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MAART - huishoudelijke vergadering / behandeling VR-voorstellen
Het  afdelingsbestuur  nodigt  alle VERON-afdelingsleden  uit  voor de huishoudelijke 
vergadering op vrijdag 11 maart. De bijeenkomst wordt gehouden in ontmoetingscentrum “De
Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. 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, Frans (PC2F) 
2. Notulen huishoudelijke vergadering van 13 maart 2015 (pag. 2)
3. Jaarverslag over 2015 (pag. 4)
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Financieel verslag van de penningmeester (pag. 6)
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. Beleid 2016
8. Vaststellen begroting voor 2016
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:

bestuur: voorzitter Frans (PC2F), niet aftredend
secretaris Gert (PA2LO), niet aftredend
penningmeester Roel (PB0ACU), aftredend/herkiesbaar 

leden: Maarten (PA3EYC) aftredend/herkiesbaar 
Hans (PE1KWH) niet aftredend  

Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.
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VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 13 MAART 2015

Op  vrijdag 13 maart  werd in Amersfoort de jaarlijkse huishoudelijke vergadering gehouden
en was de behandeling van de VR-voorstellen. De avond werd door 37 leden bezocht.

1. OPENING
De voorzitter, Frans (PC2F), opent de vergadering.  
Namens de deelnemers aan de PACC biedt de voorzitter aan Hilde (PA3EKW) een bos
bloemen aan voor de verzorging tijdens de contest.

2. NOTULEN 
Het verslag van de huishoudelijke vergadering van 14 maart 2014 wordt goedgekeurd. Wel
vraagt Koos (PA3BJV) aandacht voor het actiepunt EME dat bij beleid staat opgenomen. De
voorzitter geeft aan dat dit nog in de pijplijn zit: in april 2015 wordt een lezing over dit
onderwerp georganiseerd.

3. JAARVERSLAG
Het jaarverslag 2014 wordt voor kennisgeving aangenomen. Eddy (PA0RSM) geeft een
update over het ledenverloop. Het aantal leden is in 2014 met 9 gedaald. De afdeling heeft
204 leden (was in 2013: 213). Dit betekent dat de afdeling Amersfoort tijdens de aanstaande
VR 9 stemmen heeft. 
Ter aanvulling op het jaarverslag wordt gemeld dat twee van de cursisten aan de cursus
zendamateur bij het laatstgehouden examen in 2015 zijn geslaagd.

4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
Op 11 februari 2015 hebben Tijmen (PA3GRM) en Rient (PA3GXP) de kascontrole uitgevoerd
bij de penningmeester. Zij verklaren dat er geen opmerkingen over de financiële stukken zijn.
De commissie adviseert de ledenvergadering van de VERON Amersfoort (a03) de
jaarstukken goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel
beleid van het jaar 2014. De vergadering geeft decharge.
Besloten wordt om direct punt 6 van de vergadering, het benoemen van een nieuwe
kascontrolecommissie, te behandelen. Tijmen (PA3GRM) en Adriaan (PA1LIO) zullen de
kascontrole uitvoeren. Eddy (PA0RSM) zal als reservelid optreden.

5. VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
Penningmeester Roel (PB0ACU) geeft een toelichting op het financieel verslag. Het jaar is
afgesloten met een positief resultaat. Het bestuur is van mening dat de reserves van de
afdeling op voldoende niveau zijn en stelt voor om het positieve resultaat op enige wijze terug
te laten vloeien naar de leden. Hierbij wordt gedacht aan het niet (of een lager bedrag) in
rekening brengen bij bijvoorbeeld de jaarlijkse BBQ of tijdens de maandelijkse bijeenkomsten
de bezoekers van gratis koffie te voorzien. Over de exacte invulling zal het bestuur verder
spreken. De vergadering heeft geen vragen over het financieel verslag.
Voorgesteld wordt om direct agendapunt 8, de begroting, te bespreken. Aangegeven wordt
dat in de begroting voortaan een post is meegenomen voor kosten van de vossenjacht. De
organisatie heeft tot nu toe de kosten veelal uit eigen middelen betaald. 
De vergadering heeft geen vragen over de begroting en keurt deze goed.

6. BENOEMING KASCONTROLE COMMISSIE
Dit agendapunt is bij agendapunt 4 behandeld.

7. BELEID
! De voorzitter geeft aan dat het bestuur voornemens is het ingevoerde beleid voort te
zetten. Wel wil het bestuur in dit jaar proberen meer de zelfbouw te promoten. Dit heeft
uiteraard alleen zin als er hiernaar ook behoefte is. Een concreet plan voor een project is er
nog niet, de vergadering wordt opgeroepen om ideeën aan te dragen. Vanuit de leden wordt
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aangegeven dat er mogelijk iets gedaan kan worden voor EME, 6 cm, Arduino of
SDR-ontvangers. 
! Koos (PA3BJV) geeft aan dat er voor degenen die niet aan zelfbouw willen doen, maar
wel zichzelf willen ontwikkelen er nog ruimte is om deel te nemen aan de morsecursus.
! De voorzitter geeft aan dat het bestuur positief staat tegenover het promoten van onze
hobby op beurzen en jaarmarkten. Koos (PA3BJV) geeft hierop aan dat op 18 april een
ontmoetingsdag zal worden georganiseerd in de St Joriskerk voor ‘nieuwe Amersfoorters’ en
dat dit mogelijk een goede plek is om als afdeling aanwezig te zijn. 
! Frank (PA3DTX) vraagt of de afdeling dit jaar nog aandacht besteed aan het 70-jarig
bestaan van de VERON Amersfoort (a03). Randy (PH4X) laat weten dat er met het
Agentschap Telecom overleg is over de mogelijkheid om dit jaar iets bijzonders te doen om
het 70-jarige jubileum te vieren op individueel niveau. De VERON zal in ieder geval dit jaar
zelf nog met speciale roepletters in de ether verschijnen.
! Het bestuur geeft aan dat zij open staat voor suggesties voor een excursie.
! Aanvullend aan dit agendapunt geeft het bestuur toelichting op de verhuizing per
september naar een nieuwe locatie voor de maandelijkse bijeenkomsten. De reden van de
verhuizing is gelegen in een exorbitante stijging van de huurprijs van de huidige locatie. Deze
stijging zou betekenen dat de afdeling bijna de volledige afdracht vanuit het HB aan
huurpenningen kwijt zou zijn. Nadat de verhuurder dit kenbaar heeft gemaakt, is het bestuur
op zoek gegaan naar een alternatieve locatie. Deze nieuwe locatie is gevonden in het gebouw
“De Herberg” in de wijk Nieuwland. De penningmeester laat de aanwezigen met lichtbeelden
het nieuwe onderkomen zien. Algemene conclusie van de vergadering is dat de nieuwe
locatie voldoet aan onze wensen en een verbetering is ten opzichte van de huidige locatie.

8. VASTSTELLEN BEGROTING VOOR 2014
Dit agendapunt is behandeld bij agendapunt 6.

9. BESTUURSVERKIEZING
Dit jaar nemen Willem (PD0WVD), Eddy (PA0RSM) en Jack (PD2J) afscheid van het bestuur.
De voorzitter bedankt Willem en Eddy voor hun inzet. Jack is niet aanwezig tijdens de
vergadering en zal daarom op een ander moment nog bedankt worden.
Het voorstel van het bestuur om de grootte van het bestuur terug te brengen van 7 naar 5
bestuursleden wordt door de leden goedgekeurd.
Voor de ontstane vacature heeft zich één kandidaat aangemeld: OM Hans van der Marel
(PE1KWH). Hans stelt zich tijdens de vergadering voor aan de leden. Het bestuur geeft aan
dat Hans afgelopen jaar ‘stage’ heeft gelopen bij Eddy en daarom de werkzaamheden
naadloos kan overnemen. Hans wordt bij acclamatie als bestuurslid gekozen.
Frans (PC2F) en Gert (PA2LO) zijn aftredend en herkiesbaar. Ook zij worden bij acclamatie
herkozen. De leden besluiten tevens dat Frans ook de komende periode weer als voorzitter
van het bestuur mag aanblijven.

10 PAUZE
Omdat de vergadering voorloopt op schema, wordt besloten om de eerste twee voorstellen
voor de VR-vergadering alvast te behandelen. De overige voorstellen zullen na de pauze
behandeld worden. 
  
11. BEHANDELING VAN DE VR-VOORSTELLEN VOOR DE VR IN APELDOORN
De afdeling heeft in de VR 2015 9 stemmen. De stemming in de vergadering is omgerekend
naar deze 9 stemmen.

Voor Tegen Onthouding Voor Tegen Onthouding
Voorstel 1 9 0 0 Voorstel 4 7 1 1
Voorstel 2 1 6 2 Voorstel 5 1 5 3
Voorstel 3 0 0 9 Voorstel 6 8 0 1

Opmerkingen bij de voorstellen: 
Bij voorstel 1 over de handhaving EMC-normering wordt geopperd om volgend jaar, mogelijk
samen met andere afdelingen, een voorstel in te brengen, waarbij zendamateurs weer gaan
betalen voor hun machtiging. Met de opbrengst hiervan zal het Agentschap Telecom zich dan
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JAARVERSLAG 2015

actiever bezig moeten houden met het opsporen en voorkomen van door zendamateurs
ervaren storingen. Om de problemen rond de EMC-normering beter in kaart te brengen vraagt
de vergadering om bij het HB aandacht te vragen om in dit kader een instructie te publiceren
op de VERON-website hoe zendamateurs het beste een melding en/of klacht kunnen melden
bij het Agentschap Telecom. 

12. VERKIEZING AFGEVAARDIGDEN VERENIGINGSRAAD
De vergadering kiest Maarten (PA3EYC) en Gert (PA2LO) als vertegenwoordiging voor de
Verenigingsraad 2015.

13. RONDVRAAG
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

14. SLUITING
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Gert (PA2LO), afdelingssecretaris

BESTUURSZAKEN
In 2015 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Bestuursleden Willem van Dijk
(PD0WVD), Jack van Ekeren (PD2J) en Eddy Krijger (PA0RSM) namen afscheid. Hans van
der Marel (PE1KWH) kwam het bestuur versterken. Het bestuur bestond daarmee in 2015 uit
5 leden: Frans de Bles (PC2F), Hans van der Marel (PE1KWH), Maarten Bos (PA3EYC), Roel
Craanen (PB0ACU) en Gert van Loo (PA2LO). Het bestuur heeft op regelmatige basis
vergaderd.
 
VERENIGINGSAVONDEN
9 januari – Nieuwjaarsbijeenkomst (er waren dit keer geen afdelings-VR-voorstellen 

ter behandeling  ontvangen)
6 februari   – Lezing over amateur televisie door Peter de Bruijn (PA3CWS) en Chris van

den Berg (PA3CRX)
13 maart    – Huishoudelijke vergadering en behandeling VR-voorstellen
10 april       – Lezing over “EME” door John Lambo (PA7JB)
8 mei          – Lezing over DMR door Robertino van Berkel
12 juni         – Verenigings BBQ in Bunschoten
11 september – AT Sprint IIIB door Rick Rabouw (PA5NN)
9 oktober    – “SXM Vakantie Stijl DX-peditie” door Maarten (PA3EYC) 
13 november – Verkoping courante radio-amateurspullen
11 december – Familie-avond in kerstsfeer
 
De verenigingsavonden tot en met mei 2015 zijn gehouden in de Sporthal in Zielhorst te
Amersfoort. De verenigings BBQ werd bij het clubgebouw in Bunschoten gehouden. Vanaf
september zijn de afdelingsbijeenkomsten gehouden in gebouw De Herberg in Nieuwland,
Amersfoort-Noord.
 
PI4AMF
Vanuit de VAM-locatie te Bunschoten komt deze call regelmatig in de lucht, onder andere ook
tijdens de PACC.

VERENIGINGSMATERIAAL
De materialen van de vereniging zijn dit jaar een aantal maal uitgeleend voor diverse
activiteiten, zoals de JOTA. De afdelingsaanhanger is onder andere gebruikt tijdens de PACC
bij het clubstation PI4AMF. Over het algemeen kan gesteld worden dat de materialen van de
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afdeling niet in erg goede staat zijn. Het bestuur zal in 2016 in ieder geval kosten moeten
maken voor het onderhoud aan de afdelingsaanhanger.
 
QSL-BUREAU
Peter Butselaar (NL5557) heeft ook dit jaar weer het QSL-bureau voor onze afdeling
uitstekend verzorgd.
 
CONTACT MET DE LEDEN
De officiële website van de afdeling is http://a03.veron.nl. De site blijft actueel dankzij Frank
van Hamersveld (PA3DTX). Daarnaast is ook informatie over de afdeling en PI4AMF terug te
vinden op www.veronamersfoort.nl/, www.veron-amersfoort.nl/ en  www.pi4amf.nl.  De
VERON is inmiddels gestart met het uitrollen van haar nieuwe huisstijl. Het is de bedoeling
dat ook de a03-site omgezet zal worden naar deze nieuwe huisstijl. In 2015 is dit nog niet
gebeurd.
Via 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 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 afdelingsbijeenkomsten. 
 
CURSUSSEN
Koos (PA3BJV) en Ron (PA3DAM) verzorgde ook dit jaar weer de morsecursus. Daarnaast
verzorgde Jan (PH7S) de opleiding tot radiozendamateur voor een aantal belangstellenden.
Beide cursussen lopen ook in 2016 door.
 
WAT VERDER HET VERMELDEN WAARD IS
! Er werd deelgenomen aan de PACC, waarbij de afdeling in haar klasse (Multi Two) de
tweede plaats behaalde. 
! Er werd deelgenomen aan zowel de SSB- als de CW-velddag met de roepletters
PI4AMF/p. De velddagen vonden plaats aan het Nekkeveld in Nijkerk. Bij beide velddagen
behaalde de afdeling de 1ste plaats.
! Het SRO liet begin 2015 weten dat de huurprijs van zaal Zielhorst in medio 2015 zou
gaan verdubbelen. Het bestuur heeft tijdens de jaarvergadering voorgesteld om “te verhuizen”
naar gebouw De Herberg. Sinds september vinden daar dan ook de maandelijkse
bijeenkomsten plaats. Afdelingslid Jan Spierenburg (PD0AUQ) heeft in de ruimte een beamer
en scherm geplaatst, waardoor we niet alleen qua gezelligheid, maar ook wat betreft de
technische faciliteiten er sterk op vooruit zijn gegaan.
! De afdeling heeft in 2015 de bijzondere roepletters PA90IARU geactiveerd. Daarmee
werd aandacht besteed aan het 90-jarige bestaan van de International Amateur Radio Union
(IARU). Er werden ruim 9.000 QSO’s gemaakt. De QSL-kaarten van deze activatie zijn allen
verzonden. Eddy (PA0RSM) is opgetreden als QSL-manager van deze activiteit. 
! In 2015 is de verhuizing van de repeaters PI2AMF, PI3AMF en PI6AMF naar een
nieuwe locatie voltooid en is er tevens naast PI1AMF een nieuwe tweede DMR-repeater
PI1SPA binnen ons gebied (Spakenburg) geplaatst. 
! Er is een delegatie van onze afdeling geweest naar de VERON verenigingsraad. 
! Ook dit jaar werden door Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient
(PA3GXP) met succes verschillende vossenjachten georganiseerd.
! Er is een delegatie naar de regiobijeenkomst in Apeldoorn geweest. Gert (PA2LO) trad
daarbij op als notulist.
! In 2015 werd Maarten Bos (PA3EYC) winnaar van de A03 Afdelingscompetitie
wisselbokaal.

VAM-AVONDEN
De VAM-avonden te Bunschoten zijn een belangrijk onderdeel van de afdeling Amersfoort. De
avonden worden goed bezocht.  

TENSLOTTE
Afdelingslid Johan Heus (NL9723) werd benoemd tot “afdelings-luisteramateur van het jaar”
van de afdeling. Dit mede vanwege de bereikte resultaten in de SLP-contest. 
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FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

AGENDA - Vrijdag 8 april 2016 is het eerste deel van de tweedelige lezing van Wim Telkamp
(PA3DJS) en gaat over propagatie.

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

BALANS PER 31-12-2015
  2014       2015               2016 

Kas €  401,24  €  527,64 Kapitaal 2014         €16890,60 
ING betaal - 1133,80  - 1118,44 Saldo positief 2015   -  285,58 
ING spaar - 2516,--  - 2537,01          
ING xtraspaar -12839,56  -12993,09
   ---------  ---------                       --------- 
    €16890,60  €17176,18                       €17176,18 
    =========  =========                       ========= 

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
O N T V A N G S T E N    2014         2015       begr.2016 
Afdracht Hoofdbestuur   € 1424,10    € 1381,80    € 1375,-- 
Giften/Verkoping  -  286,69    -  567,40    -   53,-- 
Reiskosten  -   50,--    -   50,--    -   50,-- 
Activiteiten-VAM  -  120,--    -    -,--    -    -,-- 
Barbecue  -    -,--    -  120,--    -  325,–- 
Rente ING-rekeningen  -  234,60    -  174,54    -  121,-- 
Bingo  -  136,65    -  169,--    -  150,-- 
Activiteiten-AHW  -    -,--    -    -,--    -   30,–- 
Saldo negatief  -    -,--    -    -,--    -  226,-- 

 ---------    ---------    --------- 
  € 2252,04    € 2462,74    € 2330,-- 

 =========    =========    ========= 
U I T G A V E N    2014         2015       begr.2016
Bankkosten  €   48,70    €   60,92    €   75,-- 
Portokosten + diverse adm.  -    -,--    -    6,90    -   65,-- 
Diverse bestuurskosten  -   30,--    -   53,--    -   75,–- 
Reiskosten  -   50,--    -   84,20    -   50,–- 
Bestuursvergaderingen  -   37,50    -   37,50    -   50,–- 
Verenigingsavond lezingen  -   64,10    -   75,70    -  100,–- 
Verenigingsavond zaalhuur  -  490,90    -  705,90    -  640,–- 
Verenigingsavond kerst  -  438,12    -  396,--    -  400,–- 
Verenigingsavond bingo  -  175,99    -  186,30    -  175,–- 
Barbecue  -    -,--    -  455,99    -  325,-- 
VAM diversen w.o. contesten  -   25,--    -   68,68    -  100,-- 
VAM energie  -    -,--    -    -,--    -    -,-- 
VAM QSL  -    8,17    -    -,--    -    -,-- 
Act. Vossenjachten  -   15,65    -   46,07    -   75,–- 
Act. Velddag  -    -,--    -    -,--    -  100,–- 
Act. Aanhangwagen  -   15,80    -    -,--    -  100,–- 
Act. CW-cursus   -    -,--    -    -,--    -    -,-- 
Saldo positief  -  852,11    -  285,58    -    -,--

 ---------    ---------    --------- 
 € 2252,04    € 2462,74    € 2330,-- 

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

AMERSFOORT, 01-01-2016, Roel (PB0ACU), afdelingspenningmeester
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