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BESTUUR:
voorzitter:         Heijmen Ceelen     PA3AGI    033-2459082
vv/secretaris:      Kees de Haan       PA3ARV    033-2454697
penningmeester:     Joop Lagemaat      PA3FBU    033-4802705
      giro: 3888404 tnv: VERON-A 03-Amersfoort,     Hoogland
activiteiten:       Jan Spierenburg    PD0AUQ    033-4728970
activiteiten:       Hans Verberne      PA3GDQ    033-4552293
red. 't Geruis:     Frank v.Hamersveld PA3DTX
PR:                 Willem Polhout     NL 10330  033-4654526
CONTACTADRESSEN:
ledenadministratie: Hans Verberne      PA3GDQ    033-4552293
QSL-manager:        Peter Butselaar    NL 5557 
                    Postbus 910        3800 AX    Amersfoort
zendcursus D en C:  Jan van Essen      PA0SNE    033-4804555
morsecursus:        Koos/Hilde Sportel PA3BJV/EKW033-4551992
service-bureau:     Hilde Sportel      PA3EKW
immunisatie-funct.: Koos Sportel       PA3BJV 
Ronde v.Amersfoort: Evert Beitler      PA3AYQ    033-4942239
NL-vertegenw.:      Willem Polhout     NL10330   033-4654526
computers:          Antoon Oostveen    PA3FWR    033-4801633
PACC-coördinator:   Koos Sportel       PA3BJV      
vaa PI4AMF/NL8600:  Hans Verberne      PA3GDQ    033-4552293
materiaalbeheerder: Cor v. d. Wetering PA3COM    033-4613537



KOPIJ VOOR 't GERUIS                                        
Uiterlijk  1 april  kan  kopij  worden  ingeleverd voor het
april -nummer. Aanbieders van artikelen en  schema's worden
uitdrukkelijk gewezen op  de  bepalingen  van  de auteurs-
wet. Overname  van  artikelen  is  alleen  toegestaan  met
bronvermelding. Artikelen  met (C)  moet  men  toestemming
vragen aan de auteur of uitgever.

"RONDE VAN AMERSFOORT"                            
Voor actuele informatie m.b.t afdelingsactiviteiten is  er
elke zondagavond de "Amersfoortse Ronde". De "Ronde" start
om ± 20.30 uur lokale tijd op de  frequentie 145.7875 Mhz.
Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld!

QSL-KAARTEN
Vergeet u niet uw QSL-kaarten af te halen?

GEBRUIK VAN AFDELINGSAPPARATUUR                            
Onze afdeling bezit een 2 m  transceiver  (Kenwood TS700); 
antennes  voor  HF, VHF en UHF;  coax  met  amphenol en N- 
connectoren; 4 rotoren met  stuurkabel; een  aggregaat; en
een mobiele antennemast. Deze spullen kunnen door de leden
worden aangevraagd bij onze uitleencoördinator Willem Pol-
hout  (NL10330),  Anemoonstraat  25, Amersfoort (tel. 033-
4654526). Uiteraard kan dit niet ten tijde van  afdelings-
activiteiten. Er wordt een borgsom gevraagd. 

GEBRUIK  VAN AFDELINGSCALL                                 
Wilt u  tijdens één  contest of andere activiteit de club- 
call  gebruiken,  dan   kunt   u  dit  aanvragen  bij Hans
Verberne (PA3GDQ), tel. 033-4552293.
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MAART - huishoudelijke vergadering/behandeling VR-voorstellen
Het afdelingsbestuur nodigt alle VERON-afdelingsleden uit voor
de huishoudelijke vergadering op vrijdag 22 maart. Het adres
is Burgemeester van Randwijckhuis, Diamantweg 22, Amersfoort.
De vergadering, die begint om 20.00 uur, is alleen toeganke-
lijk voor VERON-afdelingsleden en eventueel door het bestuur
uitgenodigde VERON-leden (afdelingsreglement art. 14, par. 6).
Zaal open vanaf 19.30 uur.

De agenda:
 1. Opening door de voorzitter, PA3AGI 
 2. Notulen huish. vergadering van 27 januari 1995 
 3. Jaarverslag over 1995
 4. Verslag van de kascontrolecommissie 
 5. Financieel verslag van de penningmeester 
 6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 7. Vaststellen begroting voor 1996
 8. Beleid 1996
 9. Behandeling van de VR-voorstellen voor de Verenigingsraad
    van 20 april in Arnhem 
10. Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad
11. Bestuursverkiezing
12. Rondvraag
13. Sluiting

Wilt u zich ook eens actief bemoeien met VERON zaken van onze
afdeling? Maak dit dan eens bekend mondeling, schriftelijk of
telefonisch bij het afdelingsbestuur. Kandidaatstelling is
mogelijk tot vlak voor aanvang van de vergadering. Het
overzicht is als volgt:
voorzitter:  Heijmen (PA3AGI), niet aftredend
secretaris:  Kees    (PA3ARV), aftredend/herkiesbaar
penningmeester: Joop    (PA3FBU), aftredend/herkiesbaar
leden:  Frank   (PA3DTX), aftredend/herkiesbaar
  Jan     (PD0AUQ), aftredend/herkiesbaar
   Hans    (PA3GDQ), niet aftredend
  Willem (NL10330), niet aftredend       

Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.



NIEUWE LEDEN

26 APRIL  - lezing
24 MEI    - lezing
21 JUNI   - verkoping

 
VERSLAG VERENIGINGSAVOND 23 FEBRUARI
Deze avond stond in het teken van INTERNET. Gerard {PA0BUR)
vertelde eerst aan de hand van sheets het een en ander over
dit populaire telefoon fenomeen. 
Frappant detail was dat de geschiedenis van INTERNET terug
gaat naar het jaar 1957. Het jaar dat de eerste Russische
Spoetnik de ruimte in werd geschoten. Tot die tijd had men
alle strategisch belangrijke gegevens in een computer
opgeslagen. Men zag toen in dat dat gevaarlijk was. Men begon
de gegevens over meerdere computers in het land te
verspreiden, die allemaal aan elkaar gekoppeld werden. Dit
idee nam voor civiele doeleinden een grote vlucht door de
ontwikkeling van het software programma windows.
Wat heeft men nodig: de bodem wordt tegenwoordig gevormd door
een 386 DX 40 MHz, 8 MB geheugen, 1 MB VGA videokaart, een
harddisk van 540 MB en een 14k4 modem. Wilt men meer dan
alleen berichtjes verzenden en ontvangen, zal men toch  een
snellere computer en modem moeten hebben.
Hiernaast moet men een abonnement nemen op een INTERNET-
aanbieder. Hierbij krijgt men een aantal uren die men op het
net mag rondkijken.
Na de pauze werd door Gerard een rondleiding gegeven op
INTERNET. De beelden van de computer werden op een groot
scherm in de zaal geprojecteerd, zodat een ieder goed kon zien
wat voor mogelijkheden er waren. Men kon tijdens de
demonstratie duidelijk zien dat alles nog in de kinderschoenen
staat, maar wat nu al mogelijk is toch al indrukwekkend. 
Al met al een zeer goede lezing en demonstratie, die door de
talrijke bezoekers met een daverend applaus werd beloond. 

februari
  H.v.d. Weijden (PE1FRQ), Ermelo
  R.P. Romeijn (PE1POA), Nijkerk

Welkom bij de VERON-A03-Amersfoort en graag tot ziens op onze
afdelingsbijeenkomst of andere activiteiten.
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VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 27-01-1995

Er waren 42 leden aanwezig.

1. OPENING  door voorzitter Heijmen (PA3AGI). Hij heet allen
welkom en memoreert, dat het aanstaande verenigingsjaar een
bijzonder jaar is, omdat de VERON 5O jaar bestaat en onze
afdeling ook.

2. NOTULEN van de huishoudelijke vergadering van 28 januari
1994 worden goedgekeurd.

3. Het JAARVERSLAG  over 1994 wordt goedgekeurd.

4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
De commissie bestond uit Eddy (PA0RSM) en Gerard (PA0BUR).
Gerard (PAOBUR) was. t.g.v. van persoonlijke omstandigheden,
niet in staat zitting te hebben in de commissie. Daarom heeft
Ronald (PElLID), als reserve, zijn plaats ingenomen. Zij
hebben de boeken en de verslaglegging van de penningmeester
gecontroleerd. Zij hebben de stukken akkoord bevonden. 0p hun
aanbeveling wordt de penningmeester voor het gevoerde beleid
gedechargeerd.

5. FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER wordt goedgekeurd,
met dank en applaus voor het gevoerde zuinige en accurate
beleid.

6. BENOEMING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE
De commissie voor 1995 zal bestaan uit Eddy (PA0RSM) en Ronald
(PElLID) met Jan (PE1JDX) als reserve.

7. VASTSTELLING BEGROTING VOOR 1995
De Penningmeester Joop (PA3FBU) licht de begroting toe met
aandacht voor: extra geld voor jubileum en extra materiaal
voor de VAM-avonden. Hij beantwoordt nog enige vragen en de
begroting wordt goedgekeurd.

8. BELEID VOOR 1995
De voorzitter ligt het beleid voor 1995 toe:
- 10 Verenigingsavonden, met lezingen van goed technisch

niveau, verkoping in mei (i.p.v. juni), feestavond
september, computer en zelfbouwavond, feestelijke december
bijeenkomst.

- PACC op 11 en 12 februari met deelname van PI5OAMF en NL8600
(voor beide stations zijn speciale QSL-kaarten beschikbaar).

- PA6BNV t.g.v. ballonvaart 28 juni-9 juli. Bij voldoende
belangstelling special event station op 17 april (dag v.d.
bevrijding van Barneveld).      
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- Excursies naar Weinheim in september en (mits voldoende
belangstelling naar Museum van de Verbindingsdienst in Ede.

- Velddag (?). Waarschijnlijk niet haalbaar, omdat deze
samenvalt met het VERON Pinksterkamp. Anders wellicht
gecombineerd met barbecue en gebruik PI50AMF.

- Viering 50-jarig bestaan:
 � Feestavond in september met koud buffet, muziek en dans

en intermezzo met invitatie aan oud-bestuursleden.
 � Speciale uitgave van 't Geruis in september 1995.
 � Special One Day Special Event Station in mei PI50AMF.
- Voortzetting van de VAM-avonden met nieuwe projecten.

Uitwisseling van ervaringen m.b.t. tot soortgelijke avonden
met afd.'t Gooi en Nijmegen.

- Wij zullen aandacht besteden aan promotie, waar de ge-
legenheden zich voordoen.

- Continueren van CW-cursus en C/D-cursus.
- Eventuele bemiddeling continuïteit Packet-BBS PI8UTR.

9. MEDEDELINGEN INZAKE BALLOTAGE
De voorzitter geeft toelichting. Er worden enige vragen
gesteld en beantwoord. De vergadering concludeert dat het
bestuur deze kwestie zorgvuldig heeft behandeld.

10. VOORSTEL VOOR DE VERENIGINGSRAAD
Een voorstel betreffende interpretatie van zekere regel-
stelling door de HDTP, geformuleerd en toegelicht door Evert
(PA3AYQ), wordt met algemene stemmen aanvaard en wordt,
dientengevolge, ingediend op de e.v. Verenigingsraad.

11. BESTUURSVERKIEZING
Het zittend bestuur wordt in zijn geheel herkozen. Heijmen
(PA3AGI) wordt wederom met algemene stemmen gekozen tot
voorzitter. 
Verder zal de ledenadministratie overgenomen worden door Hans
(PA3GDQ). Hij is ook benoemd als eerst verantwoordelijke
operator van het verenigingsstation PI4AMF. Beide activiteiten
werden sinds vele jaren waargenomen door George (PA3BIX), naar
wie onze hartelijke dank uitgaat.

12. MATERIAAL
Voorzitter geeft een overzicht van alle materiaal. Wij
besluiten de TS700 te behouden, omdat deze toch regelmatig in
gebruik is bij beginnende amateurs. Robert (PA3FXW) biedt aan
de TS70O te reviseren.

13. RONDVRAAG
- Evert (PA3AYQ) moedigt ons aan in het jubileumjaar zoveel

mogelijk PR-activiteiten te ontplooien. Marcel deelt mee dat
er een interview in de krant komt en Willem (NL10330) zal
mogelijkheden voor een affiche uitzoeken.

- Jan (PD0AUQ) vraagt om ideeën voor bouwprojecten. De vol-
gende suggesties komen vanuit de vergadering: weerstation,
callgever, 9K6 packetmodem, klaverblad antenne.
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JAARVERSLAG OVER 1995 VERON-A03-AMERSFOORT

14. SLUITING
Voorzitter sluit de vergadering met dank voor de aanwezigheid
en inbreng.

Kees de Haan - PA 3 ARV, afdelingssecretaris

1. BESTUURSZAKEN
Op de huishoudelijke vergadering van 27 januari 1995 werd het
afdelingsbestuur in zijn geheel herkozen, als volgt:

Heijmen (PA3AGI)  - voorzitter
Kees (PA3ARV)  - afd. secretaris en plv. voorzitter
Joop (PA3FBU)  - penningmeester
Frank (PA3DTX)  - redacteur ‘t Geruis
Willem (NL10330) - PR en activiteiten
Hans (PA3GDQ)  - activiteiten
Jan (PD0AUQ)  - activiteiten

Er werden tien bestuursvergaderingen gehouden.
De Regionale Bijeenkomst in november met het hoofdbestuur en
andere afdelingsbesturen werd door een vertegenwoordiging van
het bestuur bijgewoond.
Bestuursleden namen ook deel aan de vertegenwoordiging van
onze afdeling bij de Verenigingsraad.
Er werd besloten, de Algemene Huishoudelijke Vergadering
voortaan te houden in maart, zodat op dezelfde vergadering de
VR-voorstellen behandeld kunnen worden. De Huishoudelijke
Vergadering in januari komt dus te vervallen. 

2. LEDENBESTAND
George (PA3BIX) hield ook dit jaar weer het ledenbestand bij.
Inmiddels heeft Hans (PA3GDQ) deze taak overgenomen. Eind 1994
was ons ledental 351 en eind 1995 366.

3. VERENIGINGSAVONDEN
Dit jaar werden 10 verenigingsavonden gehouden. In de
organisatie hiervan gaat dikwijls een hoop werk zitten en wij
zijn diegenen, die hun energie hieraan gegeven hebben dan ook
dankbaar. Het gemiddelde aantal bezoekers op deze avonden was
over het algemeen zo �n 60, met uitschieters naar boven
(computer en zelfbouw) en naar beneden (huishoudelijke
vergadering).
De inhoud van de avonden was als volgt:

januari: Huishoudelijke vergadering.
februari: Lezing over accu �s nicads e.d. door ing. Laurens

‘t Hart van Varta.
                              7                         ->p.12



maart: VR-voorstellen & kleine verkoping.
april: Lezing over moderne communicatiemiddelen door

Jan (PD0AUQ) en Robert (PA3FXW).
mei: Verkoping en onderling QSO.
juni: Lezing over (vakantie) antennes door Heijmen

(PA3AGI).
september: Jubileumavond. Op deze avond werd de antenne-

aanhanger, die door een aantal leden gecon-
strueerd werd en waarvoor Bram (PA0BNO), de
telescopische mast schonk, door onze landelijke
voorzitter Agnes (PA3ADR) ingewijd.

oktober: Video-avond.
november: Computeravond & zelfbouwtentoonstelling.
december: Feestelijke Kerstavond met bekendmaking van de

amateur van het jaar.
      
4. PACC
Als PI4AMF en NL8600 werd door een enthousiaste groep deel-
genomen aan onze nationale contest. PI4AMF eindigde als zesde
in de Multi Multi sectie.

5. QSL-BUREAU
Ook dit jaar werd het QSL-Bureau op capabele wijze beheerd
door Peter (NL5557).

6. ‘T GERUIS
Dank zij een gezamenlijke inzet van velen (redacteur, adver-
tentieverkopers, vouwers, nieters, enz.) is de publikatie ook
dit jaar weer op rolletjes gegaan.

7. SERVICE BUREAU
Hilde (PA3EKW) verzorgde weer het Service Bureau. Als u iets
nodig  heeft, koop  het dan bij haar. U bespaart portokosten
en de afdeling profiteert er van.

8. CURSUSSEN
Hilde (PA3EKW) en Koos (PA3BJV) verzorgden de CW-cursus voor
4 deelnemers, waarvan er 2 slaagden, terwijl Jan (PA0SNE) nog
steeds druk doende is met zijn theoriecursus C & D (gemiddeld
12 deelnemers).

9. PROMOTIE/EVENEMENTEN
In mei verzorgden wij een demonstratie bij de jaarvergadering
van de Vereniging Spierziekten Nederland.
Ook dit jaar organiseerden een aantal amateurs uit onze
afdeling een experimenteel station vanuit een luchtballon,
onder de call PA6BNV.
Heijmen (PA3AGI) en Jan (PD0AUQ) en hun XYL �s waren onze
officiële vertegenwoordiging bij de feestelijkheden rond de
DvA in oktober, die geheel in het licht stond van het 50-jarig
bestaan van de VERON.
T.g.v. ons 50-jarig bestaan hadden wij in oktober een station
in de lucht onder de roepnaam PA6AMF.
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10 EXCURSIES
Wederom werd een excursie georganiseerd naar de UKW Tagung in
Weinheim.
Tevens was er veel belangstelling voor de excursie naar het
Verbindingen Opleidings Centrum van de Koninklijke Landmacht
in Ede.  

11 AMATEUR VAN HET JAAR 1995 .
Dit jaar viel deze eer te beurt aan Henk (PA0JMD) uit
waardering voor zijn activiteiten voor onze afdeling. In het
bijzonder zijn belangrijke inbreng in de ontwikkeling en
realisatie van de diverse VAM-projecten.

12 VAM-AVONDEN
Deze avonden blijven een  groot succes en werden niet alleen
bezocht door onze leden, maar ook door niet-leden, die
natuurlijk van harte welkom zijn. Iedere bezoeker komt aan
zijn trekken d.m.v. sociaal contact, uitwisselen van ervaring
en kennis en deelname aan de vele goed gedocumenteerde en
begeleide zelfbouwprojecten. Een van de grotere projecten,
waarbij veel soldeer-, sloop- en bouw-werk werd verricht was
de ombouw van een Nokia ATF2 telefoon tot 70 cm transceiver.

13 LUISTERAMATEURS
De coördinatie van het luisteramateurisme binnen onze afdeling
werd door Willem (NL10330) overgenomen van Johan (NL9723).

14 SILENT KEYS
Dit jaar ontvielen ons OM Vrielink (PA0DEB) en OM Sander Dijk
(PE1PMI).

15 TENSLOTTE
Ik heb in mijn verslag hier en daar een naam genoemd van
mensen die een bijdrage geleverd hebben aan het wel en wee van
onze afdeling gedurende 1995. Er zijn vanzelfsprekend nog vele
anderen die meegewerkt hebben om ook dit jaar weer zo goed te
maken als het was. Daarvoor hartelijk dank.
Ik wens u voor het komende jaar veel plezier met de hobby en
een goed verenigingsjaar.

Kees de Haan - PA 3 ARV, afdelingssecretaris
NOTITIES:
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SHUTTLE FREQUENTIES       

 
FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

Ga, als goed voornemen voor 1996, bi j u zelf eens na wat U kunt doen voor
onze Vereni ging. Allebei met een hoofdletter! We hebben elkaar nodi g. U de
Vereni ging en de Vereni ging U. 

Agnes Tobbe - PA 3 ADR, Algemeen voorzitter (Electron - jan. 1996)
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De volgende shuttle-vluchten kunnen in Nederland gevolgd
worden:

21-03-96: duur 9 dagen, inclinatie 51,6, MIR docking 3
01-08-96:     idem    ,      idem      , MIR docking 4
05-12-96:       idem    ,      idem      , MIR docking 5

De shuttle-vluchten worden gerelayeerd op:
3.860, 7.185, 7.225, 14.295, 21.395, 26.650 Mhz in SSB.

Voor het eerst in lange tijd hebben wij het jaar 1995 met een
negatief saldo moeten afsluiten, oorzaak hiervan is dat het
jaar 1995 voor onze afdeling een jubileumjaar was. In het
kader hiervan zijn er vele activiteiten ontplooit. 
De belangstelling voor de VAM-avonden en de opbrengst van de
verkopingen, hebben er toe bijgedragen dat alles in het kader
van de begroting is gebleven.
Ook de D/C-cursus, welke doorloopt tot april 1996, is tot op
heden kosten dekkend geweest.
In de begroting voor 1996 is ook dit keer het beleid 1996
begroot. 
Alhoewel toch weer enigszins behoudend opgesteld, ben ik er
van uitgegaan dat uw regelmatig bezoek aan de VAM-avonden,
verenigingsavonden en andere activiteiten ook dit jaar zal
blijven bestaan c.q. toenemen.
Zijn er echter nog vragen over dit financieel verslag dan ben
ik gaarne bereid u hieromtrent nader te informeren.

Joop - PA 3 FBU, afdelingspenningmeester

    



BALANS PER 31-12-1995
              1994      1995               1994       1995
Kas        ƒ  581,50 ƒ 1294,65  Kapitaal ƒ13916,15  ƒ12779,78
Giro       - 1410,34 -  598,45   C/D-     
Sterrek.   -11106,16 - 9578,17   cursus  - 1022,50  -  868,70
Zelfbouw   -  523,50 -  523,50                               
Service                          
 Bureau    -  600,-- -  600,--  
Voorraad                        
 ver.avond -  147,15 -  183,71  
Nog te                          
 ontv.:                         
 't Geruis -  570,-- -  870,--  
           --------- ---------            --------- ---------
           ƒ14938,65 f13648,48            ƒ14938,65 ƒ13648,48
           ========= =========            ========= =========
 

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 1995
O N T V A N G S T E N           1994       1995     begr.1996
Afdracht Hoofdbestuur         ƒ 2691,--  ƒ 2866,50  ƒ 2800,--
Giften-Verkoping              -  349,70  -  134,55  -  200,--
't Geruis advertenties        - 1897,50  - 1852,50  - 1500,--
Aktiviteiten-VAM              - 2707,20  - 2777,05  - 2600,--
Verenigingsavonden incl.zaalh.- 2796,75  - 2315,10  - 2200,--
Rente Giro                    -    5,51  -    5,44  -    -,--
Rente Sterrekening            -  368,72  -  472,01  -  400,--
Winst afdracht Service Bureau -    -,--  -   94,95  -    -,--
C/D-cursus                    - 1130,--  - 1313,80  -    -,--
Diversen                      -    7,50  -    -,--  -    -,--
Nadelig Saldo 1995            -    -,--  - 1136,37  -    -,--
                              ---------  ---------  ---------
                              ƒ11953,88  ƒ12968,27  ƒ 9700,--
                              =========  =========  =========

U I T G A V E N                 1994       1995     begr.1996
Bestuur vergaderen            ƒ  150,--  ƒ  150,--  ƒ  150,--
't Geruis                     - 2365,57  - 2373,04  - 2500,--
Aktiviteiten-VAM              -  508,92  -  952,87  - 1000,--
Verenigingsavonden incl.zaalh.- 3909,60  - 5891,81  - 4450,--
Onkosten                      -  502,64  -  532,90  -  500,--
Diversen                      -  105,10  -  119,90  -  100,--
C/D-cursus                    - 1130,--  - 1313,80  -    -,--
Inventaris                    -  895,--  - 1633,95  - 1000,--
Service Bureau                -   37,25  -    -,--  -    -,--
Voordelig Saldo 1994          - 2349,80  -    -,--  -    -,--
                              ---------  ---------  ---------
                              ƒ11953,88  ƒ12968,27  ƒ 9700,--
                              =========  =========  =========
AMERSFOORT, 01-01-1996  
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VR-VOORSTELLEN
  

Dit jaar zijn er 19 voorstellen die wij tijdens de
Huishoudelijke Vergadering moeten behandelen. 
Ook dit jaar zullen wij zorgen dat deze tijdens de
afdelingsbijeenkomst ter inzage aanwezig zijn. Wilt u deze
vooraf in uw bezit hebben, dan kunt u deze aanvragen bij de
redacteur (met een lege aan uzelf gefrankeerde enveloppe) of
afhalen op de VAM-avond. 
De onderwerpen van de voorstellen zijn:

 1. Verhoging contributie in stappen van ƒ5,- tot ƒ80,-.
 2. Verhoging contributie om een grotere afdracht naar de

afdelingen te verkrijgen.
 3. Gratis verstrekking Vademecum.
 4. Informatievoorziening naar de afdelingen.
 5. Lidmaatschapskaart op creditkaart formaat.
 6. Aanpassen woonwet (art. 43 i), zodanig dat ook de rechten

van de luister- en gelicenseerde zend-amateurs, om een
antenne van enige omvang te mogen plaatsen, hierin
duidelijk worden omschreven.

 7. Informatie naar Vereniging van Nederlandse Gemeenten
waarin wordt uitgelegd wat zendamateurisme inhoud en wat
voor het beoefenen van deze horizon verbredende hobby
noodzakelijk is.

 8. VERON-publikaties op CD (zoals de roepnamenlijst, het
vademecum en de leerboeken).

 9. Roepnamenlijst met diskette (met dezelfde inhoud).
10. Uitgifte NL-lijst, de laatste uitgifte is van 1986.
11. Speciale rubriek voor afdelingen in Electron om zichzelf

in de "spot light" te zetten.
12. Nieuw bandplan voor 70 cm band.
13. Toenemend gebruik van consumenten-apparatuur in ISM-deel

van de 70 cm band.
14. Categorie uitbreiding luisterstations in PACC-contest,

met een multi-receiver-multi-operator luisterstation.
15. Gebruik van 5-toon-identificatie (lees: zenden zonder

nadere identificatie) te ontmoedigen.
16. Invoeren van een HF-novice supplement machtiging.
17. Invoeren van een HF-novice supplement machtiging.
18. Aanvulling op voorstellen betreffende invoering van HF-

novice supplement machtiging om een echte tijdsbeperking
voor deze machtiging van maximaal 2 jaar.

19. Uitvoering Regeling Klachtbehandeling.

Zoals u kunt lezen een veelheid van onderwerpen komen ter
tafel. Wij hopen dan ook dat u komt, want u kunt op deze avond
mede bepalen hoe onze afdeling op de aanstaande Verenigings-
raad stemt.
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The comments about the award go here.  Simply 
delete this text and type in your own.

 
AWARD-NIEUWS

  

AGENDA
  

VERON-SERVICEBUREAU AMERSFOORT - telefoon 033-4551992

voor: cursusmateriaal, onderdelen, techn. literatuur,
enz. Een compleet overzicht vindt u in Electron

Hilde Sportel (PA3EKW), Albert Schweitzersingel 367, Amersfoort

17

APEN AWARD
Het apen award is niet moeilijk om te behalen.
De voorwaarden zijn: Het helpen bij het opzetten van een
antenne bij minimaal 3 radio-amateurs of luisteramateurs.
Dit award is geldig vanaf 01-01-1984.
Een ingevulde GCR met daarop de 3 bevestigingen en ondertekend
door de 3 waar geplaatst is, is voldoende. De kosten van dit
award zijn f 7,50 of 10 IRC's. Uw GCR lijst sturen naar: Apen
Award, Postbus 2095, 8203 AB Lelystad.

Madeleine - PA 3 CUZ

MAART
  22 verenigingsavond - Huishoudelijke Vergadering +
  behandeling VR-voorstellen  

APRIL
  10 voorjaarsexamen voor radiotechniek en voorschriften I

en II (novice) - Nieuwegein
  13 Radio Onderdelen Markt, 
  Sporthal "De Vaart" - Purmerend
  20 57e VERON Verenigingsraad, KKC - Het Dorp - Arnhem
  26 verenigingsavond - lezing
 
en de V ERON-A03 ACTIVITEITEN M AANDAGAVOND in de Ordonnans,
Klimopstr.,  Amersfoort  (Soesterkwartier). Aanvang 20.00 uur.
U kunt het laatste VAM-nieuws lezen op PI8UTR, onder de
rubriek VAM.

 




