI4AMF werd ook in 2022 weer veelvuldig gebruikt, tijdens deelname van de afdeling 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 2022 en onze afdeling behaalde met een mooie score van 
maar liefst 2.182 verbindingen de 3e plaats in de categorie Multi-Two All High Mixed, oftewel meerdere 
operators, twee zenders, alle banden, hoog vermogen, CW/SSB. 

 In het afdelingsklassement van de PACC Digi behaalde de afdeling Amersfoort de 2e plaats. 
 Op de CW-velddag in juni deed PI4AMF/p mee in categorie Multi Operator Single Transceiver (MOST). Er 

werden vanuit de locatie Nekkeveld (Nijkerk) 1.075 verbindingen gemaakt, goed voor de 1e plaats. 
 In juli deed een delegatie van de afdeling met PI4AMF/p vanuit Bruinisse mee met de IOTA-contest. De 

score: ruim 2.300 verbindingen in het log wat goed was voor de 14e plaats in de Multi Two klasse. 
 Tijdens de SSB-velddag in september deed PI4AMF/p het ook prima. Ondanks de mindere propagatie is 

het de mannen toch weer gelukt om de eerste plaats te behalen. In de categorie MOST zijn 833 QSO’s 
gemaakt. 

 Als rondeleider verzorgde Evert (PA3AYQ) ook in 2022 vele zondagavonden een uitzending onder onze 
afdelingscall PI4AMF. 

 
CURSUSSEN 
Net als voorgaande jaren organiseerden Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) ook dit jaar weer de morsecursus. 
 
QSL-BUREAU 
Peter (NL5557) heeft ook dit jaar weer de QSL-service voor onze afdeling uitstekend verzorgd.  
 
CONTACT MET DE LEDEN 
In 2022 hebben Frank (PA3DTX) en Lex (PA1LEX) er samen weer voor gezorgd dat onze A03-website 
continue voorzien bleef van interessante en actuele content. Daarnaast zijn de leden ook het gehele jaar 
door voorzien van de Nieuwsflits via de e-mail. 
 
ENQUÊTE 
Begin 2022 is er een enquête gehouden onder de leden met als doel het inventariseren van de interesses. 
Bedoeling van het bestuur is om hier vervolgens het beleid op te kunnen richten. 34 leden hebben de 
enquête ingevuld en na analyse kon een top 3 worden samengesteld van de behoeftes, nl.: 1. HF-contest, 2. 
zelfbouw en 3. VHF en hoger. De uitkomst is in mei gepresenteerd aan de leden. 
 
WAT VERDER HET VERMELDEN WAARD IS 
 Lex (PA1LEX) heeft tijdens de CW-velddag met 305 QSO’s de 2e plaats behaald in de categorie Single 

Operator. 
 Mariëtte (NL13918) heeft de eerste plek in de SWL-sectie van de PACC veroverd. 
 Roel (PB0ACU) is nummer 1 geworden in de klasse SO High van de PACC Digi. 
 Net als de vorige jaren heeft het QRP-weekend weer plaatsgevonden, dit keer in september met leuke 

laagvermogen verbindingen in CW en SSB. 
 De afdelingsbijeenkomst in oktober stond in het teken van zelfbouw. Aan de leden was gevraagd om 

hun zelfgebouwde apparatuur mee te nemen en tentoon te stellen. 
 In oktober vond er weer een Antenne Battle plaats tussen Tijmen (PA3GRM) en Rick (PA5NN). Deze keer 

was het Tijmen die tot winnaar is uitgeroepen en een kratje bier mocht ontvangen. 
 In november hebben Maarten (PA3EYC) en Peter (PC3M) de Regionale Bijeenkomst, georganiseerd door 

A08/Centrum, bijgewoond. 
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TENSLOTTE 
Corona was in 2022 gelukkig geen echte spelbreker meer en de meeste activiteiten van de afdeling konden 
weer gewoon fysiek doorgang vinden. Met een goed programma en de hulp van actieve leden is 2022 ook 
weer een mooi jaar voor de afdeling geworden. Namens het afdelingsbestuur dank aan al degenen die 
vrijwillig hun bijdrage hieraan hebben geleverd. 

 Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris VERON A03 
 
 
 
 
 
 

 
2021 2022 2022

Kas € 480,25 € 516,85 Kapitaal 2021 € 16629,93 
ING betaalrekening € 1275,39 € 565,85 Negatief 2022 € -672,94 
ING Spaarrekening € 1700,00 € 1700,00
ING Xtra Spaarrekening € 13174,29 € 13174,29

 
 

€ 16629,93 € 15956,99 Kapitaal 2022 € 15956,99 

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
Ontvangsten Begroting 2022 2022 Begroting 2023 
Afdracht Hoofdbestuur € 1350,00 € 1332,80 € 1350,00 
Giften € - € - € - 
Reisdeclaratie € - € - € - 
Verkoping € 100,00 € 136,45 € 100,00 
Barbecue € 200,00 € 230,00 € 200,00 
Rente ING-rekeningen  € - € - € 4,00 
Bingo € 115,00 € 130,00 € 120,00 
Activiteiten-AHW € - € - € - 
Vademecum € - € 180,00 € - 
Saldo negatief € 1080,00 € 672,94 € 589,00 
  € 2845,00 € 2682,19 € 2363,00 

                  
Uitgaven Begroting 2022 2022 Begroting 2023 
Bankkosten € 95,00 € 112,82 € 110,00 
Diversen + portokosten € - € 50,00 € - 
Div. bestuurskosten € 50,00 € 55,00 € 50,00 
Reiskosten € - € - € - 
Lezingen € 100,00 € 32,70 € 100,00 
Zaalhuur € 560,00 € 560,00 € 738,00 
Kerst € 400,00 € 376,20 € 400,00 
Bingo € 210,00 € 184,43 € 200,00 
Barbecue € 500,00 € 587,65 € 500,00 
PI4AMF w.o. contesten € 150,00 € 310,39 € 150,00 
PI4AMF QSL € - € 118,00 € - 
PI4AMF internet Domein € 15,00 € - € 15,00 
PI75AMF QSL € 120,00 € - € - 
Velddag € 100,00 € 100,00 € 100,00 
Aanhangwagen € - € 15,00 € - 
Vademecum € - € 180,00 € - 
Zoom video conferentie € 45,00 € - € - 
Beamer en scherm € 500,00 € - € - 
Saldo positief € - € - € - 
  € 2845,00 € 2682,19 € 2363,00 

 
FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 
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