
RONDSTRALER  oktober 2005 

VERON, afdeling IJsselmeerpolders 
 

A. Verslag ledenvergadering op 6 september 2005. 
 

1) Opening van de vergadering door Jacob de Borst. 

Jacob kondigt zijn aftreden als voorzitter van de afdeling aan ( e.a. wegens 

studie aan de universiteit van Eindhoven). 

 

De Dag v/d RadioAmateur (DvdRA) is op 22oktober 2005 en niet op 2 oktober, 

stond even verkeerd in de “Rondstraler” van september. 

 

Het vuurtoren weekend (lighthouse weekend) heeft de krant gehaald, er zijn ongeveer 

400 verbindingen gemaakt. 

 

Op 4 oktober komen Jan de Nooij, PA1C en Leo Leisink, PA0LSK een lezing houden 

over DARES. Bij rampen zoals b.v. in New Orleans is communicatie van groot be-

lang, alleen op het moment van een ramp is de infrastruktuur uitgevallen (geen tele-

foon, internet etc.). Dan kan de radio-amateur uitkomst bieden! 

 

Op 15 en 16 oktober is er de JOTA, voor meer informatie, neem contact op met 

PA3HEB, Marcel. 

 

 

2) Bij de tussentijdse bestuursverkiezing waren er 21 stemgerechtigden. Twee kandidaten 

Marcel Moerenhout, PA3HEB en Johan Jongbloed, PA3JEM en de verhouding was 

13 :7 met  1 onthouding. Dus Marcel Moerenhout wordt het nieuwe bestuurslid. 

  

 

3) Marcel wordt door een meerderheid gekozen als de nieuwe voorzitter van de afdeling  

IJsselmeerpolders regio 41. 

 

 

4) Tijdens de rondvraag heeft Dick van Vulpen, PA0DVV aangeboden de “Rondstraler” 

       te maken. 

       Roel, PE1RBG wil graag een verandering van de roepletters van de verenigingscall. 

       Nu wordt gewerkt met PA6FVL en men wil graag naar PA6FL 

       Hieraan wordt op korte termijn aan gewerkt (secr.). 

 

5) Bij zijn afscheid vertelt Jacob over de periode dat hij voorzitter was bij de afdeling. 

      Dit was van 1997 t/m 2005. Hij bedankt voor de samenwerking en hij bedankt Randall 

      PE1SDE nog speciaal voor zijn inzet. PA3GNE bedankt tenslotte iedereen - inclusief  

      echtgenote - voor de prettige tijd. 

 

 

B. Volgende bijeenkomst. 
 

Op dinsdag 4 oktober a.s. is er een lezing van, over en door DARES. 

Sprekers zijn Jan de Nooij, PA1C en Leo Leisink, PA0LSK. 

Gebouw Trappershonk, Gildenpenningdreef 1 in Dronten, open vanaf 19.30 uur. 
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