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MAART - huishoudelijke vergadering / behandeling VR-voorstellen
Het  afdelingsbestuur  nodigt  alle VERON-afdelingsleden  uit  voor de huishoudelijke  vergadering
op vrijdag 8 maart. De bijeenkomst wordt gehouden in Sporthal Zielhorst (Trompetstraat 3,
Amersfoort; vlakbij het servicepunt van de bibliotheek Zielhorst en het station Schothorst).
De vergadering, die begint om 20.00 uur, is alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden en
eventueel door het bestuur uitgenodigde VERON-leden (afdelingsreglement art. 7). Zaal open
19.30 uur.

De agenda: 1. Opening door de voorzitter, Hilde (PA3EKW) 
2. Notulen huishoudelijke vergadering van 9 maart 2012 (pag. 2)
3. Jaarverslag over 2012 (pag. 3)
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Financieel verslag van de penningmeester (pag. 6)
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. Beleid 2013
8. Vaststellen begroting voor 2013
9. Bestuursverkiezing
10. Pauze
11. Behandeling van de VR-voorstellen voor de Verenigingsraad in Apeldoorn
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 mondeling, schriftelijk of telefonisch bekend bij het afdelingsbestuur. Kandidaatstelling is
mogelijk tot vlak voor aanvang van de vergadering. Het overzicht is als volgt:
voorzitter: Hilde (PA3EKW), aftredend/niet herkiesbaar
secretaris: Gert (PA2LO), aftredend/herkiesbaar
penningmeester: Roel (PB0ACU), niet aftredend 
leden: Ron (PA3DAM), niet aftredend 

Edwin (PA1EDL), niet aftredend 
Eddy (PA0RSM), aftredend/herkiesbaar
Adriaan (PA1LIO), niet aftredend 

Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.
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VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 9 MAART 2012

Op vrijdag 9 maart was er de jaarlijkse huishoudelijk vergadering en de behandeling van de
VR-voorstellen. De avond werd door 31 leden bezocht.

1. OPENING
Om 20.00 uur wordt de vergadering door Hilde (PA3EKW) geopend. Zij heet alle aanwezigen
welkom.

2. NOTULEN
De notulen van de huishoudelijke vergadering van 18 maart 2011 worden goedgekeurd.

3. JAARVERSLAG
Onderdeel van het jaarverslag is het ledenaantal. Eddy (PA0RSM) geeft de volgende toelichting:
Het  juiste  ledenaantal - dat  door  het  CB  wordt  vastgesteld - is  nog niet bekend. Op basis
van  eigen tellingen, hadden we in 2011 op een totaal van 251, de volgende mutaties: instroom
18 leden (5 in verhuizers, 13 nieuwe leden). Uitstroom 9 leden, waarvan 6 maal een opzegging,
2 maal een probleem met de contributie en 1 uit verhuizing. 

4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
De kascommissie bestond uit (Henk) PA3ESB en Ton (PE1BQE). Zij hebben de boeken en de
verslaglegging van de penningmeester gecontroleerd en de stukken akkoord bevonden. Zij
vragen aan de vergadering om het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee
akkoord.

5. VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
Het financieel verslag wordt, na toelichting, goedgekeurd. 
Toelichting wordt gegeven op de volgende zaken:
- Maarten (PA3EYC) stelt een vraag over het verloop van de ontvangen rente op

spaarrekeningen. De penningmeester geeft aan dat in 2010 de spaarrekeningen zijn
omgezet. De opgebouwde rente in 2010 is hierdoor al in 2010 bijgeboekt en niet, zoals
gebruikelijk, pas in 2011. De rente-inkomsten in 2011 zijn daardoor lager dan in voorgaande
jaren en zal naar verwachting in 2012 weer hoger zijn.

- Martin (PD0LJZ) vraagt of er nog een reservering wordt gedaan voor QSL-kaarten ten
behoeve van het clubstation. Aangegeven wordt dat er in 2011 net 10.000 nieuwe kaarten
zijn aangeschaft en we daarmee voorlopig weer vooruit kunnen. 

- VAM-avonden: daarvoor wordt niets begroot. VAM bedruipt zichzelf. Kosten voor koffie,
stookkosten e.d. worden afgerekend met de eigenaar van het clubstation. De
cursusgelden worden in de kas gedaan en worden ook hiervoor gebruikt en voor
cursusmaterialen. 

6. BENOEMING VAN DE NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE
De commissie voor 2012 zal bestaan uit Ton (PE1BQE) en Raphael Verwer (PD0RAF). Frans
(PC0F) wordt reservelid.

7. BELEID 2012
- De voorzitter (PA3EKW) geeft aan dat we op de financiën moeten blijven letten; het jaar

2012 staat in het teken van keuzes maken; wat kan wel en wat kan niet (meer). Aandacht
wordt gevraagd voor het tijdig en dus vooraf communiceren met het bestuur over de
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JAARVERSLAG 2012   
                         

kosten van evenementen. Aan organisatoren wordt gevraagd om vooraf af te stemmen
met het bestuur. 

- Respect wordt uitgesproken voor de vossenjachtcommissie; dankzij het volhardend
volhouden van de commissie vindt er nu regelmatig een vossenjacht plaats. 

- De afdeling probeert de in 2011 ingezette verandering van de website en Nieuwsflits door
te zetten. 

- Er wordt opgeroepen om input te geven voor welke lezingen er gewenst zijn.
- In 2012 zal er weer een excursie worden georganiseerd. De uitnodiging hiervoor volgt per

Nieuwsflits in juni. 
  
8. VASTSTELLING BEGROTING VOOR 2012
Roel (PB0ACU) licht de begroting 2012 toe en deze wordt goedgekeurd.

9. BESTUURSVERKIEZING
Aftredende en herkiesbare bestuursleden: Ron (PA3DAM), Roel (PB0ACU), Edwin (PA1EDL) en
Adriaan (PA1LIO). Niet aftredende bestuursleden: Hilde (PA3EKW), Eddy (PA0RSM) en Gert
(PA2LO). De herkiesbare bestuursleden worden unaniem herkozen.

10. PAUZE

11. BEHANDELING VAN DE VR-VOORSTELLEN VOOR DE VERENIGINGSRAAD
Tijdens de VR heeft Amersfoort 10 stemmen. Om het stemgedrag van de afdeling in beeld te
brengen wordt hieronder van dit getal uitgegaan. 

Er wordt als volgt gestemd: 
voorstel voor tegen onthouding voorstel voor tegen onthouding
1 10 0 0 5 8 1 1
2 10 0 0 6 10 0 0
3 10 0 0 7 10 0 0
4 3 4 3

12. VERKIEZING AFGEVAARDIGDEN VERENIGINGSRAAD
De Verenigingsraad wordt op zaterdag 21 april gehouden in Apeldoorn. De afdeling wordt
vertegenwoordigd door Adriaan (PA1LIO), Edwin (PA1EDL), Gert (PA2LO) en Hilde (PA3EKW). 

13. RONDVRAAG
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt

14 . SLUITING
Om 21.55 sluit de voorzitter de vergadering met dank voor ieders inbreng in de vergadering.

Gert (PA2LO), afdelingssecretaris

BESTUURSZAKEN
Er is in 2012 geen verandering gekomen in het bestuur. De aftredende leden Roel (PB0ACU), Ron
(PA3DAM), Edwin (PA1EDL) en Adriaan (PA1LIO) werden in de huishoudelijke vergadering bij
acclamatie herkozen. Het bestuur heeft op regelmatige basis vergaderd.
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VERENIGINGSAVONDEN
13 januari nieuwjaarsreceptie en behandeling van binnengekomen afdelings-

VR-voorstellen.
10 februari lezing over de 4- en 6 meterband door Peter Gouweleeuw (PA2V).
9 maart huishoudelijke vergadering en behandeling van de VR-voorstellen.
13 april lezing techniek en natuurkunde door Jos Disselhorst (PA3ACJ).
11 mei lezing “Meten en regelen met de PC” door Hans Smit (PA3FYG).
8 juni onderling QSO en een BBQ.
juli/augustus geen bijeenkomst.
14 september onderling QSO en vakantie lichtbeelden.
12 oktober lezing "de Amersfoortse Repeater's" door de AMF-relaiscommissie.
9 november verkoping van courante radio-amateurspullen.
14 december familie-avond in kerstsfeer.

De verenigingsavonden zijn dit jaar allemaal gehouden in de Sporthal in Zielhorst te Amersfoort,
behalve de bijeenkomst van juni; deze was in ons clubgebouw in Bunschoten.

PI4AMF
Vanuit de VAM-locatie te Bunschoten kwam deze call regelmatig in de lucht. In 2012 is een
nieuwe QSL-kaart ontwikkeld. Aan de achterstand in beantwoording van QSL’s werd hard
gewerkt. Daarnaast werd nog een poging gedaan om aan te sluiten op LOTW.

VERENIGINGSMATERIAAL
De materialen van de vereniging zijn in 2012 een aantal maal uitgeleend voor diverse activiteiten,
zoals de JOTA, het Internationaal Vuurtorenweekend en de VHF-contest. Geconstateerd werd
dat niet alle materialen meer in goede bruikbare conditie zijn, omdat de uitleen van materialen vrij
beperkt is, heeft het bestuur besloten voorlopig niet tot vervanging van materialen over te gaan.

QSL-BUREAU
Peter (NL5557) heeft ook dit jaar weer het QSL-bureau voor onze afdeling uitstekend verzorgd.

CONTACT MET DE LEDEN
Via  onze homepage (http://a03.veron.nl), PI4AMF (http://www.pi4amf.nl) en het Electron (Komt
u ook?) werden de leden zoveel mogelijk op de hoogte  gehouden  van het wel en  wee van
onze  afdeling. Verder verscheen er 1 keer ons afdelingsblad 't Geruis met de stukken voor de
huishoudelijke vergadering (deze  werd voor het eerst  niet op  papier naar de leden ver-stuurd,
maar via email) en een digitale uitgave met info over de afdeling. Ook werd er via e-mail 10 keer
een Nieuwsflits verzonden met het laatste nieuws en aankondiging van de afdelings-
bijeenkomst. 

CURSUSSEN
Dit jaar was er onvoldoende belangstelling voor het volgen van een N- of F-cursus. Wel was Jan
van Essen (PH7S) beschikbaar voor aankomende amateurs die vragen hadden.
Koos (PA3BJV) en Ron (PA3DAM) verzorgden ook dit jaar weer de morsecursus.

PROMOTIE/EVENEMENTEN EN WAT VERDER HET VERMELDEN WAARD IS
- Er werd deelgenomen aan de PACC, waarbij de afdeling in de middenmoot eindigde. De

ambitie is om in 2013 aan meer contesten mee te doen. Nadere uitwerking van de plannen
zal in 2013  plaatsvinden.

- Zaterdag 21 april is een delegatie van onze afdeling geweest naar de VERON-
verenigingsraad in Apeldoorn. Een voorstel van de afdeling Amersfoort om weer
CW-examens mogelijk te maken i.c.m. de zustervereniging in België werd aangenomen.

- Dit jaar waren er weer veel amateurs vanuit onze afdeling actief tijdens evenementen,
zoals met de molendagen en het Internationale Vuurtoren en Lichtschip Weekend (ILLW). 
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AGENDA  
                         

- Vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus waren weer enkele amateurs actief met het Black
Trousers Hamradio Event vanuit Zwartebroek.

- Zaterdag 15 september werd er door de afdeling een excursie georganiseerd naar het
Omroep Zendermuseum.

- Dinsdag 29 oktober is er een delegatie geweest naar de regiobijeenkomst in Apeldoorn. 
- Ook werden in 2012 door Rient (PA3GXP) en Rob (PA0KEL) met succes verschillende

vossenjachten georganiseerd.
- Binnen de afdeling zijn er amateurs die zich ingespannen om voor de afdeling de

beschikking te krijgen over 4 meter apparatuur. Inmiddels zijn er toezeggingen die in 2013
gaan leiden tot het beschikbaar stellen van materialen.

VAM-AVONDEN
De VAM-avonden te Bunschoten zijn een belangrijk onderdeel van de afdeling Amersfoort. Er zijn
in overleg met de locatie-eigenaar, nadere afspraken gemaakt, zodat het beheer van de locatie
beter is geregeld. Jan (PH7S) en Koos (PA3BJV) zijn aangesteld als beheerders.
 
TENSLOTTE
Het spreekt vanzelf, dat in dit verslag niet allen die in het afgelopen jaar een bijdrage aan onze
afdeling hebben geleverd, genoemd zijn. Ook aan hen hartelijk dank. Wij wensen u voor het
komende jaar veel plezier met de hobby en een goed verenigingsjaar.

Gert (PA2LO), afdelingssecretaris

12 april is er een lezing door Henk Warnitz (PA3ESB) over “Antennes die echt werken!” 
Wie wil dat niet; een antenne die doet wat je wilt. Na jaren van experimenten,
samen met Gerard (PA0BUR), brengt Henk (PA3ESB) ons hier een stuk dichter
bij! Deze avond vertelt hij niet alleen van het succes, maar ook zijn ervaringen op
de grens (of was het de kloof?) van theorie en praktijk. 

10 mei is er een lezing over "SDR in praktijk" door Gerard van Buuren (PA0BUR)
SDR is in een relatief korte tijd in onze hobby binnen geslopen. Mede door
computer, geluidskaarten en steeds snellere AD-converters, wordt het ons
steeds makkelijker gemaakt. Gerard besteedt aandacht aan de ontwikkelingen op
SDR-gebied, de software (Power-SDR), de eisen te stellen aan de PC en
toebehoren (Firewire-kaart). Daarnaast ook de, in de SDR-radio aanwezige,
hardware en wat allemaal kan, wat er allemaal is in te stellen. Dit alles met een
demonstratie van een FlexRadio 3000. 

1 en 2 juni velddag. 
14 juni onderling QSO en BBQ in Bunschoten. 
juli/augustus geen bijeenkomst.
13 september onderling QSO en vakantielichtbeelden. 
11 oktober lezing "100 jaar Militaire Radio" door Richard Arentz (PD0HVW) - (PI4SRS)

Als een van de operators van PI4SRS, zal Richard, ons wegwijs maken in de
professionele wereld van de Militaire Radiocommunicatie. Ongetwijfeld wordt er
ook stilgestaan bij al die apparatuur die wij inmiddels als Surplus kennen. 

8 november verkoping van courante radio-amateurspullen. 
13 december familie-avond in kerstsfeer. 
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BESTUUR:
voorzitter: Hilde Sportel PA3EKW A. Schweitzersingel 367 3822 BV Amersfoort 033-4551992
vice-voorzitter: Adriaan v.d. Brink PA1LIO Watersnip 30 3751 GL Eemnes 035-5382936
secretaris: Gert van Loo PA2LO Horsterweg 173  3853 JB Ermelo  06-53305635
penningmeester: Roel Craanen PB0ACU Watersteeg 57 3824 EL Amersfoort 033-4561118
  giro: 3888404 tnv: VERON-A03-Amersfoort
lid: Edwin de Looze PA1EDL Rentinckstraat 13 3791 VN Achterveld
lid: Eddy Krijger PA0RSM Kroonenburg 24 3813 RN Amersfoort 033-4330583
lid: Ron de Vries PA3DAM Bombardonstraat 86 3822 CG Amersfoort

homepage: http://a03.veron.nl / email: a03@veron.nl

BALANS PER 31-12-2012
  2011       2012               2012 

Kas €  148,26  €  301,27 Kapitaal 2011        €15099,37
ING betaal -  430,83  -  472,57 Saldo positief       -  495,31 
ING spaar - 2406,03  - 2445,72          
ING xtraspaar -12114,25  -12375,12
   ---------  ---------                      --------- 
    €15099,37  €15594,68                      €15594,68 
    =========  =========                      ========= 

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 2012
O N T V A N G S T E N   2011         2012       begr.2013 
Afdracht Hoofdbestuur  € 1485,80    € 1499,60    € 1450,-- 
Giften/Verkoping -  196,25    -  138,25    -   50,-- 
Reiskosten -   50,--    -   50,--    -   50,-- 
Activiteiten-VAM -    -,--    -    -,--    -    -,-- 
Barbecue -    -.--    -  300,--    -  300,--
Rente ING-rekeningen -  131,43    -  300,56    -  300,-- 
Bingo -  153,--    -  202,--    -  150,-- 
Diversen w.o. QSL -    -,--    -    -,--    -    -,--
Saldo negatief -  322,84    -    -,--    -    -,-- 

---------    ---------    --------- 
 € 2339,32    € 2490,41    € 2300,-- 

=========    =========    ========= 

U I T G A V E N   2011         2012       begr.2013
Bankkosten €   66,93    €   80,67    €   80,-- 
Kopie/papier/porto ‘t Geruis -  166,46    -    -,--    -    -,--
Portokosten + diverse adm. -   45,90    -   15,--    -   75,-- 
Diverse bestuurskosten -   27,50    -   64,24    -   75,--
Reiskosten -    -,--    -   80,64    -   60,--
Bestuursvergaderingen -   37,20    -   62,50    -   75,--
Verenigingsavond lezingen -  162,60    -  157,71    -  100,--
Verenigingsavond zaalhuur -  572,60    -  599,45    -  625,--
Verenigingsavond kerst -  623,89    -  331,47    -  400,--
Verenigingsavond bingo -  155,--    -  180,55    -  150,--
Barbecue -    -,--    -  275,52    -  300,-- 
VAM diversen w.o. contesten -    -,--    -   70,--    -   90,-- 
VAM energie -    -,--    -    -,--    -    -,--
VAM QSL -  239,07    -    0,95    -   25,--
Act. Vossenjachten -   23,75    -   26,40    -   50,--
Act. Velddag -  112,75    -   50,--    -   70,--
Act. AHW -  105,67    -    -,--    -    -,--
Act. CW  -    -,--    -    -,--    -  100,--
Saldo positief -    -,--    -  495,31    -   25,--

---------    ---------    --------- 
€ 2339,32    € 2490,41    € 2300,-- 
=========    =========    ========= 

AMERSFOORT, 01-01-2013, Roel (PB0ACU), afdelingspenningmeester
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