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COLOFON 

 
 

VERON afdeling A 41 – IJsselmeerpolders (Flevoland): 

 

Voorzitter Dick van Vulpen PA0DVV 0320-230736 

Vice-voorzitter Randall Tamminga PE1SDE 0320-280977 

Secretaris / PR vacant  

Penningmeester Albert Buitenhuis PD1AJM  

Lid Arie van Bezooijen PE1AJ 0527-681024 

Lid Marcel Moerenhout PA3HEB                 via pa3heb@live.nl 

 

QSL-manager Henk van der Ley PA0LEY 0320-221475 

 

Secretariaat mailadres bestuur a41@VERON.nl 

 

Redactie Rondstraler Dick van Vulpen PA0DVV@VERON.nl  

 

 

Artikelen Overname van artikelen en schema’s uitsluitend na toestemming van 

de redactie en met bronvermelding. De redactie behoudt zich het recht 

voor om wijzigingen in de aangeboden artikelen aan te brengen. 

 

Verenigingsavond Eerste dinsdag van de maand in het Arbeidslokaal van gebouw Han-

zeborg aan de Koningsbergenstraat 201 te Lelystad.  

 De eerstvolgende vergadering is op dinsdagavond 2 april 2013. 

 We beginnen om 20.00 uur.  

 

De VERON is de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland, 

opgericht op 21 oktober 1945 en ingeschreven in het verenigingsregis-

ter van de KvK te Amsterdam onder nummer V 532139. 

 

Homepage www.ijsselmeerpolders.com of anders via www.veron.nl en dan naar 

afdeling IJsselmeerpolders (A41). 

 

  

http://www.ijsselmeerpolders.com/
http://www.veron.nl/
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Van het bestuur (1). 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de volgende verenigingsavonden. 

 

 Dinsdag 2 april 

 VR voorstellen. 

o Ze staan nu in Electron. Misschien is uw mening veranderd? 

Zie ook het artikel verderop. 

 onderling QSO. 

 Dinsdag 7 mei 

 techniek avond met onder andere een hf set met een defecte buizeneind-

trap. 

 Zaterdag 8 juni. 

 Velddag, locatie aan de onderkant van de spuisluizen van Lelystad. 

 

 

Van het bestuur (2). 
De problemen rondom het penningmeesterschap zijn opgelost. 

Het bestuur laat het verleden nu met rust. 

We hebben in overleg met het hoofdbestuur van de VERON een nieuwe financiële admi-

nistratie opgezet. 

Hierdoor is de komende afdracht van het HB niet meer in gevaar. 

 

 

Dick: de Rondstraler van april is klein. 
De afgelopen twee weken zijn door mijn werk zwaar geweest. 

Ik heb hierdoor geen goede Rondstraler kunnen maken. 

Mijn excuses hiervoor. 

 

Volgende Rondstraler zal weer voller zijn. 

Dick. 

 

 

Nog een keer de VR voorstellen. 
Een open brief van de afdeling Woerden en omstreken, A66. 

 

 
Aan de leden van de afdelingen van de VERON, 

Jullie hebben allemaal de reactie van het HB op de VR voorstellen ontvangen.  

Met deze brief willen we een toelichting geven op de voorstellen van A66 en op de reactie 

van het HB hierop.  

Daarnaast willen we jullie vragen deze informatie te delen met alle leden zodat onze over-

wegingen meegenomen kunnen worden in jullie besluitvorming. 

 

Wij zijn als afdeling A66 er van overtuigd dat er twee zeer grote bedreigingen zijn voor de 

bestaande en voor de toekomstige zend- en luisteramateurs. 

 

• De eerste bedreiging is dat zend- en luisteramateurs steeds vaker te maken krijgen 

met problemen bij het plaatsen van antennes.  
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Buren die menen last te hebben van storing en/of straling, gemeentelijke instanties, 

woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren maken steeds vaker bezwaren. 

Daarnaast wordt de regelgeving steeds stringenter. 

 

• De tweede bedreiging is de toename van de storingen die bij de ontvangst van radio 

signalen veroorzaakt wordt door elektronische apparatuur.  

De regelgeving en de handhaving schieten te kort met vervelende consequenties voor 

de zend- en luisteramateurs. 

 

Deze problemen zijn mede het gevolg van onvoldoende draagvlak in de samenleving voor 

onze hobby.  

Vaak worden we vereenzelvigd met “bakkenisten” en er zijn maar weinig mensen die het 

juiste beeld hebben van onze hobby en het belang dat die heeft voor de samenleving.  

Dit geldt niet alleen voor de gewone burger maar ook voor de voor ons belangrijke perso-

nen zoals ambtenaren bij de ministeries en gemeenten en bij de politici.  

 

Om deze problemen eens grondig aan te pakken hebben wij een viertal voorstellen inge-

diend. 

 

Het voorstel 12 behelst het meer actief communiceren met de leden en met ambtenaren, 

politici, het bedrijfsleven en de pers.  

Hoewel het HB beweert dat de communicatie met de buitenwereld voldoende geregeld is, 

zijn wij van mening dat de lobby voor onze hobby slechts zeer beperkt en met onvoldoende 

doortastendheid door het HB wordt uitgevoerd.  

Op de reden hiervoor wordt hieronder bij de toelichting van voorstel 13 nader ingegaan. 

Wij menen dat hier een professionelere basis gecreëerd moet worden door het aantrekken 

van een PR bureau dat in opdracht van het HB de communicatie met bovengenoemde groe-

pen gaat intensiveren. 
De voorstellen 11 en 14 zijn voornamelijk bedoeld om meer actief te zijn op het gebied 

van antenne plaatsing- en storingsproblemen.  

 

Het is nadrukkelijk niet zo dat wij voorstellen om een professionele kracht in dienst van de 

VERON te nemen.  

Wellicht is dit misverstand ontstaan door een niet al te heldere formulering van onze zijde. 

Wij zijn van mening dat de ondersteuning van de amateur bij zijn problemen op eerder ge-

noemde vlakken actiever en professioneler moet plaats vinden.  

Daartoe dient in voorkomende gevallen een beroep gedaan te worden op externe organisa-

ties die bekend zijn met de problematiek.  

Zo dient met betrekking tot de antenne plaatsingsproblemen intensiever met de voor ons 

belangrijke instanties zoals het ministerie van volkshuisvesting en de Verenging van Neder-

landse Gemeenten gecommuniceerd te worden.  

Ook zal de amateur in juridische procedures meer ondersteuning moeten krijgen dan thans 

het geval is. 

 

Als actueel voorbeeld moge het volgende dienen.  

Op 15 maart a.s. vindt een uitzending plaats van Rijdende Rechter waarin de problemen van 

een zendamateur met de plaatsing van zijn antenne worden besproken.  

Het TV programma is inmiddels opgenomen, dit was een uitgelezen mogelijk geweest voor 

een getuige deskundige om voor honderdduizenden kijkers onze hobby eens goed te posi-

tioneren.  
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In dit geval heeft de amateur het moeten doen met een verwijzing naar het juridisch hand-

boek van PA0GMM en een korte E-mail met een verwijzing naar een paar gerechtelijk uit-

spraken. 

 

Met betrekking tot de storingsproblematiek dient niet alleen contact met het AT in Gronin-

gen plaats te vinden, waar slechts de uitvoering van het beleid plaats vindt.  

Er dient intensiever en breder gelobbyd te worden bij EL&I, vroeger Economische zaken 

genaamd.  

In Den Haag wordt namelijk het beleid gemaakt dat in Groningen wordt uitgevoerd. 

Het amateurbelang is te zeer ondergeschoven bij het economische belang, zo dient de sto-

ringsnorm verlaagd te worden, de bevoegdheden van de storingsinspecteurs te worden 

vergroot en een betere en uitgebreider type goedkeuring van elektronische apparatuur 

plaats te vinden alvorens deze op de markt komt.  

 

Uit angst voor een verslechtering van de relatie is de communicatie met het AT zeer terug-

houdend zo is ons gemeld.  

De houding van het bestuur zoals uit hun commentaar blijkt toont wat ons betreft aan zij 

zich al hebben verenigd met de gedachte dat het probleem slechts beperkt oplosbaar is. 

 

Aangaande voorstel 13 in zake het lidmaatschap van het hoofdbestuur het volgende.  

Dat er geen belangstelling is om HB lid te worden is vooralsnog een onbewezen stelling me-

de omdat er niet actief gezocht is naar belangstellenden.  

Ieder gerespecteerde organisatie heeft een beperkte zittingsduur van zijn bestuur.  

In onze statuten is daar ook duidelijk in voorzien. 

Nieuwe bestuursleden hebben vaak een verfrissende aanpak bovendien blijven oude be-

stuurders beschikbaar voor consultatie zodat opgebouwde kennis niet verloren gaat. 

 

Uit contacten met leden van het HB is gebleken dat er zeer terughoudend wordt omgegaan 
met de aanpak van de storingsproblematiek.  

Zo is er een aanwijzing van het HB aan betrokkenen om zich niet negatief uit te laten over 

fabrikanten van bijvoorbeeld PLC apparatuur.  

Ook wordt daarom bewust geen contact gezocht met deze fabrikanten. 

Bestuursleden zijn bang voor beschadiging van hun persoonlijke en zakelijke belangen.  

Ook is er terughoudendheid met betrekking tot een actievere ondersteuning bij problemen. 

Een meer actiever benadering zou aldus het HB een te zeer aanzuigende werking hebben en 

het beperkte aantal mensen dat hier aandacht aan kan geven te zeer belasten.  

Reden temeer dus voor een externe ondersteuning. 

 

Wij zijn van mening dat de VERON het als één van haar belangrijkste taken moet zien om de 

amateur maximaal te helpen bij het oplossen van zijn problemen.  

Door de beperkte mogelijkheden van de bestuursleden en haar commissies kan dit onvol-

doende het geval zijn. 

Dit wordt overigens door de bestuursleden onderkend en toegegeven.  

Er is daarom op het vlak van de PR, de antenne plaatsingsproblemen en de storingsproble-

matiek de steun nodig van gespecialiseerde externe organisaties en bureaus.  

Dit hoeft niet kostbaar te zijn, wij zijn van mening dat dit met enige tien duizenden Euro’s 

per jaar te bekostigen is.  

De financiën zijn hiervoor beschikbaar.  

Zo heeft de verenging meer dan 400.000 Euro aan vrij besteedbare middelen en daarnaast 

nog meer dan 600.000 Euro in fondsen.  
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Ook was er in 2012 een batig saldo van ca. 40.000 Euro die aan het kapitaal is toegevoegd. 

Al dit door de amateurs opgebrachte geld dient actief voor de belangen van de amateur te 

worden ingezet. 

 

Wij hopen dat de door ons aangedragen argumenten voor jullie aanleiding zijn om onze 

voorstellen te steunen.  

Voor vragen, opmerkingen en bijdrage aan onze voorstellen zijn we uiteraard beschikbaar. 

 

Namens het afdelingsbestuur van A66 

Fred/PA8F, Secretaris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

0-0-0-0-0-0-0 

 

 


