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BESTUUR:
voorzitter:             Heijmen Ceelen         PA3AGI
  Bunschoterweg 4       3861 PE Nijkerk       033-2459082
vv/secretaris:          Kees de Haan          PA3ARV
  Beethovenlaan 1       3862 GN Nijkerk        033-2453697
  e-mail adres:         Kees.De.Haan@net.HCC.nl
penningmeester:         Joop Lagemaat        PA3FBU
  Breeland 153          3828 VK Hoogland      033-4802705
  giro: 3888404 tnv:    VERON-A03-Amersfoort  Hoogland
activiteiten:           Jan Spierenburg       PD0AUQ
  Mellemastraat 23      3815 PB Amersfoort     033-4728970
activiteiten:           Hans Verberne          PA3GDQ
  Klarinetpad 6         3822 CT Amersfoort    033-4552293
red. 't Geruis          Frank v.Hamersveld    PA3DTX
  Van Woustraat 28      3817 PG Amersfoort
PR/activiteiten         Willem Polhout        NL 10330
  Anemoonstraat 25      3812 WE Amersfoort     033-4654526

CONTACTADRESSEN:
ledenadministratie:     Hans Verberne         PA3GDQ
QSL-manager:            Peter Butselaar       NL 5557
  Postbus 910           3800 AX Amersfoort
zendcursus N en C:      Jan van Essen         PA0SNE
  Zandkamp 91           3828 GE Hoogland      033-4804555
morsecursus:            Koos/Hilde Sportel    PA3BJV/EKW
  A.Schweitzrsngl 367   3822 BV Amersfoort    033-4551992
service-bureau:         Hilde Sportel         PA3EKW
immunisatie-funct.:     Koos Sportel          PA3BJV 
Ronde v. Amersfoort:    Evert Beitler         PA3AYQ
  Calabrie 3            3831 EB Leusden       033-4942239
NL-vertegenwoordiger:   Willem Polhout        NL10330
computers:              Antoon Oostveen       PA3FWR
  Eikenlaan 38          3828 BZ Hoogland      033-4801633
PACC-coördinator:       Koos Sportel          PA3BJV
vaa PI4AMF/NL8600:      Hans Verberne         PA3GDQ
uitleencoördinator:     Willem Polhout        NL10330



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 toege-
staan met bronvermelding. Artikelen met (C) moet men
toestemming vragen aan de auteur of uitgever.

"RONDE VAN AMERSFOORT" - De actuele informatie m.b.t.
bandcondities, afdelings- en regio-activiteiten hoort u na
de herhaling van het nederlands gedeelte van PI4AA in de
"Ronde van Amersfoort" elke zondagavond op 145.7875 MHz om
± 20.30 l.t. in phone. Uw inbreng in "de Ronde" wordt zeer
op prijs gesteld!

RTTY-BULLETIN - Iedere woensdagavond om 21.00 uur ver-
zorgen Jan (PD0RDQ) en Henk (PE1IMQ) een RTTY-bulletin.
Frequentie 145.300 MHz, inmelden in phone kan na de uit-
zending op 145.350 of 145.7875 MHz. 

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    

� NEEM 't GERUIS MEE VOOR EEN VLOT VERLOOP VAN DE VERGADERING �
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MAART - huishoudelijke vergadering/beh. VR-voorstellen
Het afdelingsbestuur nodigt alle VERON-afdelingsleden uit
voor de huishoudelijke vergadering op vrijdag 27 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 28 maart 1997 (pag. 5)
 3. Jaarverslag over 1997 (pag. 7)
 4. Verslag van de kascontrolecommissie 
 5. Financieel verslag van de penningmeester (pag. 16)  
 6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 7. Beleid 1998 
 8. Vaststellen begroting voor 1998
 9. Bestuursverkiezing 
10. Pauze
11. Behandeling van de VR-voorstellen voor de Verenigings-
    raad van 25 april in Arnhem (pag. 16) 
12. Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad
13. Rondvraag
14. Sluiting

Het bestuur draagt voor als opvulling van de vacature, cq
versterking van het team: Tijmen (PA3GRM) en Ron (PA3HBI).
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), aftredend/niet herkiesbaar
       
Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.



HELPDESK VOOR VRAGEN SCHRIFTELIJK ZENDEXAMEN

APRIL - lezing
Vrijdagavond 24 april is er een lezing. De inhoud van deze
lezing was bij het ter perse gaan van dit blad nog niet
bekend.

VERSLAG VERENIGINGSAVOND - 27 februari
Heijmen (PA3AGI) verwelkomde een ieder en had een paar staaf-
diagrammen gemaakt van de activiteiten van de zend-amateurs
tijdens de PACC.
Hierna gaf hij het woord aan Auke de Vries (PA3GWU).
De lezing ging over datadiensten, in het algemeen en het
Radio Data System en toepassingen daarvan in het bijzonder.
Auke legde aan de hand van sheets de afkortingen  en de
mogelijkheid hiervan uit van signalen die met RDS uitgezonden
kunnen worden.
Veel van de mogelijkheden zijn theoretisch al mogelijk, maar
praktisch nog niet uitvoerbaar. Bijvoorbeeld kan men met een
knopje de radio alle nieuwsberichten laten weergeven. In
Nederland heeft dat tot gevolg dat als het nieuws voorbij is
op Nederland 1, de radio overschakelt naar Nederland 2 en
daar kan men nog net de laatste zinnen van het nieuws horen.
Een ander probleem is dat men nog niet over alle mogelijk-
heden eens is, zodat de fabrieken met het maken van radio's
met deze mogelijkheden een afwachtende houding aannemen. Het
enige zichtbare op de radio's is dan ook dat ze voorbereid
zijn op RDS.
Auke keek ook even in de toekomst naar nieuwe mediamogelijk-
heden met hogere datacapaciteiten.
Al met al een zeer interessante lezing, die met een daverend
applaus werd beloond.

Het voorjaarsexamen voor radiotechniek en voorschriften I en
II dat op 8 april wordt afgenomen te Nieuwegein nadert met
rasse schreden.
Velen in de regio bereiden zich hierop voor door middel van
de cursus die in onze regio wordt gegeven of door zelf stu-
die.
Vooral  bij  zelf studie blijf je soms met onopgeloste vraag-
stukken zitten en dat is jammer.
Jan (PA0SNE) is bereid mensen te helpen die met vragen zitten
betreffende de studie tot radiozendamateur en wel via e-mail.
Jan is in het bezit van het C-cursusboek (hieruit heeft hij
vorig jaar les gegeven), dus kunt u bij vragen eventueel
verwijzen naar bijvoorbeeld schema's uit het boek. 
Het e-mail adres van Jan is: jwvessen@pi.net.
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VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 28-03-1997

Er waren 35 leden aanwezig. Heijmen (PA3AGI) is ziek en
Willem (NL10330) is met kennisgeving afwezig.

1. OPENING  door plaatsvervangend voorzitter Kees (PA3ARV).
Hij heet allen welkom. Hierna overhandigt hij aan de winnaar
van de kerstverloting (Oege - PE1HSS) de hoofdprijs (een
Condor). Ook memoreert Kees dat hij in zijn jaarverslag veel
amateurs in het zonnetje heeft gezet, maar dat hij deze avond
onze QSL-manager nog eens extra in de schijnwerpers wil
zetten, omdat deze al 12½ jaar de QSL-post voor onze afdeling
verzorgt.
Als start van deze Huishoudelijke Vergadering begint Kees aan
de hand van sheets van Heijmen (PA3AGI) iets te ver-tellen
over de inhoud van de bescheiden voor de 58e ver-gadering van
de VR. Evert (PA3AYQ), lid van de kascommissie van de lande-
lijke VERON, geeft uitleg van de belangrijkste cijfertjes in
deze  bescheiden.  

2. NOTULEN van de huishoudelijke vergadering van 23 maart
1996 worden goedgekeurd.

3. Het JAARVERSLAG  over  1996  wordt  goedgekeurd, met als
aanvulling dat er 52 keer gebruik gemaakt is van de call
PI4AMF voor de Amersfoortse Ronde.

4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
De commissie bestond uit Ronald Mertens (PE1LID) en Henk
Warnitz (PA3ESB). Zij hebben de boeken en de verslaglegging
van de penningmeester gecontroleerd en de stukken akkoord
bevonden. Op hun aanbeveling wordt de penningmeester voor het
gevoerde beleid gedechargeerd.

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

6. BENOEMING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE
De kascontrolecommissie voor 1997 zal bestaan uit Henk
(PA3ESB) en Erik (PE1PTU) met Wim (PA0JEB) als reserve.

7. VASTSTELLING BEGROTING VOOR 1997
Dit punt wordt na een suggestie uit de zaal behandeld na punt
8.

8. BELEID VOOR 1997
De plaatsvervangend voorzitter licht het beleid voor 1997
toe. Doelstellingen:
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- Elck wat wils en waar voor je geld.
- Trachten de jeugd te interesseren, wij doen b.v. mee aan

het "vakantie-spektakel".
- Doorgaan met de VAM-avonden, waar een ieder voor hulp,

gezelligheid en zelfbouwprojekten terecht kan.
Wim (PA0JEB) zal bij voldoende belangstelling iets ver-
tellen over beeldbuizen (denk aan de oscilliscoop).

- C- en N-cursus door Jan van Essen (er wordt een oproep
gedaan voor nieuwe cursisten) en de morsecursus door Koos
(PA3BJV) en Hilde (PA3EKW).

- Cursus Internet door Antoon (PA3FWR), opgeven bij Jan
(PD0AUQ).

- Excursies (bij voldoende belangstelling naar Weinheim en
naar een nader te bepalen doel).

- Deelname aan de PACC en VHF/UHF contesten.
- Wij gaan onderleiding van Hans (PA2JWN) de Nationale ARDF-

vossenjacht organiseren.
- En dan natuurlijk 10 verenigingsavonden, met lezingen van

goed technisch niveau, verkopingen, computer- en zelfbouw-
avond en de gebruikelijke december feestavond.

- Een oproep aan leden om tijd en kennis ter beschikking te
stellen van de afdeling.

7. VASTSTELLING BEGROTING VOOR 1997
't Geruis zal dit jaar iets meer kosten door verminderde
inkomsten uit advertenties. Er wordt een dringende oproep
gedaan om adverteerders te werven. In de begroting is ruimte
voor het aanschaffen van spullen voor de afdeling. Hiervan
wordt een deel gebruikt voor het aanschaffen van nieuwe
coaxkabels. Het bestuur vraagt of er verder iets aangeschaft
moet worden.
Fred (PA3GSJ) vraagt of hiervoor een set gekocht kan worden.
Na een korte discussie wordt besloten dit niet te doen. 
Marcel (NL12023) wil voor activiteiten een boogtent aanschaf-
fen. Het blijkt, als men dat tijdig kenbaar maakt, gratis
geleend kan worden.
Evert (PA3AYQ) vindt dat de vereniging het meeste profijt
heeft van zijn uitgave als men een stand huurt tijdens de
Keifeesten.
De penningmeester Joop (PA3FBU) beantwoordt hierna na nog
enige vragen en de begroting wordt goedgekeurd.

9. BESTUURSVERKIEZING
Niet aftredend waren: Kees (PA3ARV) - secretaris, Joop
(PA3FBU) - penningmeester; Frank (PA3DTX) - 't Geruis en Jan
(PD0AUQ) - activiteiten. Aftredend en herkiesbaar waren:
Heijmen  (PA3AGI) -  voorzitter,  Hans (PA3GDQ) - activitei-
ten/verantwoordelijk   amateur   verenigingsstations/leden-
administratie en Willem (NL10330) - activiteiten/PR.  Er zijn
geen tegenkandidaten en het bestuur wordt in zijn geheel
herkozen. Na de bestuursverkiezing biedt Hilde (PA3EKW) de
bestuursleden een roos aan, als dank voor het vele werk dat
zij voor de afdeling verrichten
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JAARVERSLAG 1997                             

10. PAUZE

11. BEHANDELING VAN DE VR VOORSTELLEN
Met algemene stemmen wordt voor de volgende voorstellen
gestemd: 2, 3, 4, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 20 en 22.
Eveneens met algemene stemmen wordt tegen de volgende voor-
stellen gestemd: 1, 5, 7, 8, 9, 13, 15 en 24.
Gedifferentieerd wordt er gestemd over voorstel 10 (v0 - t10
- o6), 11 (v0 - t8 - o8), 12 (v0 - t8 - o8), 21 (v10 - t2 -
o4), 23 (v13 - t1 - o2) en 25 (v1 - t2 - o13).
Er wordt gevraagd om tijdens de VR ons standpunt over LPD's
duidelijk naar voren te brengen. (Onze bezorgheid kenbaar
maken inzake consumenten-elektronica, welke - legaal - in de
amateurfrequenties werken en het weren van advertenties
hiervoor.)
Een punt voor de Rondvraag is of het mogelijk is om de be-
scheiden voor de VR eerder naar de afdelingen te sturen.
De voorstellen zullen volgend jaar (bij tijdige ontvangst en
als het druktechnisch mogelijk is) in 't Geruis worden ge-
plaatst.

12. VERKIEZING AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VERENIGINGSRAAD
Gekozen worden Heijmen (PA3AGI), Kees (PA3ARV), Jan (PD0AUQ),
Evert (PA3AYQ) en als reserve Gert (PD0RSX).

13. RONDVRAAG
Marcel (NL12023) vraagt een donatie voor de speeltuin "De
Vriendenkring" voor het gebruik van de locatie tijdens de
PACC. Het bestuur staat hier welwillend tegenover.
Vanuit de vergadering wordt er gevraagd of het mogelijk is om
de contesten in een beperkt gebied van de band te houden,
zodat andere amateurs ook hun hobby kunnen bedrijven. Na
enige discussie blijkt het niet mogelijk hier iets tegen te
doen. 

14. SLUITING
De waarnemend voorzitter sluit de vergadering met dank voor
de aanwezigheid en inbreng.                  Frank - PA 3 DTX

1. BESTUURSZAKEN
Aftredend en herkiesbaar waren: Heijmen (PA3AGI), Hans
(PA3GDQ) en Willem (NL10330). Niet aftredend waren Kees
(PA3ARV), Joop (PA3FBU), Frank (PA3DTX) en Jan (PD0AUQ). 
Op de huishoudelijke vergadering van 28 maart 1997 werden de
aftredende bestuursleden allen herkozen.
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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.
PA3AGI, PA3GDQ en PA3AYQ vertegenwoordigden onze afdeling bij
de Verenigingsraad in april. 

2. LEDENBESTAND
Hans (PA3GDQ) en Frank (PA3DTX) hielden  ook  dit  jaar weer
het ledenbestand bij. Eind 1996 was ons ledental 381 en eind
1997 362.

3. VERENIGINGSAVONDEN
Dit jaar werden 10 verenigingsavonden gehouden. In de organi-
satie  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. De computer en zelfbouwavond en de
verkoping worden over het algemeen zeer goed bezocht terwijl
de huishoudelijke vergadering over het algemeen de minste
belangstelling heeft. 

De inhoud van de avonden was als volgt:
 januari: Verkoping.
 februari: Diashow door PA0MOD over zijn reis door Noord

Amerika.
 maart: Algemene  Ledenvergadering  en  behandeling  VR-

voorstellen.
 april: Lezing over Linux door PE1RCU en PA3EKO. 
 mei: Lezing over het maken van antennes door PA3EPS.
 juni   Verkoping.
 september: Onderling QSO, video ARDF 1997, Tetra, politie.
 oktober: Lezing Mobiele Telefonie Netwerken  door PA3AGI.
 november: Computeravond & zelfbouwtentoonstelling.
 december: Feestelijke Kerstavond met bingo en verloting en

bekendmaking van de amateur van het jaar.

4. PACC
Door een enthousiaste groep afdelingsleden werd weer zowel in
clubverband als individueel deelgenomen aan onze natio-nale
contest. Deze keer waren onze activiteiten er niet zo zeer op
gericht een zo hoog mogelijke plaats te bereiken, maar werd
er aandacht geschonken aan nieuwe amateurs en diegenen die
voor hun machtiging aan het leren waren.

8



5. QSL-BUREAU
Ook dit jaar werd het QSL-Bureau door Peter (NL5557) ver-
zorgd. Hij doet dit al meer dan 13 jaar op capabele wijze.

6. ‘t GERUIS
Door een goede samenwerking tussen velen en  onder de redac-
tie van Frank (PA3DTX) is de publikatie van ons  afdelings-
orgaan weer goed verlopen (een keer ging het bijna verkeerd,
wegens ziekte van de drukker en moesten wij met een nooduit-
gave uitkomen). Om de uitgave ten minste kostendekkend te
kunnen houden, hebben wij meer inkomsten (uit advertenties)
nodig.

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 ervan. 

8. CURSUSSEN
Hilde (PA3EKW) en Koos (PA3BJV) verzorgden de CW-cursus,
terwijl Jan (PA0SNE) de theoriecursus C & N  weer voor zijn
rekening nam.

9. PI4AA
In januari werden wij benaderd door het Hoofdbestuur met het
verzoek of wij medewerking zouden willen verlenen aan de
verhuizing van de landelijke Verenigingszender naar onze
regio. In overleg met de afdeling ‘t Gooi werden plannen
gemaakt. Wij hebben toen deze taak op onze schouders genomen
en zijn er met vereende krachten in geslaagd om dit karwei te
klaren. 
Een geschikte locatie is gevonden in Leusden, waar velen met
toewijding en enthousiasme de kamers bouwkundig en technisch
hebben ingericht, met als resultaat dat er op 13 december
verhuisd kon worden vanuit Sassenheim  en de eerste uitzen-
ding vanuit Leusden plaats vond op 19 december. 
Tevens werd in hetzelfde gebouw ruimte gevonden voor de VERON
bibliotheek. 
De ruimte van PI4AA zal regelmatig beschikbaar zijn voor
cursussen e.d.

10. PROMOTIE/EVENEMENTEN EN WAT VERDER VERMELDENSWAARDIG IS.
- Op onze afdeling rustte dit jaar de taak om de Nationale

Kampioenschappen ARDF in mei te Leusden te organiseren.
Gelukkig hadden wij Hans (PA2JWN) “in huis”. Hans is een
oude rot in het vak. Ondanks de brand bij Aart Jansen, is
dit evenement, met samenwerking van velen, een groot succes
geworden. Evert (PA3AYQ) schreef speciale software voor dit
evenement.

- Amateurs uit onze afdeling namen deel aan de VERON activi-
teiten op de RAM dag op 19 april in de Flint.

- In mei namen leden van onze afdeling deel aan het VERON
Pinksterkamp.
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- Een groep amateurs uit onze afdeling was wederom nauw
betrokken bij de organisatie en bewaking van de Dag voor de
Amateur in november in Rotterdam.

- Onze afdeling organiseerde de VERON Regionale Vergadering
in november in Amersfoort.

- Bijna iedere zondagavond, later na de herhalingen en weer
later na de officiële uitzendingen van PI4AA, was PI4AMF in
de lucht met de Ronde van Amersfoort. Deze ronde wordt
geleid door Evert PA3AYQ. Uit het grote aantal inmelders
mogen wij  concluderen dat  door velen  naar  deze uit-
zendingen geluisterd wordt en dat de inhoud van beiden
geapprecieerd wordt.

- Naldo (PA3DRN) en Evert (PA3AYQ) maakten deel uit van de
commissie die jaarlijks de bescheiden van de Landelijk
Penningmeester van de VERON controleert.

- Wij kregen een eigen VERON-vlag.
- Wij kochten 400 meter coax.
- QSL-kaarten voor PI4AMF werden gedrukt.

11. AMATEUR VAN HET JAAR 1997 .
Dit jaar, tijdens de december afdelingsavond, viel deze eer
te beurt aan Jan (PA0SNE) vanwege zijn jarenlange activi-
teiten  als cursusleider voor de  opleiding voor de C en N
examens.  Op de zelfde avond werden de volgende amateurs
speciaal genoemd: Hans (PA2JWN) (Nat. Kampioenschappen ARDF),
Evert (PA3AYQ) (Ronde van Amersfoort, PI4AA), Koos (PA3BJV)
en Hilde (PA3EKW) (morse cursus) en Gert (PD0RSX) (bardienst
VAM-avonden)

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 goed gedocumenteerde en
begeleide zelfbouwprojecten. Het Nokia project (nog steeds),
SCC-kaart waren nog  actueel. Helaas konden een aantal be-
stellingen voor Condor mobilofoons niet uitgeleverd worden. 
  
13. PI8UTR
Dit station opereert nu onder de vlag van onze afdeling. De
nieuwe machtigingshouder is nu dus PI4AMF. De BT werd in
september ontvangen en de werkgroep bouwde een 23 cm
zend/ontvanger met eindtrap voor de nieuwe link.
 
14. TENSLOTTE
Het spreekt vanzelf, dat in dit verslag niet allen die in het
afgelopen jaar een bijdrage aan onze afdeling hebben gele-
verd, genoemd zijn. Er zijn er gelukkig velen. Ook aan hen
hartelijk dank.
Wij wensen u voor het komende jaar veel plezier met de hobby
en een goed verenigingsjaar.

Kees - PA 3 ARV, afdelingssecretaris
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BALANS PER 31-12-1997
              1996     1997               1996       1997
Kas        ƒ 2394,-- ƒ 1558,50  Kapitaal ƒ17331,16  ƒ18815,87
Giro       - 1239,33 - 3006,08  Cursus   -  788,70  - 1626,35
Sterrek.   -12714,85 -14109,31  PI8UTR   -  750,--  -    -,--
Zelfbouw   - 1134,60 -  523,50                               
Service                          
 Bureau    -  600,-- -  600,--  
Voorraad                        
 ver.avond -  217,08 -  278,83  
Nog te                          
 ontv.:                         
 't Geruis -  570,-- -  366,--  
           --------- ---------            --------- ---------
           ƒ18869,86 ƒ20442,22            ƒ18869,86 ƒ20442,22
           ========= =========            ========= =========
 

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 1997
O N T V A N G S T E N           1996       1997     begr.1998
Afdracht Hoofdbestuur         ƒ 2964,--  ƒ 3297,--  ƒ 3200,--
Giften-Verkoping              -  386,50  -  189,95  -  200,--
't Geruis advertenties        - 1830,--  - 1191,--  -  800,--
Aktiviteiten-VAM              - 2964,92  - 2965,70  - 2500,--
Verenigingsavonden            - 2248,40  - 1992,60  - 2000,--
Rente Giro                    -    6,16  -   11,78  -    -,--
Rente Sterrekening            -  386,68  -  394,46  -  400,--
Winstafdracht Service Bureau  -  108,30  -  125,45  -    -,--
Cursus                        - 1225,--  - 2000,--  -    -,--
Zelfbouw                      - 2504,95  - 3000,--  -    -,--
                              ---------  ---------  ---------
                              ƒ14624,91  ƒ15167,94  ƒ 9100,--
                              =========  =========  =========

U I T G A V E N                 1996       1997     begr.1998
PI8UTR                        ƒ  750,--  ƒ  750,--  ƒ  350,--
Bestuur (vergaderen)          -  150,--  -  150,--  -  150,--
't Geruis                     - 2345,15  - 2243,96  - 2500,--
Aktiviteiten-VAM              -  695,75  -  685,62  - 1500,--
Verenigingsavonden incl.zaalh.- 2808,30  - 3028,40  - 3200,--
Onkosten                      -   94,85  -  253,25  -  300,--
Diversen                      -  110,63  -   34,90  -  100,--
Cursus                        - 1225,--  - 2000,--  -    -,--
Inventaris                    -    -,--  -  926,--  - 1000,--
Zelfbouw                      - 1893,85  - 3611,10  -    -,--
Voordelig Saldo               - 4551,38  - 1484,71  -    -,--
                              ---------  ---------  ---------
                              ƒ14624,91  ƒ15167,94  ƒ 9100,--
                              =========  =========  =========
AMERSFOORT, 01-01-1998  
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FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER     

VR-VOORSTELLEN  

De belangstelling voor de VAM-avonden, ondanks   het  terug-
lopen van inkomsten uit advertenties in 't Geruis, hebben er
toe bijgedragen dat alles in het kader van de begroting is
gebleven. In de begroting voor 1998 is ook dit keer het
beleid 1998 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

7.1 VOORSTELLEN BETREFFENDE DE VERENIGING

VOORSTEL 1: Afd. Friese Wouden: Omvang rubriek "Komt u ook?" in Electron
De VR verzoekt het HB te bewerkstelligen dat in Electron de rubriek "Komt u ook?" wordt
ingekort tot 1 (één) A4 pagina, of tot bijvoorbeeld zes regels per afdeling en dat de
vrijkomende ruimte wordt ingevuld met technische artikelen. 
Motivering: Er worden nu 3 of 4 pagina's gevuld met standaardtekst die iedere maand on-
gewijzigd terugkomt en zelfs niet aangepast wordt als bijvoorbeeld een afdelingsvergade-
ring verschoven wordt naar een andere dag. Uitgebreide afdelingsgegevens kunnen
vermeld worden in het afdelingsblaadje of "convo". Indien een lid van een andere afdeling
geïnteresseerd is in een vergadering of lezing van een andere afdeling kan hij de betreffen-
de secretaris opbellen of een abonnement nemen op het afdelingsblaadje.
Toelichting HB: Electron biedt op beperkte schaal aan afdelingen de mogelijkheid om
informatie te verschaffen over komende activiteiten. Ieder lid moet in het verenigingsorgaan
kunnen lezen wat er in zijn of haar afdeling gaat plaatsvinden. In het verleden is de ruimte
voor afdelingen al ingekort om meer ruimte te krijgen voor technische artikelen en is naar
aanleiding van een VR-besluit de rubriek "Afdelingsberichten" geschrapt. Het inkorten van
de rubriek "Komt u ook?" tot maximaal één A4 pagina maakt het moeilijk om op acceptabe-
le wijze informatie te verschaffen. Bovendien is voor een aantal afdelingen deze rubriek de
enige informatiebron omdat zij niet over een afdelingsblad of convo beschikken.
De redactie is bereid steeds terugkerende tekst na een bepaalde tijd te laten vervallen,
tenzij hier uitdrukkelijk om wordt gevraagd. De afdelingssecretarissen worden verzocht hun
informatie zo beknopt mogelijk te houden en vooral tijdig in te leveren.

VOORSTEL 2: Afd. Zuid Oost Drente: Publikaties op Internet en CD-Rom
De afdeling Zuid Oost Drenthe stelt voor om publikaties van de VERON zoals Vademecum,
Examenvragen van de afgelopen jaren, CalIboek en NL Lijst en de Public Domain  diskettes
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ook op elektronische media te verspreiden zoals b.v. Internet en CD-Rom. Voor zover in
overeenstemming met de wet op de privacy en auteursrechten De afdeling wil de VR
verzoeken het HB opdracht te geven om de haalbaarheid hiervan te (laten) onderzoeken.
Motivering: Veel radioamateurs zijn in het bezit van een PC, met CD-Rom en/of Internet,
waarmee natuurlijk veel sneller bepaalde gegevens opgezocht kunnen worden. Tevens
passen alle genoemde gegevens waarschijnlijk op een enkele CD-Rom, waardoor de
gegevens ook goedkoper ter beschikking van de leden (kunnen) komen. De produktiekos-
ten van een CD-Rom zijn de laatste jaren drastisch gedaald, hetgeen waarschijnlijk nog wel
enige tijd zal doorzetten.
Toelichting HB: Hoe meer wij voor iedereen toegankelijk op Internet plaatsen, des te minder
belang menigeen zou kunnen gaan hechten aan het lidmaatschap van de vereniging. In
ieder geval mag i.v.m. de Wet Persoonsregistraties een NL-lijst alleen aan leden worden
verstrekt. Vraag is of het zinvol is de roepnamenlijst op CD-Rom uit te geven nu deze reeds
op diskette beschikbaar is. We moeten er ook rekening mee houden dat spreiding van onze
publicaties over meerdere media (gedrukt, op floppy, op CD-Rom) zal leiden tot kleinere
oplagen van iedere uitvoering en daardoor tot hogere (verkoop)prijzen.
Verwacht mag worden dat een publikatie van de Roepnamenlijst op Internet toe zal leiden
dat meer amateurs niet met naam en adres in de lijst wensen te worden vermeld. Tevens is
nog niet duidelijk wat de consequenties zullen zijn van een thans in voorbereiding zijnde
wijziging van de Wet Persoonsregistraties.

VOORSTEL 3: Afd. Meppel: Roepnamenlijst
De afdeling Meppel stelt voor dat de gegevens vermeld in de uitgave van de roepnamenlijst
op diskette in beginsel gelijk moeten zijn aan de gegevens vermeld in de gedrukte uitgave
van de roepnamenlijst. Toevoeging aan de roepnamenlijst op diskette van een kolom of
meerdere kolommen zonder gegevens, waardoor de gebruiker in die kolom(men) nadere
opmerkingen voor eigen gebruik kan invullen, vormt in deze zin van dit voorstel geen
bezwaar en is zelfs aan te bevelen. Actualisering van de uitgave van de roepnamenlijst op
diskette naar aanleiding van verhuisberichten, overlijdensberichten, licentiecategoriewijzi-
gingen, opzeggingen van machtiging en toevloed van nieuwe machtiginghouders, welke in
het tijdvak tussen twee gedrukte uitgaven van de roepnamenlijst ter beschikking komen,
vormen in de zin van dit voorstel ook geen bezwaar en zijn ook aan te bevelen.
Motivering: In de actuele VERON-uitgave van de roepnamenlijst op diskette ontbreekt het
QSL-regio gegeven. Aangezien menig radioamateur de roepnamenlijst per computer
gebruikt en ook gegevens van de hem/haar bekende radioamateurs zelf actualiseert, zal
het gebruik van de gedrukte uitgave niet altijd het gewenste resultaat opleveren. Ook is te
verwachten dat de uitgave op diskette gekopieerd zal worden. Het vermelden van het QSL-
regionummer in de uitgave op diskette is daarom ook een stimulans om tot een correcte
QSL-adressering te komen door diegenen die de gedrukte uitgave niet in hun bezit hebben.
Als er toch  ge-kopieerd wordt dan is het beter dat dit met de juiste en volledige gegevens
gebeurt. Het ontbreken van het regionummer in de uitgave op diskette heeft geen enkele
invloed op de eventuele privacygevoeligheid in het kader van bestaande wetgeving. Het is
uiteraard niet de bedoeling van dit voorstel dat, bij aanname van dit voorstel, het regionum-
mer in de nieuw gedrukte uitgaven weggelaten wordt!
Toelichting HB: De Roepnamenlijst zowel in gedrukte vorm als die op diskette zijn beide
afgeleid van de door de RDR verstrekte gegevens. Deze gegevens bevatten niet het
regionummer. In de gedrukte uitgave werd deze informatie door de algemeen secretaris
erbij gezocht.
Voor de diskette is gezien de beschikbare tijd slechts gebruik gemaakt van de door de RDR
verstrekte gegevens. Hierbij zij aangetekend dat het vermelde regionummer niet altijd gelijk
is aan de QSL-regio omdat het nummer is gekoppeld aan de woonplaats. Een lid kan zich
bij een andere regio aansluiten dan waar hij volgens zijn woonplaats toe zou behoren. In
een volgende uitgave van de diskette zal aandacht worden geschonken aan de regio
vermelding, alsmede aan toevoeging van extra velden voor invoering van persoonlijke
informatie.
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VOORSTEL 4: Afd. Nijmegen: Procedure klachtenbehandeling
De afdeling Nijmegen stelt voor dat het HB een verplichtende procedure ter behandeling
van klachten -niet personen betreffende- instelt met het doel van het begin af aan ook aan
het lokale bestuur van een klacht en de vorderingen in de behandeling van de klacht in
kennis te stellen.
Motivering: Tot nu toe is het mogelijk dat er een klacht over de rechtmatigheid van een
bestuur weken of maanden bij klagers en HB bekend is. Het gewraakte bestuur dat, zonder
kennis van de klacht te hebben, besluiten neemt handelt onrechtmatig, mits de klacht
toegewezen wordt. Consequentie daarvan is dan dat het bestuur, of de voorzitter alleen,
voor financiële beslissingen, die niet bevoegd genomen zijn, hoofdelijk aansprakelijk
gesteld kan worden.
Toelichting HB: Voorop staat dat het de verantwoordelijkheid van de afdeling is dat conform
de statuten en reglementen wordt gehandeld. Eventuele onregelmatigheden behoren -in
ieder geval in eerste instantie- in de afdelingsvergadering aan de orde te worden gesteld.
Van klachtbehandeling door het HB is geen sprake. Het instellen van een klachtbehande-
lingsprocedure waarmee wordt ingegrepen in de gang van zaken in afdelingen acht het HB
niet op zijn plaats.
Slechts in het uiterste geval (als de consequenties ernstig zijn en een oplossing op
afdelingsniveau onmogelijk blijkt) maakt het HB gebruik van zijn bevoegdheid overeenkom-
stig art. 11 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement en art. 22 van het Afdelingsreglement.
In Nijmegen speelde de vraag of het afdelingsbestuur wel was samengesteld op de wijze
als voorgeschreven door art. 4 lid 2 van de statuten en art. 8 van het (model)afdelings-
reglement, gelet op het feit dat de voorzitter een Duitse machtiging had en van het
afdelingsbestuur ook een NL deel uitmaakte. Bij het HB werd geen klacht ingediend, maar
een lid vroeg om uitleg van statuten en reglementen. Een uitleg kan uiteraard altijd worden
gevraagd en het staat een ieder vrij deze bij een eventuele discussie in de afdeling te
betrekken. Hoewel de conclusie van het HB luidde dat de NL niet rechtsgeldig gekozen was
en dus niet aan de besluitvorming in het bestuur mocht deelnemen, was het (onvolledige)
bestuur wel bevoegd. Aansprakelijkheid van bestuurders kan slechts aan de orde komen
als door onbehoorlijke vervulling van de bestuurstaak de vereniging is geschaad.
Het HB zal in het vervolg leden die vragen stellen over statuten en reglementen i.v.m. het
functioneren van de afdeling, zoveel mogelijk verwijzen naar het afdelingsbestuur. Indien dit
geen duidelijk of bevredigend antwoord kan geven, kan het afdelingsbestuur zich, al of niet
in opdracht van de afdelingsvergadering, tot het HB wenden.

VOORSTEL 5: Afd. Nijmegen: Buitenlandse machtiginghouders
De afdeling Nijmegen vraagt het HB om buitenlandse machtiginghouders, die lid zijn van de
VERON, te beschouwen als normale leden met gelijke verenigingsrechten en plichten als
de Nederlandse leden.
Motivering: De uitleg van het HB omtrent de strekking van artikel 2 der Statuten is dat het
hierbij uitsluitend gaat om de houders van een Nederlandse zendmachtiging. Als een
buitenlands VERON-lid zich voor de afdeling verdienstelijk wil maken, wordt hij/zij bij
deelname aan een afdelingsbestuur beschouwd als een niet-(Nederlandse)-zendamateur,
bijgevolg als niet gemachtigde. Het is toch zo dat het om een bij uitstek internationale
hobby gaat en hoogstwaarschijnlijk niet conform de Europese regelgeving te zien valt. Het
HB treedt o.i. niet op het terrein van zusterverenigingen, de VERON kan immers de enige
vereniging zijn waarvan de buitenlandse zendgemachtigde lid is. Het voorstel vereist geen
statutenwijziging. Het is alleen een dringende aanbeveling aan het HB voor een ruimere
opstelling.
Toelichting HB: De statuten beogen al zeer lang aan houders van een Nederlandse
amateurradiozendmachtiging te waarborgen dat hun belangenbehartiging geschiedt door
besturen (HB/afdelingsbestuur) die in meerderheid zijn samengesteld uit personen die een
zelfde belang hebben dat moet worden behartigd bij de Nederlandse overheid etc.
Zo dienen HB en afdelingsbesturen in meerderheid te zijn samengesteld uit houders van
een amateurradiozendmachtiging als bedoeld in art. 2 van de statuten.
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De statuten van 1971 spraken reeds over personen als bedoeld in art. 50 en 51 van het
Radioreglement 1930. 
Na invoering van de D-machtiging werd bepaald dat de besturen in meerderheid moesten
bestaan uit houders van een A-, B- of C-machtiging. Toen de D-machtiging een volwaardige
permanente machtiging werd, is dit onderscheid komen te vervallen. 
Thans bepaalt art. 2 dat het personen moeten zijn als aldaar omschreven, dat wil zeggen
houders van een amateurradiozendmachtiging (met verwijzing naar een bekendmaking in
de Staatscourant, dus een Nederlandse machtiging) en tevens als bedoeld in art. E.3.2. lid
1 van het B.R.I. (daarin wordt gesproken van een machtiging voor het doen van onderzoe-
kingen, verleend aan personen die een voor de betrokken categorie vastgesteld examen
hebben afgelegd).
In de opvatting van de afdeling Nijmegen zou het HB theoretisch in meerderheid kunnen
bestaan uit houders van een buitenlandse machtiging, die de belangen van Nederlandse
machtiginghouders bij de overheid zouden kunnen behartigen.
De afdeling Nijmegen stelt dat buitenlandse machtiginghouders geen normale leden zijn en
niet dezelfde rechten en plichten zouden hebben als Nederlandse leden. Dit is onjuist. Een
buitenlandse machtiginghouder heeft dezelfde rechten en plichten en kan deel uitmaken
van een VERON-bestuur. Zijn/haar verkiezing kan dan echter wel consequenties hebben
voor andere niet-gemachtigden, i.v.m. de vereiste samenstelling van het bestuur.
Art. E.3.2. lid 4 van het B.R.I. bepaalt dat ontheffing van het examenvereiste kan worden
verleend. Inmiddels kan dit ook op grond van de HAREC-regeling. Het HB is van oordeel
dat de strekking van hetgeen art. 2 van de statuten beoogt er niet aan in de weg staat dat
buitenlanders die op grond van de HAREC-regeling een machtiging zonder Nederlands
examen verkrijgen hier eveneens onder vallen.
Waar het om gaat is dat deze personen als Nederlandse machtiginghouders dezelfde
belangen hebben als degenen wier belang behartigd wordt, waarbij natuurlijk geen rol
speelt of men het examen hier of elders heeft gedaan. De CEPT-regeling speelt in dit
verband geen rol. Deze betreft slechts een ontheffing van het machtigingsvereiste voor
tijdelijk verblijf in Nederland. 
Als de VR echter thans van oordeel zou zijn dat het bezit van een amateurradiozendmachti-
ging, welke dan ook, als criterium voldoende is, lijken de statuten voor een dergelijke
interpretatie wel ruimte te bieden. In het verleden is statutair onderscheid gemaakt tussen
A-, B- en C-gemachtigden enerzijds en de "oude" D-gemachtigden anderzijds. Voor een
nieuw onderscheid in kwaliteit van diverse buitenlandse machtigingen bieden de huidige
statuten echter geen houvast. Bovendien: Hoe moet dit beoordeeld worden? Middels
Statutenwijziging "op te hangen" aan CEPT (T/R 61-01) en HAREC (T/R 61-02)?

VOORSTEL 6: Afd. Zaanstreek: Contest(vrije) segmenten
De afdeling Zaanstreek verzoekt de VR het hoofdbestuur maatregelen te laten nemen,
zodanig dat alleen de aanbevolen contestsegmenten van het bandplan tijdens contests
worden gebruikt voor de contest.
Motivering: Door de vele contests worden steeds vaker segmenten gebruikt binnen het
bandplan, die buiten de aanbevolen segmenten voor contests liggen. Dit veroorzaakt veel
overlast voor de overige zendamateurs.
Toelichting HB: Het Traffic Bureau van de VERON besteedt voortdurend aandacht aan dit
probleem. Al vele jaren wordt gezocht naar goede maatregelen die tot doel hebben om
amateurs zich beter te laten houden aan de aanbevolen contestsegmenten. Uiteraard is dit
geen nationaal probleem. De IARU zoekt intensief naar goede oplossingen. Zo stond dit
onderwerp opnieuw op de agenda van de in februari jl. in Wenen gehouden vergadering
van het HF Committee van IARU Region 1. De VERON nam daaraan deel. Het betreffende
agendapunt: "To consider the problems caused by contesters violating the HF Band Plan
especially on 7 MHz Band".
Sinds het beschikbaar komen van de WARC-banden is het probleem gelukkig wel veel
minder hinderlijk geworden. Maar vooral de te smalle 7 MHz band blijft het zorgenkind.
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VOORSTEL 7: Afd- Zwolle: Reiskosten Regionale Bijeenkomsten
De afdeling Zwolle stelt voor om de reiskosten van de afdelingen voor het deelnemen aan
de Regionale Bijeenkomsten (opnieuw) te vergoeden.
Motivering: De afdeling Zwolle ervaart de Regionale Bijeenkomsten als zeer waardevol. Op
informele wijze kan over problemen van gedachten worden gewisseld. Aangezien in eer-
dere jaren ingediende declaraties wel werden vergoed doch dit jaar niet meer, dit voorstel.
Toelichting HB: Voor de bijeenkomsten van Officials en Cursusleiders is stilzwijgend
dezelfde regeling als voor VR deelname van toepassing. Hierbij er van uit gaande dat
evenals voor de VR deze bijeenkomsten op één punt worden gehouden, waardoor grotere
afstanden worden afgelegd. Voor de Regionale Bijeenkomsten is de regeling steeds
geweest dat de vergoeding voor reiskosten door de afdelingen geschiedt. Hierbij zijnde af
te leggen afstanden ook veel minder groot omdat het een regionaal gebeuren is. Mocht in
het verleden ooit een vergoeding zijn betaald door de Algemeen Penningmeester dan is dat
abusievelijk gebeurd.

7.2 VOORSTELLEN BETREFFENDE HDTP/RDR EN OVERIGE MACHTIGINGSZAKEN

VOORSTEL 8: Afd. 't Gooi: Afschaffen van de morse-eis voor de A-machtiging
De afdeling 't Gooi stelt voor het verplichte morse examen voor het verkrijgen van de A-
machtiging zo snel mogelijk te laten vervallen.
Motivering:
- De communicatie met morse is per 1 januari jl. definitief afgeschaft door de internationa-

le maritieme instellingen.
- Bij de strijdkrachten wordt morse niet meer toegepast en onderwezen.
- De enige HF band waar de amateurdienst een secundaire status heeft is de band

10,000... 10,150 MHz. Primaire diensten zullen in deze band geen gebruik van morse
meer maken.

- Ook in vele andere landen wordt de eis voor het morse examen ter discussie gesteld.
- Morse kan eenvoudig met een PC verricht worden.
- Iedere machtiginghouder houdt het recht morse op alle daarvoor toegelaten banden te

beoefenen.
- Indien beperkende factoren voor het gebruik van de HF banden noodzakelijk lijken,

kunnen die later overeen gekomen worden.
Toelichting HB: De ITU-Radio Regulations eisen een morse-examen voor machtigingen die
toegang geven tot banden beneden 30 MHz. Op grond hiervan is het voorstel niet uitvoer-
baar. De morse-eis voor de A-machtiging staat thans niet ter discussie. De IARU is van
oordeel dat de morse-eis gehandhaafd moet blijven. 
Tijdens de laatstgehouden IARU R1 conferentie zijn vergelijkbare voorstellen teruggeno-
men. Reden hiervoor was dat ter voorbereiding voor de WRC 2001, aan de IARU gevraagd
is met een voorstel te komen tot al dan niet wijziging van artikel 25 van de Radio Regulati-
ons. In Region 1 is voorgesteld het huidige artikel 25, waarin de morse-vaardigheidseis is
vastgelegd, te handhaven. In Region 3 is inmiddels een conferentie gehouden, waar
weliswaar een groot aantal leden voor afschaffing van de morse-eis was, maar besloten
werd dat vooralsnog de eis wel gehandhaafd moet blijven. Region 2 moet zich hierover nog
uitlaten. Als de standpunten van alle drie de Regions bekend zijn zal de Administrative
Council van de IARU de IARU Policy bepalen welke met een A.C.-Resolutie aan de
lidverenigingen zal worden doorgegeven. Door hierop vooruit te lopen wordt dit alles
doorkruist en maakt Nederland zich niet geloofwaardig in de amateurgemeenschap. In
1996 hebben individuele VERON-leden hun visie t.a.v. de morse-eis kenbaar kunnen
maken. Van deze mogelijkheid is slechts spaarzaam gebruik gemaakt (zie de diverse
afleveringen van de IARU rubriek in Electron). De meeste reacties waren overigens voor
handhaving van de morse-vaardigheidseis.

VOORSTEL 9: Afd. Kennemerland: Toegang C-machtiginghouders tot 10 meter band
Afd.Kennemerland wil dat de mogelijkheid wordt geboden aan amateurs met een C-mach-
tiging om met FM gebruik te maken van het voor FM toegewezen deel van de 10 m band.
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Motivering: In de 49e VR is voorstel 19 van de afdeling Nieuwe Waterweg destijds
verworpen. Nu alweer 10 jaar verder zijn de ontwikkelingen gewijzigd. De 6 meter band is
erbij gekregen, verruiming van gebruik (o.a. voor packet radio) voor algemene bandseg-
menten (27 MHz), alsmede de overweging wat te doen met de eis voor de morsebekwaam-
heid bij de A-machtiging.
Toelichting HB: Van gewijzigde ontwikkelingen die aanleiding geven tot gebruik van de 10
m-band door C-gemachtigden is geen sprake. Integendeel, de toegang tot de 6 m-band is
reeds een aanzienlijke verruiming van mogelijkheden voor deze machtiginghouders. De 27
MHz-band is geen amateurband en mag door iedereen gebruikt worden zonder machtiging,
dus ook door C-gemachtigden. 
Zie verder ook de toelichting bij voorstel 7.

VOORSTEL 10: Afd. Zuid Limburg: Verbinding met LPD - BBS'en
De afdeling Zuid Limburg stelt voor de het HB in Electron in de VHF/UHF Commissie een
oproep doet om in de 70 cm band geen packet radio verbindingen te maken met LPD -
BBS'en in het phone segment.
Motivering: In onze regio zijn PR-verbindingen geconstateerd tussen zendamateurs en LPD
- BBS'en. Formeel is dit juridisch mogelijk, maar niet conform de bandplannen en de HAM-
spirit.
Toelichting HB: Het HB ondersteunt dit voorstel.

VOORSTEL 11: Afd. Meppel: Toepasbare modulatiesystemen voor JOTA /J-toestemming
De afdeling Meppel stelt voor dat de VERON aan de werkgroep Radio Scouting en de RDR
een zodanig advies geeft dat met ingang van 1998 de /J machtiging geen beperkingen van
de toepasbare modulatiesystemen meer heeft.
Motivering: In de praktijk betekent dit dat er ook bij de /J machtiging voor de licentiehouders
in de categorieën A en C geen beperkingen ten aanzien van de modulatietypen zijn. Bij de
licentiehouders met een machtiging categorie N heeft de /J machtiging dezelfde beperking-
en in soorten modulatie als de eigen machtiging.
De t/m 1997 opgelegde beperkingen bij de modulatiesystemen verhindert bijvoorbeeld het
door het /J station overzenden van beelden via SSTV of ATV. Bij de JOTA '97 is onder de
eigen roepnaam van zendamateurs een experiment gedaan bij o.a. de scoutinggroepen van
Steenwijk, Meppel en Dalfsen. Vooral voor de jongste scouts bleek, door de combinatie van
beeld en geluid, er een beter begrip te ontstaan voor de communicatie via de radio.
Toelichting HB: De organisatie van de JOTA en het "spel" dat daarbij gespeeld wordt is een
zaak van Scouting Nederland en de werkgroep Radio Scouting Nederland. De radiozend-
amateurs bieden hieraan individueel hun medewerking. Voor het spel dat wordt gespeeld is
het van belang dat scouts via de zender van de radiozendamateur met andere scouts in
andere groepen contact hebben en informatie uitwisselen. Om, nadat de verbinding tot
stand is gebracht, deze informatie uit te kunnen wisselen is tot nu toe een speciale regeling
van kracht die dit toestaat. Aan de roepletters van deze amateurstations wordt door de RDR
op hun verzoek via Scouting Nederland de /J toegevoegd. Scouting Nederland overlegt met
de RDR en de verenigingen (binnen de werkgroep Radio Scouting Nederland) over de
inhoud van het spel en de inhoud van de bijzondere toestemming. Het is naar de mening
van het HB geen taak voor de VERON om de werkgroep meer en andere mogelijkheden
"op te dringen". Men moet in eerste instantie zelf bepalen wat men wil. We moeten zeker
voorkomen dat de JOTA wordt omgezet in een demonstratie van de technische mogelijkhe-
den van zendamateurs en het door Scouting Nederland beoogde spel op de achtergrond
raakt. Ze moeten zelf het initiatief behouden.

VOORSTEL 12: Afd. West Friesland: Toewijzing 440... 520 kHz aan Amateurdienst
De afdeling West Friesland verzoekt het hoofdbestuur stappen te ondernemen welke er toe
leiden dat Nederlandse zendamateurs toegang krijgen tot (een deel van) de huidige
"scheepvaart telegrafieband" welke globaal loopt van 440 tot 520 kHz.
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   AGENDA

maart 27 afdelingsbijeenkomst - Huish.  
   Verg. + beh. VR-voorstellen

    april 24 afdelingsbijeenkomst - lezing
            25 59e VERON VR, Arnhem

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.
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Motivering:
1) Zoals bekend neemt het gebruik van telegrafle in de scheepvaart sterk af en zal naar
verwachting in deze band binnen afzienbare tijd tot het verleden behoren. Herbestemming
van dit deel van het frequentiespectrum ligt voor de hand en voor het opstarten van de pro-
cedure voor een toewijzing aan de amateurdienst lijkt het juiste moment nu aangebroken.
2) Voor de amateurdienst betekent deze band een duidelijke verrijking van de mogelijkhe-
den, omdat dit deel van het frequentiespectrum wezenlijk andere mogelijkheden biedt dan
de reeds bestaande banden. Aangezien hiervoor geen of nauwelijks fabrieksapparatuur te
koop is zal een en ander met name de zelfbouw stimuleren.
Vergelijkbaar is in dit verband de toewijzing van de langegolfband rond 136 kHz., welke
eveneens geheel nieuwe perspectieven voor zelfbouw en daarmee zelfontwikkeling (een
wezenlijke doelstelling van de amateurdienst!) biedt.
3) Er zou voor kunnen worden gepleit op deze band exclusief het gebruik van morse (A 1 A)
toe te staan, om redenen van praktische (efficiënt bandgebruik) en historische aard.
4) Gebruik van deze band door amateurs doet de mogelijkheid bestaan historische
apparatuur afkomstig van maritieme gebruikers daadwerkelijk te restaureren en te ge-
bruiken. Een soort van "erfgoedbeheer" dus dat zo langzamerhand als wezenlijk onderdeel
van het radio-amateurisme gezien mag worden.

VOORSTEL 13: Afd. Bergen op Zoom: gebruik 7,6 MHz shift in plaats van 1,6 MHz voor
stadsrelais op 70 cm
De  afdeling  Bergen op Zoom stelt voor  om  voor de geplande "stadsrelais" op 70 cm geen
1,6 MHz shift, maar 7,6 MHz (de Duitse norm) te gebruiken.
Motivering:
Voordeel 1: Ontlasting van de bestaande 1,6 MHz shift frequenties
Voordeel 2: Gebruik van het bedreigde bandsegment. Gebruik van het hoge kanaal voor de
uitgangsfrequenties; men hoort dan ook dat dit bandsegment gebruikt wordt. Kan of mag dit
in verband met de "secundaire basis" niet, draai dan desnoods in- en uitgangen om en
gebruik verplicht subaudio (CTCSS).
Voordeel 3: Men kan bestaande 10 MHz duplexfiiters gemakkelijk omregelen.
Nadeel: PA0SON (van de VERON VHF/UHF Cie.) krijgt het nog drukker.
Toelichting HB: Indertijd is voor 1,6 MHz shift-variant gekozen om enerzijds het toen
onbenutte segment beneden 432 MHz te gaan gebruiken en anderzijds om storingen met
de ATV-gebruikers in het segment boven 434 MHz te voorkomen. Het gebruik van 70 cm
voor ATV is door toenemend aantal (zowel amateur als niet-amateur) gebruikers  van  de
70 cm band sterk teruggelopen.
De VERON is van mening dat er over het algemeen nog voldoende frequenties voor
stadsrelais in het 1,6 MHz segment beschikbaar zijn. De VHF/UHF commissie zal een plan
uitwerken om een mogelijkheid te scheppen om in die gevallen waar er inderdaad sprake is
van een overbezetting van het 1,6 MHz segment voor stadsrelais een uitzondering te
maken en bijvoorbeeld het 7,6 MHz systeem te gaan toepassen.    




