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VERON-A03-AMERSFOORT, POSTBUS 1131, 3800 BC AMERSFOORT

VERON BIBLIOTHEEK ZOEKT NIEUWE HUISVESTING
De VERON beschikt over een eigen technische bibliotheek. De in deze
bibliotheek opgenomen werken bestrijken het voor radio-amateurs
interessante gebied van elektronica en elektrotechniek. Het bibliotheek-
bestand is opgebouwd uit een boekencollectie, een tijdschriftencollectie en
documentatie van amateur-, dump- en meetaparatuur.
Deze bibliotheek is momenteel gehuisvest in een bejaardentehuis in
Amersfoort. Hier worden door de vrijwilligers van de bibliotheekcommissie
wekelijks de aanvragen voor copieën en het uitlenen van boeken en
documentatie afgehandeld. Het bejaardenhuis gaat verbouwen en na de
verbouwing is er geen ruimte meer voor de VERON bibliotheek.

Daarom zoeken wi j per 1 juli of zo mo geli jk eerder een nieuwe ruimte
voor onze bibliotheek. Wi j denken daarbi j aan een ruimte van
ongeveer 40 m² of eventueel iets groter, voorzien van elektriciteit en
in of in de nabi jheid van Amersfoort.

Er is een beperkt budget voor het betalen van huur. Als u ruimte voor ons
heeft of weet, verzoek ik u vriendelijk contact op te nemen met: George
d’Arnaud (PA3BIX), voorzitter VERON bibliotheekcommissie, Postbus 748,
3800 AS Amersfoort,033-4616484 (na 18.30 u), email: gdarnaud@xs4all.nl.

BESTUUR:
voorzitter:          Heijmen Ceelen  PA3AGI    033-2459082
vv/secretaris:       Kees de Haa n PA3ARV    033-2453697
                     e-mail adres: Kees.De.Haan@net.HCC.nl
penningmeester:      Joop Lagemaa t PA3FBU    033-4802705
  giro: 3888404      tnv: VERON-A03-Amersfoort,   Hoogland
activiteiten:        Jan Spierenburg  PD0AUQ    033-4728970
activiteiten:        Hans Verberne  PA3GDQ    033-4552293
red. 't Geruis       Frank v.Hamersvel d PA3DTX
PR/NL-vertegenw.:    Willem Polhout  NL 10330  033-4654526 
CONTACTADRESSEN:
ledenadministratie:  Hans Verberne  PA3GDQ    033-4552293
QSL-manager:         Peter Butselaar  NL 5557
                     Postbus 91 0   3800 AX   Amersfoort
zendcursus N en C:   Jan van Essen  PA0SNE    033-4804555
morsecursus:         Koos/Hilde Sporte l PA3BJV/EKW033-4551992
service-bureau:      Hilde Sportel  PA3EKW
immunisatie-funct.:  Koos Sportel  PA3BJV 
vaa PI4AMF/ML8600:   Hans Verberne  PA3GDQ    033-4552293
Ronde v. Amersfoort: Evert Beitler  PA3AYQ    033-4942239
computers:           Antoon Oostveen  PA3FWR    033-4801633
PACC-coördinator:    Koos Sportel  PA3BJV
materiaalbeheerder:  Cor v. d. Weterin g 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 auteurswet. Overname van artikelen is alleen toe-
gestaan 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 "Amers-
foortse 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 geleend bij onze
uitleencoördinator Willem Polhout (NL10330), Anemoon-
straat 25, Amersfoort (telefoon 033-4654526). Uiteraard
kan dit niet ten tijde van afdelingsactiviteiten. LET OP:
Bij reservering borgsom betalen, annuleringskosten kunnen
in rekening gebracht worden en schade is voor rekening van
de gebruiker.

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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VERENIGINGSAVOND    

---> GEZOCHT ADVERTEERDERS <---
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MAART - huishoudelijke vergadering/beh. VR-voorstellen
Het afdelingsbestuur nodigt alle VERON-afdelingsleden uit
voor de huishoudelijke vergadering op vrijdag 28 maart. Het
adres is Burgemeester van Randwijckhuis, Diamantweg 22,
Amersfoort. De vergadering, die begint om 20.00 uur, is
alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden en eventueel
door  het  bestuur  uitgenodigde  VERON-leden (afdelings-
reglement art. 14, par. 6). Zaal open vanaf 19.30 uur.

De agenda:
 1. Opening door de voorzitter, PA3AGI 
 2. Notulen huish. vergadering van 22 maart 1996 (pag. 5)
 3. Jaarverslag over 1996 (pag. 7)
 4. Verslag van de kascontrolecommissie 
 5. Financieel verslag van de penningmeester (pag. 14) 
 6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 7. Vaststellen begroting voor 1997
 8. Beleid 1997 
 9. Bestuursverkiezing 
10. Pauze
11. Behandeling van de VR-voorstellen voor de Verenigings-
    raad van 26 april in Arnhem 
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 bekend mondeling, schrif-
telijk of telefonisch bij het afdelingsbestuur. Kandidaat-
stelling is mogelijk tot vlak voor aanvang  van de ver-
gadering. 

Het overzicht is als volgt:
voorzitter:  Heijmen (PA3AGI), aftredend/herkiesbaar
secretaris:  Kees    (PA3ARV), niet aftredend
penningmeester: Joop    (PA3FBU), niet aftredend
leden:  Frank   (PA3DTX), niet aftredend
  Jan     (PD0AUQ), niet aftredend
   Hans    (PA3GDQ), aftredend/herkiesbaar
  Willem (NL10330), aftredend/herkiesbaar    
 
Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.



MEDEDELINGEN                    

APRIL (lezing + demonstratie)
Vrijdag 25 april geven J. Sas (PA3EKO) en F. Lowiesen
(PE1RCU) een lezing over Linux en Ham toepassingen. 
Linux is een volledig 32-bit multitasking operatingssysteem
dat je kunt installeren op een standaard PC.
Mooi zul je zeggen, maar wat heb ik hier als amateur aan?
Dat hopen ze op deze avond duidelijk te maken aan de hand
van applicaties die voor amateur toepassingen beschikbaar
zijn.

VERSLAG VERENIGINGSAVOND 21 FEBRUARI
Deze avond werd er een dia-show gegeven door Ad Sanderse
(PA0MOD). Ad die een oud lid van onze afdeling is vertelde
in  zijn  voorwoord  iets  over de voorbereiding voor deze
3-jarige expeditie (reis) door Amerika. 
De dia-show die wij deze avond kregen te zien besloeg plus-
minus een derde van de totale reis. 
Ad ontwikkelde de dia's zelf tijdens de reis in de camper,
omdat hij bang was dat tijdens verzending de rolletjes
misschien zoek zouden raken.
De dia's toonden een schitterende variatie van Amerikaanse
landschappen, die ondersteunt werden met tekst en muziek.
Tijdens zijn reis heeft hij vele verbindingen kunnen maken
op de amateurbanden en persoonlijke contacten gelegd met de
amateurs in Amerika.
Al met al een zeer geslaagde avond, die door de talrijke
bezoekers met een daverend applaus werd beloond.

C- EN N-CURSUS
De C- en N-cursus worden tot het voorjaarsexamen iedere
tweede maandagavond van de maand gehouden in de Ordonnans,
Klimopstraat, Amersfoort.

MORSE-CURSUS 
U kunt zich nog opgeven voor de morse-cursus. Men kan dit
doen bij Hilde (PA3EKW) of Koos (PA3BJV) Sportel, Albert
Schweitzersingel 367, 3822 BV Amersfoort, tel. 033-4551992.
De cursus wordt iedere donderdagavond om 20.00 uur gegeven
in het Burg. van Randwijckhuis (personeelscantine), Diamant-
weg 22, Amersfoort.
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VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 22-03-1996

Er waren 38 leden aanwezig. Willem (NL10330) is met kennis-
geving afwezig.

1. OPENING  door voorzitter Heijmen (PA3AGI). Hij heet allen
welkom. Volgens suggestie van Evert (PA3AYQ) zal punt 11,
verkiezing van het bestuur, na punt 7 behandeld worden.
Verder is deze vergadering later in het jaar dan tot nu toe
gebruikelijk en zullen ook de voorstellen voor de a.s.
Verenigingsraad behandeld worden. 

2. NOTULEN van de huishoudelijke vergadering van 27 januari
1995 worden goedgekeurd.

3. Het JAARVERSLAG  over 1995 wordt goedgekeurd.

4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
De commissie bestond uit Eddy Krijger (PA0RSM) en Ronald
Mertens (PE1LID). Zij hebben de boeken en de verslaglegging
van de penningmeester gecontroleerd. Zij hebben de stukken
akkoord bevonden. Op hun aanbeveling wordt de penningmeester
voor het gevoerde beleid gedechargeerd.

5. FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER  wordt, na toe-
lichting, goedgekeurd, met dank en applaus voor het gebrui-
kelijke gevoerde zuinige en accurate beleid.

6. BENOEMING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE
De kascontrolecommissie voor 1996 zal bestaan uit Ronald
(PE1LID) en Henk (PA3ESB) met Erik (PE1PTU) als reserve.

7. VASTSTELLING BEGROTING VOOR 1996
De Penningmeester Joop (PA3FBU) beantwoordt enige vragen en
de begroting wordt goedgekeurd.

11.BESTUURSVERKIEZING
Niet aftredend waren: Heijmen  (PA3AGI) -  voorzitter,  Hans
(PA3GDQ) - activiteiten/verantwoordelijk amateur vereni-
gingsstations/ledenadministratie) en Willem (NL10330) -
activiteiten/PR). 
Aftredend en herkiesbaar waren: Kees (PA3ARV) - secretaris,
Joop (PA3FBU) - penningmeester), Frank (PA3DTX) - 't Geruis
en Jan (PD0AUQ) - activiteiten. 
Er zijn geen tegenkandidaten en het bestuur wordt in zijn
geheel herkozen.

8. BELEID VOOR 1996
De voorzitter licht het beleid voor 1996 toe.
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Doelstellingen:
- Elck wat wils en waar voor je geld.
- Trachten de jeugd te interesseren, wij doen b.v. mee aan

het "vakantiespektakel" bij de Trefhorst op 28/8/96.
- Doorgaan met de VAM-avonden, waar een ieder voor hulp,

gezelligheid en zelfbouwprojekten terecht kan.
- C- en N-cursus door Jan van Essen en de morsecursus door

Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW).
- Excursies (bij voldoende belangstelling naar Weinheim en

Friedrichshafen) alsmede naar een nader te bepalen doel.
- Deelname aan de PACC en VHF/UHF contesten.
- Wij gaan proberen het vossenjagen (ARDF) weer van de grond

te krijgen. Hans (PA2JWN) heeft hiervoor zijn medewerking
toegezegd.

- En dan natuurlijk 10 verenigingsavonden, met lezingen van
goed technisch niveau, verkopingen, computer- en zelfbouw-
avond en de gebruikelijke december feestavond.

- Het voeren van een gezond financieel beleid.
- Het gebruik maken van frequenties teneinde die voor de

amateurs te behouden.
- Een oproep aan leden om tijd en kennis ter beschikking te

stellen van de afdeling.
Verder komt het bestuur met het voorstel om de afdeling te
betrekken bij het packetradio station PI8UTR. De huidige
sysop Martin (PA3AWG) denkt er over om met deze activiteit
te stoppen. Wij hebben, vanuit onze afdeling al iemand, die
hem zou kunnen opvolgen. Het zou de bedoeling zijn dat
genoemd packet station onder auspiciën van afdeling 03 zou
gaan opereren. Ondanks het feit dat reeds veel apparatuur
gratis beschikbaar is gesteld, praten wij toch over finan-
ciële consequenties (ƒ1000 in 1996 en ƒ1000 in 1997). Naar
aanleiding van dit onderwerp ontstaat een levendige discus-
sie. Er wordt besloten, dit onderwerp bij een volgende
gelegenheid weer ter sprake te brengen.

9. BEHANDELING VAN DE VR VOORSTELLEN
Met algemene stemmen wordt tegen de volgende voorstellen
gestemd: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 en 18.
Eveneens met algemene stemmen wordt voor de volgende voor-
stellen gestemd: 7, 12, 13, 14, 16, 17 en 19.
Voorstel 10 wordt aangenomen met inachtneming van de notitie
door het HB, terwijl Heijmen (PA3AGI) een amendement zal
formuleren  op  voorstel 6, m.b.t. voorlichting  naar andere
instanties, met name woningbouwcorporaties en huurders-
verenigingen

10. VERKIEZING AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VERENIGINGSRAAD
Gekozen worden Heijmen (PA3AGI), Hans (PA3GDQ), Marcel
(NL12023) en als reserve Gert (PD0RSX) en Auke-Jan (PE1NWV).

12. RONDVRAAG
Luisteramateurs kunnen zich tijdens de Ronde van Amersfoort
inmelden bij Hilde (PA3EKW). 
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JAARVERSLAG 1996                             

13. SLUITING
Voorzitter sluit de vergadering met dank voor de aanwezig-
heid en inbreng.

Kees - PA 3 ARV, afdelingssecretaris.

1. BESTUURSZAKEN
Op de huishoudelijke vergadering van 22 maart 1996 werden de
aftredende bestuursleden allen herkozen.
De samenstelling van het bestuur is 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 en verantwoordelijk

amateur PI4AMF/NL8600
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 en info dag voor be-
stuursleden.

2. LEDENBESTAND
Hans (PA3GDQ) hield ook dit jaar weer het ledenbestand bij.
Eind 1995 was ons ledental 366 en eind 1996 381.

3. VERENIGINGSAVONDEN
Dit jaar werden 10 verenigingsavonden gehouden. In de orga-
nisatie  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 avon-
den 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: Verkoping en bespreking ingekomen VR-voorstel.
februari: Lezing en demo Gerard (PA0BUR) over Internet.
maart: Alg. Ledenvergadering + beh. VR-voorstellen.
april: Demonstratie en lezing Satelliet TV en Intrax

Kees (PA0VDB) c.s. 
mei: Onderling QSO en video �s.
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PI 4 AMF - PACC 1997
(foto’s Heijmen - PA 3 AGI)



 juni    Verkoping.
september: Lezing over ARDF door Hans (PA2JWN).
oktober: Lezing Henk (PE0SSB) over Doppler peiler.
november: Computeravond & zelfbouwtentoonstelling.
december: Feestelijke Kerstavond met bekendmaking van de

amateur van het jaar.

4. PACC
Door een enthousiaste groep afdelingsleden werd weer in
clubverband als individueel deelgenomen aan onze nationale
contest. 

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,
terwijl Jan (PA0SNE) de theoriecursus C & N  weer voor zijn
rekening nam.

9. PROMOTIE/EVENEMENTEN
- Amateurs uit onze afdeling namen deel aan de VERON activi-

teiten op de RAM dag op 20 april.
- In mei namen leden van onze afdeling deel aan het VERON

Pinksterkamp.
- 28 augustus namen wij deel aan het Vakantiespektakel bij

het Trefpunt in Amersfoort.
- 3 november was er een ARDF oefendag.
- Een groep amateurs uit onze afdeling was nauw betrokken

bij de organisatie en bewaking van de Dag voor de Amateur
in november.

- Ook werd vanuit onze afdeling de VERON Regionale Vergade-
ring op 25 november georganiseerd.

- Wij werden vanuit het HB benaderd om het landelijk ver-
enigingsstation PI4AA te gaan organiseren. Wij hebben
positief op deze vraag gereageerd en een groep amateurs
uit onze afdeling en de afdeling ‘t Gooi zijn druk doende
dit te verwezenlijken.

10 EXCURSIES
In september werd wederom een excursie georganiseerd naar de
UKW Tagung in Weinheim.
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UIT NALATENSCHAP VAN AD (PA3DGE) TE KOOP:
HF transceiver FT102 Yeasu  /// Antennetuner FC102       ƒ 1695,- 
Yeasu tafelmicrofoon MD1                     ƒ     50,-
Meteo installatie (Wraasse MR137 /// Wraasse FX666 ///

downconverter 1690-137 MHz /// parabool antenne   
diameter 1,2 m /// Philips monitor CM8833)       ƒ  1800,-

Telereader CW/baudot/ASCI-keyboard model CWR685E ///
Seikosha printer plus papier       ƒ    400,-

De volgende items tegen elk aannemelijk bod:
Portofoon Yeasu FT209RH (accu-pack defect /// SWR-meter Kenwood
144-146 MHz /// SWR-meter Daiwa 144-146 MHz.

Inlichtingen en informatie bij: Naldo Wijvekate (PA3DRN) - tel.: 033-4944012
en Peter Verheuvel (PA3DOE) - tel.: 033-4610776    
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11 AMATEUR VAN HET JAAR 1996 .
Dit jaar viel deze eer te beurt aan Martin (PA3AWG) vanwege
zijn jarenlange service aan de amateurs in de regio door het
instandhouden van het Packet Radio station PI8UTR en zijn
bijdrage aan de ontwikkeling van Packet Radio in Nederland.

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 erva-
ring en kennis en deelname aan de vele goed gedocumenteerde
en begeleide zelfbouwprojecten. Projecten: de Nokia (nog
steeds), SCC kaart. Inschrijving op een 2 m Condor mobilo-
foon. De 4k8 en 9k6 modems staan op stapel.
  
13 PI8UTR
Met instemming van de huidige houder van de Bijzondere
Toestemming Martin (PA3AWG) en na ruggespraak met de afde-
ling, werd besloten PI8UTR onder de hoede van onze afdeling
te nemen. De betreffende aanvraag is inmiddels verzonden. 
 
14 SILENT KEYS
Dit jaar werden wij in kennis gesteld van het overlijden van
Jan van Wandelen (PA3DVS) en Marieke van der Vlist-Dekema
(PD0OGW).
 
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 1996. Er zijn vanzelfsprekend
nog vele anderen die meegewerkt hebben om ook dit jaar weer
zo goed te maken als het was. Daarvoor hartelijk dank.
Wij wensen u voor het komende jaar veel plezier met de hobby
en een goed verenigingsjaar.

Kees - PA 3 ARV, afdelingssecretaris



ATV ONTVANGST             
  

FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER     

Bij het vorige 't Geruis is een beschrijving gegeven van de
"doppel-acht antenne". Zoals iedere nabouwer (waarschijn-
lijk) heeft opgemerkt sluit de antenne de gelijkspanning
(die normaal bedoeld is voor de LNC) kort. Denkt u er dus
aan deze spanning uit te schakelen (soms een schakelaartje
achterop de ontvanger) of zelf een klein C'tje van bijvoor-
beeld 56 pF in serie zetten met de coax (of in de ontvanger,
direct aan de connector). Beter nog is de spanning naar een
voorversterker te voeren die direct aan (of bij) de antenne
is gemonteerd. De kabelverliezen worden hierdoor minder
belangrijk (er kan dan dunne 75 Ohm of 50 Ohm kabel worden
gebruikt), tevens krijgt de nogal ongevoelige ontvanger een
veel bruikbaarder signaal aangeboden.
In diverse boeken en bladen staan geschikte voorversterkers,
van zeer eenvoudig tot zeer complex, met complete print-
layout of in lucht, breedbandig of af te regelen.
Een eenvoudig breedbandig ontwerp dat geen afregeling be-
hoeft staat b.v. in "UKW Berichte" 3/86 (met drie transis-
tors,  30 dB  gain), in  "Der  TV-Amateur" 73/89  staat  een
ontwerp met wat (eenvoudige) afregelpunten, compleet met
print-layout (met een Ga-As FET en 2x een MMIC, totaal 40 dB
gain en een laag ruisgetal).
Wilt u iets dergelijks bouwen, maar u kunt niet de hand
leggen op deze ontwerpen, laat het mij dan even weten.

Chris - PA 3 CRX

Nieuw in het financieel verslag is de post PI8UTR, hierin
vindt u een reservering over 1996 van ƒ750,- en op de be-
groting 1997 een bedrag van ƒ750,- zoals is afgesproken
tijdens de juni-afdelingsbijeenkomst.
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. In de begroting voor
1997 is ook dit keer het beleid 1997 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
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BALANS PER 31-12-1996
              1995     1996               1995       1996
Kas        ƒ 1294,65 ƒ 2394,--  Kapitaal ƒ12779,78  ƒ17331,16
Giro       -  598,45 - 1239,33  Cursus   -  868,70  -  788,70
Sterrek.   - 9578,17 -12714,85  PI8UTR   -    -,--  -  750,--
Zelfbouw   -  523,50 - 1134,60                               
Service                          
 Bureau    -  600,-- -  600,--  
Voorraad                        
 ver.avond -  183,71 -  217,08  
Nog te                          
 ontv.:                         
 't Geruis -  870,-- -  570,--  
           --------- ---------            --------- ---------
           ƒ13648,48 f18869,86            ƒ13648,48 ƒ18869,86
           ========= =========            ========= =========
 

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 1996
O N T V A N G S T E N           1995       1996     begr.1997
Afdracht Hoofdbestuur         ƒ 2866,50  ƒ 2964,--  ƒ 2900,--
Giften-Verkoping              -  134,55  -  386,50  -  200,--
't Geruis advertenties        - 1852,50  - 1830,--  - 1300,--
Aktiviteiten-VAM              - 2777,05  - 2964,92  - 2600,--
Verenigingsavonden            - 2315,10  - 2248,40  - 2200,--
Rente Giro                    -    5,44  -    6,16  -    -,--
Rente Sterrekening            -  472,01  -  386,68  -  300,--
Winstafdracht Service Bureau  -   94,95  -  108,30  -    -,--
Cursus                        - 1313,80  - 1225,--  -    -,--
Zelfbouw                      -    -,--  - 2504,95  -    -,--
Nadelig Saldo 1995            - 1136,37  -    -,--  -    -,--
                              ---------  ---------  ---------
                              ƒ11953,88  ƒ14624,91  ƒ 9500,--
                              =========  =========  =========

U I T G A V E N                 1995       1996     begr.1997
PI8UTR                        ƒ    -,--  ƒ  750,--  ƒ  750,--
Bestuur (vergaderen)          -  150,--  -  150,--  -  150,--
't Geruis                     - 2373,04  - 2345,15  - 2500,--
Aktiviteiten-VAM              -  952,87  -  695,75  - 1300,--
Verenigingsavonden incl.zaalh.- 5891,81  - 2808,30  - 3000,--
Onkosten                      -  532,90  -   94,85  -  200,--
Diversen                      -  119,90  -  110,63  -  100,--
Cursus                        - 1313,80  - 1225,--  -    -,--
Inventaris                    - 1633,95  -    -,--  - 1000,--
Zelfbouw                      -    -,--  - 1893,85  -  500,--
Voordelig Saldo 1996          -    -,--  - 4551,38  -    -,--
                              ---------  ---------  ---------
                              ƒ12968,27  ƒ14624,91  ƒ 9500,--
                              =========  =========  =========
AMERSFOORT, 01-01-1997  
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VR-VOORSTELLEN  

Dit jaar zijn er 25 voorstellen die wij tijdens de Huis-
houdelijke 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. Wijziging Statuten artikel 6 lid 2; afdracht aan de

afdelingen zal moeten geschieden aan de afdeling waar
het lid thuis hoort.

 2. Minderheidsstandpunten in de VR; stemmen op basis van
evenredige vertegenwoordiging.

 3. Commissie/werkgroep voor ondersteuning antenneperikelen.
 4. Oprichting commissie juridische zaken.
 5. Toetsingscommissie voor de commissies.
 6. Opstellen richtlijn in advertentiebeleid ten behoeve van

verenigingsorgaan.
 7. Dag voor de Amateur; plaats van organisatie.
 8. Nieuw PR materiaal en brochure.
 9. Stappen tegen het niet houden aan de IARU aanbevelingen.
10. Overname technische artikelen uit afdelingsbladen in

Electron.
11. Overname technische artikelen uit Nieuwsbrief van Bene-

lux QRP Club.
12. Voorrang actuele (technische) artikelen in Electron.
13. Wijziging reglement Velddagcontest.
14. Verspreiding DXPRESS/VHF Bulletin.
15. RTTY bulletin PI4AA in het Nederlands.
16. Opheffing I.S.M. (low power) toewijzing in de 70 cm

band.
17. Advies/overleg over storing van radiozendamateurs door

LPD's.
18. Wijziging machtigingsvoorwaarden Novicemachtiging.
19. SSB deel 2 meterband voor N-machtiging.
20. Toelating houders N-machtiging op de oproepfrequentie in

SSB deel van 2 m band.
21. Novicemachtiging en telegrafie.
22. Gebruik 6 meter band (50 MHz).
23. Niet toelaten van ATV relaisstations in de amateursatel-

lietenband op 13 cm.
24. Wijziging gebruik van deel van de 70 cm band en beleid

t.a.v. onbemande stations.
25. Verhoging Veldsterktegrens.
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 Ver-
enigingsraad stemt.
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GEBOREN             

AGENDA
  

VERON-SERVICEBUREAU AMERSFOORT - telefoon 033-4551992

voor: cursusmateriaal, onderdelen, techn. literatuur,
enz. Een compleet overzicht vindt u in Electron
(u bespaart portokosten en de afdeling profiteert ervan)

Hilde Sportel (PA3EKW), Albert Schweitzersingel 367, Amersfoort

VERON afdeling Amersfoort Activiteiten Maandag-
avond wordt gehouden in de Ordonnans, Klimopstraat, 
Amersfoort (Soesterkwartier), telefoon 033-4610064,
aanvang 20.00 uur.
U kunt het laatste VAM-nieuws lezen op PI8UTR.

� ---> KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS <--- �
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Rient (PA3GXP) en Henny Bartelds geven kennis van de ge-
boorte van hun dochter Manon op 6 februari 1997. Onze har-
telijke gelukwensen.
              

MAART  
  22 RQM-dag, KKC Het Dorp, Arnhem                  
  28 verenigingsavond - huishoudelijke vergadering +
     behandeling VR-voorstellen

APRIL 
  19 RAM-dag, de Flint, Amersfoort
  19 Radiovlooienmarkt Tietjerk
  25 verenigingsavond - lezing/demonstratie over 
     Linux en HAM-toepassingen   
  26 58e VERON Verenigingsraad, Motel West End, Arnhem




