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MAART - huishoudelijke vergadering / behandeling VR-voorstellen
Het  afdelingsbestuur  nodigt  alle VERON-afdelingsleden  uit  voor de huishoudelijke 
vergadering op vrijdag 10 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 11 maart 2016 (pag. 2)
3. Jaarverslag over 2016 (pag. 4)
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Financieel verslag van de penningmeester (pag. 6)
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. Beleid 2017
8. Vaststellen begroting voor 2017
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), aftredend/herkiesbaar
secretaris Gert (PA2LO), aftredend/herkiesbaar
penningmeester Roel (PB0ACU), niet aftredend 

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

Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.
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VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 11 MAART 2016

Op vrijdag 11 maart werd in Amersfoort de jaarlijkse huishoudelijke vergadering gehouden en
was de behandeling van de VR-voorstellen. De avond werd door 35 leden bezocht.

Voorafgaand aan de vergadering worden de aanwezigen gewezen op de vossenjacht die het
komende weekend zal plaatsvinden.

1. OPENING
De voorzitter, Frans (PC2F), opent de vergadering. Nieuw dit jaar is dat de vergaderstukken
niet meer op papier in de zaal worden uitgedeeld, maar dat alles digitaal op het grote scherm
wordt geprojecteerd. Alle stukken zijn digitaal verzonden naar de leden, waarvan een
e-mailadres bekend is. Hiermee probeert de afdeling haar steentje bij te dragen aan het
verminderen van het (onnodig) papiergebruik. Er hebben zich voorafgaand aan de
vergadering bij de secretaris geen leden gemeld die de stukken op papier wensen te
ontvangen. 

2. VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 13 MAART 2015
Het verslag van de huishoudelijke vergadering wordt goedgekeurd.

Als aanvulling op het verslag wordt gemeld dat de cursist die vorig jaar tijdens de
huishoudelijke vergadering nog niet geslaagd was, inmiddels succesvol het zendexamen
heeft afgelegd.

3. JAARVERSLAG 2015
Het jaarverslag 2015 laat zien dat de radiohobby binnen onze afdeling in de breedte wordt
uitgevoerd. Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 

4. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
Tijmen (PA3GRM) en Adriaan (PA1LIO) hebben de kascontrole uitgevoerd bij de
penningmeester. Zij verklaren dat er twee zaken zijn opgevallen: de uitstekende verzorging
van de administratie die zij hebben kunnen controleren en de gastvrijheid van de
penningmeester en zijn XYL. De commissie adviseert de ledenvergadering van de VERON
Amersfoort (a03) het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid van
het jaar 2015. De vergadering geeft decharge.

5. FINANCIEEL VERSLAG 
Penningmeester Roel (PB0ACU) geeft een toelichting op het financieel verslag. Het jaar is
afgesloten met een positief resultaat van 285,58 euro. Dit positieve resultaat is vooral te
danken aan giften die de afdeling ontving. Daarbij wordt in het bijzonder de inzet van Koos
(PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) genoemd, die nabestaanden bijstaan in het afhandelen van
“zendnalatenschappen”. In 2015 mocht de afdeling vanuit nalatenschappen diverse
materialen ontvangen die tijdens de jaarlijkse verkoop verkocht werden. De opbrengst
daarvan kwam ten goede aan de afdeling.
De penningmeester staat vervolgens stil bij een aantal uitgaven: in 2015 kon de afdeling aan
de leden een gratis BBQ aanbieden. In 2016 zal dit niet het geval zijn. De kosten voor de
kerstavond zijn in 2015 hoger uitgevallen dan voorgaande jaren, omdat binnen de
huurovereenkomst met De Herberg is afgesproken dat de drankjes worden afgenomen van
De Herberg en niet zoals voorgaande jaren zelf ingekocht kon worden.
De penningmeester geeft in antwoord op een vraag toelichting op de wijze waarop de
reiskosten in het financieel verslag zijn geboekt: de afdeling ontvangt reiskosten vanuit het HB
voor deelname aan de VR, daarom staan reiskosten ook bij ontvangsten.
Op een vraag uit de zaal of giften aan de VERON fiscaal aftrekbaar zijn, wordt aangegeven
dat dit niet het geval is. De VERON is niet aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling).
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6. AANWIJZEN NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE
Tijmen (PA3GRM) wordt bedankt voor het 2 jaar zitting nemen in de kascontrolecommissie.
Jan Spierenburg (PD0AUQ) meldt zich aan als nieuw reserve lid. In 2017 zal Eddy (PA0RSM)
samen met Adriaan (PA1LIO) de kascontrole uitvoeren.

7. BELEID
• De voorzitter geeft aan dat tijdens de VR 2016 het HB een door haar opgestelde

beleidsnotitie zal voorleggen. Het bestuur heeft kennis genomen van deze notitie en geeft
aan nog geen warm gevoel te hebben van hetgeen er is opgenomen. De vraag hoe de
VERON zich in de toekomst moet ontwikkelen om mee te kunnen in de veranderingen in
de tijd zijn onvoldoende beantwoord. 

• Vanuit de zaal wordt aangegeven dat er hogescholen zijn die voor het afleggen van het
zendexamen studiepunten geven. Door dit onder studenten te promoten kunnen we
zorgen voor meer aanwas. Koos (PA3BJV) roept op om instituten te benaderen om het
“vak” zendamateurisme aan te bieden. Aanvullend geeft Hilde (PA3EKW) aan dat ook op
basisscholen jaarlijks een week van de techniek wordt georganiseerd. Ook daarbij
zouden zendamateurs iets over hun hobby kunnen vertellen en zo een zaadje planten
voor toekomstige instroom.

• De voorzitter geeft aan dat de afdeling deze maand zal starten met een bouwproject: een
morsedecoder op basis van een arduino. De aanmelding om te bouwen is zo groot dat
het bouwen in twee groepen zal gaan plaatsvinden.

• Uit de zaal komt de suggestie om een lezing te laten organiseren over wat er allemaal
mogelijk is met arduino. Maarten (PE7M) is een amateur die al bij verschillende
afdelingen hierover een lezing heeft gegeven. Hans (PE1KWH) geeft aan dat de lezingen
voor 2016 allemaal ingevuld zijn, maar dat we de suggestie zullen meenemen.

• De voorzitter geeft aan dat de afdeling, in navolging van de activatie van PA85SVS,
volgend jaar wederom een special call (in het kader van het 85-jarig bestaan van de
tweede voetbalclub van Bunschoten) in de lucht zal brengen. Mogelijk volgt ook een
award in het kader van deze twee voetbalverenigingen. 

• De afgelopen maand is de apparatuur op het clubstation door Klaas (die eigenaar was
van deze apparatuur) verkocht. Tijdens contesten bij PI4AMF zullen deelnemers hun
eigen materiaal moeten meenemen.

• In 2016 zal onderhoud gepleegd moeten worden aan de afdelingsaanhanger: er zit veel
speling op de mast en de remmen zijn aan onderhoud toe. In de begroting wordt een post
hiervoor opgenomen.

• Frank (PA3DTX) vraagt of er nog plannen zijn voor een excursie. Het bestuur geeft aan
dat zij openstaat voor suggesties.

• Tenslotte geeft de voorzitter aan dat de afdeling haar leden nog beter wil kunnen
bereiken. Daartoe onderneemt het bestuur aanvullende actie om de e-mailadressen van
leden te achterhalen.

8. BEGROTING
Voorafgaand aan de begroting vertelt Hans (PE1KWH) dat het aantal leden in 2015 met 2 is
gedaald, de afdeling heeft nu 202 leden (was in 2014: 204).
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Door het dalende ledenaantal zal
de afdracht van het HB lager uitvallen. Door de lage rentestand vallen ook de inkomsten
vanuit rente lager uit. 
De begroting wordt door de leden goedgekeurd.

9. BESTUURSVERKIEZING
Dit jaar zijn Roel (PB0ACU) en Maarten (PA3EYC) aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich
geen tegenkandidaten gemeld. De leden herkiezen beide bestuursleden bij acclamatie.

10. PAUZE

11. BEHANDELING VAN DE VR-VOORSTELLEN
Een ledenaantal van 202 betekent dat de afdeling tijdens de VR van 2016 9 stemmen heeft.
De stemming in de vergadering is omgerekend naar deze 9 stemmen.
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JAARVERSLAG 2016

 voor tegen onth. voor tegen onth.
voorstel 1 8 0 1 voorstel 4 4 0 5
voorstel 2 0 8 1 voorstel 5 8 0 1
voorstel 3 0 5 4 voorstel 6 8 0 1
Inzake het voorstel 3 van de afdeling Leiden over een Kids Electron weet Randy (PH4X) nog
te melden dat binnen de VERON-website een aparte plek zal worden ingericht voor de jeugd.
 
12. VERKIEZING AFGEVAARDIGDEN VR 2016
De vergadering kiest Jan (PD0AUQ) en Adriaan (PA1LIO) als vertegenwoordiging voor de
Verenigingsraad 2016, die op 23 april zal plaatsvinden.

13. RONDVRAAG
• Jan (PD0AUQ) vraagt waarom het AO-verslag pas zo laat gepubliceerd wordt: veelal drie

maanden na het overleg. Er wordt toegelicht hoe het proces gaat: na het overleg heeft
het AT 4 weken de tijd om een conceptverslag op te stellen. Dan krijgen de VRZA/
VERON 2 weken de tijd om te reageren. Vervolgens heeft het AT nog 2 weken de tijd om
het verslag definitief te maken. Pas als het verslag definitief is, kan het geplaatst worden.

• Vanuit de zaal wordt ook een vraag gesteld over de omstandigheden waaronder een van
onze mede-amateurs is overleden bij de uitoefening van de hobby. In algemene
bewoordingen geeft de voorzitter hierop een toelichting.

• Tenslotte wordt er nog een vraag gesteld over het proces rond het lenen van
afdelingsmaterialen. Hiervan wordt aangegeven dat leden die materiaal willen lenen, zich
kunnen melden bij het bestuurslid die de materialen in beheer heeft, in casu Maarten
(PA3EYC).

14. SLUITING
De voorzitter wijst de aanwezigen nog op ’t Geruis, dat ook dit jaar weer zorgvuldig door
Frank (PA3DTX) is samengesteld en waarin alle behandelde stukken terug te vinden zijn. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering rond 22.00 uur.

Gert (PA2LO), afdelingssecretaris

BESTUURSZAKEN
De samenstelling van het bestuur is in 2016 niet gewijzigd en bestond uit 5 leden, nl.: Frans
de Bles (PC2F), Hans van der Marel (PE1KWH), Roel Craanen (PB0ACU), Maarten Bos
(PA3EYC) en Gert van Loo (PA2LO). Het bestuur heeft op regelmatige basis vergaderd.

VERENIGINGSAVONDEN
8 januari – nieuwjaarsbijeenkomst (er waren dit keer geen afdelings VR-voorstellen

ter  behandeling ontvangen)
12 februari – lezing “Historische” luchtvaart communicatie door Wim van den  Broek

(PA0JEB)
11 maart – huishoudelijke vergadering en behandeling VR-voorstellen
8 april – lezing van Wim Telkamp (PA3DJS) over propagatie
13 mei – lezing van Wim Telkamp (PA3DJS) over antennekeuze met alle 

daaraan gerelateerde invloeden als grond, stralingsdiagram, polarisatie
en antennehoogte  

10 juni – verenigings BBQ in Bunschoten
9 september – lezing over het 1420 MHz waterstoflijn project (radioastronomie) door

Andries (PA0ABY)
14 oktober – lezing door Ronald Stuy (PA3EWP) over DXpedities
11 november – verkoping courante radio-amateurspullen
9 december – familie-avond in kerstsfeer
De verenigingsavonden zijn, met uitzondering van de afdelingsbarbecue in Bunschoten,
gehouden in ontmoetingscentrum De Herberg in Nieuwland, Amersfoort-Noord.

4



PI4AMF
Vanuit de VAM-locatie te Bunschoten was PI4AMF regelmatig actief. Ook buiten de vaste
locatie waren de roepletters te horen tijdens de CW- en SSB-velddag vanuit Nijkerk en met
succes: bij beide velddagen werd een eerste plaats bereikt door PI4AMF.

VERENIGINGSMATERIAAL
Tijdens een van de activiteiten is gebleken dat de afdelingsaanhanger dusdanige problemen
vertoont, waardoor deze zonder onderhoud niet langer inzetbaar is. Het bestuur heeft
besloten om het noodzakelijke onderhoud in eigen beheer uit te voeren. De kosten hiervan
zullen ten laste van het eigen vermogen van de afdeling komen. Een deel van deze kosten
waren reeds begroot.

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

CONTACT MET DE LEDEN
Dit jaar is de website van de afdeling, https://a03.veron.nl, aangepast naar de nieuwe huisstijl
van de vereniging. Frank (PA3DTX) heeft in nauwe samenwerking met het webteam van de
VERON de omzetting gerealiseerd. Met de nieuwe huisstijl is de afdelingssite weer helemaal
‘van deze tijd’, terwijl toch ook het historisch archief beschikbaar is gebleven. 
Tegelijkertijd is de website www.pi4amf.nl omgebouwd naar een website waarop specifiek
activiteiten worden geplaatst die plaatsvinden in het clubhuis PI4AMF. 
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) verzorgden ook dit jaar weer een morsecursus. Vier
kandidaten aan deze cursus hebben in 2016 succesvol deelgenomen aan een officieel
examen in België. Inmiddels hebben zij de aantekening ‘morse included’ op hun
registratiebewijs staan. Daarnaast verzorgde Jan (PH7S) de opleiding tot radiozendamateur
voor een aantal belangstellenden. Beide cursussen lopen ook in 2017 door.

WAT VERDER HET VERMELDEN WAARD IS
• Tijdens de VerenigingsRaad werden onze afdelingsleden Koos Sportel (PA3BJV) en

Hilde Sportel (PA3EKW) benoemd tot Lid van Verdienste, als waardering voor het vele
werk wat zij hebben verricht voor het VERON Pinksterkamp en de afdeling Amersfoort.

• Ter gelegenheid van het 85-jarige bestaan van SV Spakenburg werden door leden van
de afdeling de bijzondere roepletters PA85SVS in de lucht gebracht. Met deze roepletters
werd ook deelgenomen aan de PACC. Een aantal technische problemen zorgden tijdens
deze contest voor een niet optimale score. Dit jaar viel de afdeling met een vierde plaats
dan ook net buiten de prijzen.

• Ook hebben we weer met een groot aantal personen meegedaan aan de VERON
afdelingscompetitie waarin wij als afdeling verdienstelijk 7e zijn geworden in 2016.

• In de afdeling werd als zelfbouwproject een arduino based CW-decoder gebouwd.
Hieraan deden 26 personen in diverse bouwavonden in Bunschoten mee.

• 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.

• Namens onze  afdeling traden Roel (PB0ACU) en Mariëtte (KJ4UUS) op als kascontrole-
commissie bij de Algemeen Penningmeester van de VERON.

• 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.
• In 2016 werd Rienus (PA0RBA) winnaar van de A03 Afdelingscompetitie wisselbokaal.
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FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

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

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

BALANS PER 31-12-2016
  2015       2016               2017 

Kas €  527,64  €  491,-- Kapitaal 2015         €17176,18 
ING betaal - 1118,44  - 1182,91 Saldo positief 2016   -  149,82 
ING spaar - 2537,01  - 2549,57          
ING xtraspaar -12993,09  -13102,52
   ---------  ---------                       --------- 
    €17176,18  €17326,--                       €17326,-- 
    =========  =========                       ========= 

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
O N T V A N G S T E N    2015         2016       begr.2017 
Afdracht Hoofdbestuur   € 1381,80    € 1430,80    € 1400,-- 
Giften/Verkoping  -  567,40    -  306,21    -   75,-- 
Reiskosten  -   50,--    -   50,--    -   50,-- 
Activiteiten-VAM  -    -,--    -    -,--    -    -,-- 
Barbecue  -  120,--    -  325,--    -  325,–- 
Rente ING-rekeningen  -  174,54    -  121,99    -   51,-- 
Bingo  -  169,--    -  197,25    -  175,-- 
Activiteiten-AHW  -    -,--    -    -,--    -    -,–- 
Saldo negatief  -    -,--    -    -,--    -  309,-- 

 ---------    ---------    --------- 
  € 2462,74    € 2431,25    € 2385,-- 

 =========    =========    ========= 
U I T G A V E N    2015         2016       begr.2017
Bankkosten  €   60,92    €   67,35    €   75,-- 
Portokosten + diverse adm.  -    6,90    -    -,--    -   60,-- 
Diverse bestuurskosten  -   53,--    -   64,20    -   50,–- 
Reiskosten  -   84,20    -   77,55    -   75,–- 
Bestuursvergaderingen  -   37,50    -   37,50    -   50,–- 
Verenigingsavond lezingen  -   75,70    -  100,90    -  100,–- 
Verenigingsavond zaalhuur  -  705,90    -  630,--    -  650,–- 
Verenigingsavond kerst  -  396,--    -  382,44    -  400,–- 
Verenigingsavond bingo  -  186,30    -  200,75    -  175,–- 
Barbecue  -  455,99    -  362,67    -  350,-- 
VAM diversen w.o. contesten  -   68,68    -  103,37    -  100,-- 
VAM energie  -    -,--    -    -,--    -    -,-- 
VAM QSL  -    -,--    -  128,45    -   25,-- 
Act. Vossenjachten  -   46,07    -   59,21    -   75,–- 
Act. Velddag  -    -,--    -   57,04    -  100,–- 
Act. Aanhangwagen  -    -,--    -    -,--    -  100,–- 
Act. CW-cursus   -    -,--    -    -,--    -    -,-- 
Saldo positief  -  285,58    -  149,82    -    -,--

 ---------    ---------    --------- 
 € 2462,74    € 2431,25    € 2385,-- 
 =========    =========    ========= 

AMERSFOORT, 01-01-2017, Roel (PB0ACU), afdelingspenningmeester

AGENDA - 14 april - lezing over Lowband DXing door Remco den Besten (PA3FYM)
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