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Verenigingsavond

Gewoonlijk de eerste dinsdag van de maand in het Arbeidslokaal van
gebouw Hanzeborg aan de Koningsbergenstraat 201 te Lelystad, tegenover het station.
De eerstvolgende bijeenkomst is:
Dinsdagavond 6 maart om 20.00 uur.

VERON

De VERON is de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in
Nederland, opgericht op 21 oktober 1945 en ingeschreven in het verenigingsregister van de KvK te Amsterdam onder nummer V 532139.

Homepage

De website van de afdeling is www.a41.veron.nl of anders via
www.veron.nl en dan via “afdelingen” naar afdeling A41 Flevoland.
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Van het bestuur.
Eerstvolgende bijeenkomst.
Op dinsdag 3 april houden we onze eerstvolgende bijeenkomst in gebouw de Hanzeborg in
Lelystad.
We beginnen om 20.00 uur.
De koffie in het lokaal is gratis.

Afdelingsagenda (in de Hanzeborg).
9 januari
6 februari
6 maart
3 april
1 mei
5 juni

Nieuwjaarsbijeenkomst
Onderling QSO, PACC, AVG
Onderling QSO, hoe ging de PACC?
Huishoudelijke vergadering, VR voorstellen
Lezing QRM killer
Voorbereiding velddag

We zitten ook op Facebook.
www.facebook.com/Afdeling41
Wat gaan we doen met ons 40 jarig jubileum?
Allerlaatste kans om mee te praten.
Een velddag gecombineerd met een open dag en aansluitend een lekkere bbq
voor iedereen?
Een vossenjacht erbij?
Open dag of weekeinde met een speciale call en met oude en nieuwe apparatuur?
Of helemaal niets?
Denk mee en leg je idee of wens dinsdagavond op tafel.
Lezing op 1 mei
Op 1 Mei komt Mans, PA0MBJ van afdeling Wageningen A43 bij ons om een lezing te geven over de X-Phase2 QRM Killer die is ontwikkeld samen met afdeling Wageningen.
Voor meer info, kijk in de vorige Rondstraler of op onze website.
Huishoudelijke vergadering
Op april houden we onze huishoudelijke vergadering.
In deze vergadering bespreken we met elkaar de toekomst van onze afdeling.
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Hoe gaan we verder met elkaar, wat moet er georganiseerd of gedaan worden
en wie gaat dat doen?
Het hele bestuur zal aftreden om ruimte te maken voor nieuwe ideeën, plannen en mensen.
Enkele bestuursleden zijn overigens herkiesbaar.
Let op: in de discussies is iedereen welkom maar op deze vergadering mogen
alleen VERON-leden hun stem uitbrengen.
Op deze vergadering bespreken we ook de VR-voorstellen.
De VR-voorstellen staan verderop in deze Rondstraler.
De verenigingsset
De afdeling heeft een nieuwe set.
Bij de PACC bleek onze oude verenigingsset niet meer aan de verwachting te
voldoen.
In overleg binnen het bestuur is besloten te willen upgraden naar een betere
set, die wat geschikter zou zijn voor de verenigingsactiviteiten zoals het contesten.
De oude set is via tweedehands.nl verkocht (inruilen was een slechte optie en
de inruilprijs bedroevend).
Lang hebben we gediscussieerd over wat dan wel aan te schaffen.
Gezien het afdelingsbudget was de keuze enigszins beperkt, maar het is gelukt.
Vanaf heden beschikken we over een zo goed als nieuwe ICOM IC7600, aangeschaft tegen de anders verkregen inruilprijs.

De set is weer te gebruiken voor afdelingsleden, tegen de al eens eerder besproken leenvoorwaarden.
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Momenteel zorgt Alex nog voor een stevige koffer, zodat de set net zo mooi
kan blijven als ie er nu uitziet!
Antenne perikelen
Tijdens de PACC kwam het contestteam van PA40FL er achter dat de inmiddels bejaarde en gekregen beam, niet meer (lees helemaal niet meer) werkt.
Heel jammer natuurlijk, maar ook onze “eigen” dipool voor 10/15/20 bleek ziek
te zijn in een van de traps.
Gelukkig had het team nog een paar andere antennes, maar het gemis van de
beam was groot!
Omdat het merendeel van het team ook uit een deel van het bestuur bestond,
ontstond al snel het idee om de “oude zooi” nu maar eens te vervangen.
Met dank aan HAMSHOP (hele goeie prijs omdat het voor de vereniging is)
hebben we een paar weken later een Fritzel FB-33 met balun aangeschaft!
Op naar de volgende contesten!
Laatste nieuws: Ronald PA0RHA zal de verenigingsset IC 7600 een tijdje uittesten voor CW.
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Nieuws en artikelen.
PA50LELY
Geen QSL kaart maar een certificaat (sorry) van HG150MONAR.

PI4AA
Geluisterd naar PI4AA?
Uitzending elke eerste vrijdag van de maand om 21.00 uur plaatselijke tijd.
Frequenties:
• 7073 kHz (40 meter) plus of min QRM in mode LSB
• 145,325 MHz (2 meter) in mode FM
• 430, 125 MHz (70 cm) = repeater PI2NOS.
Na elke uitzending luisteren ze naar inmelders op 40 meter en 70 cm.
Zie ook de website www.pi4aa.nl .
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De VR voorstellen.
Op de huishoudelijke vergadering bespreken we ook de voorstellen voor de VR
(de verenigingsraad).
Het zijn er een flink aantal en ze staan ook in de komende Electron, daarom
bespreken we ze hier een beetje ingekort.
Commentaar van het bestuur van onze afdeling is aangegeven met A41:
Uiteraard kan elk lid zijn eigen keuze maken en stemmen..
Voorstel 1 HB
Het HB stelt voor een ICT-Commissie in te stellen als voortzetting/vervanging
van de huidige ICT-werkgroep.
Een werkgroep heeft geen duidelijk omschreven rechten en plichten, een commissie wel.
A41: prima.
Voorstel 2 HB
Het opgestelde Beleidsplan AVG vast te stellen en het HB te machtigen om in
de toekomst die wijzigingen en aanvullingen aan te brengen als in het kader
van de AVG vereist of gewenst zijn.
Afzonderlijke verklaringen van afdelingsbestuurders en andere officials zijn
dan niet nodig.
A41: prima.
Voorstel 3 HB
Toevoegen aan het Huishoudelijk Reglement: artikel 13 als volgt (en omnummeren huidig artikel 13 in artikel 14): Gegevensbescherming AVG
Verenigingsfunctionarissen zijn gehouden om met betrekking tot gegevens als
bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de vereiste geheimhouding te betrachten en de verplichtingen na te leven die voor
hen gelden zoals vastgelegd in het actuele Beleidsplan AVG.
A41: prima.
Voorstel 4 HB
Wijziging Artikel 3 Huishoudelijk reglement: Wanbetalers. Tekst toevoegen:
“Tevens heeft de vereniging het recht indien het lidmaatschap is opgezegd
wegens wanbetaling naast de ten onrechte genoten contributie van het lopende jaar ook (incasso)kosten te verhalen.”
A41: prima.
Voorstel 5 A66 Woerden
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Tot een blijk van waardering komen voor externe, PR georiënteerde inspanningen die zowel op lokaal als landelijk niveau het imago en belang van het zendamateurisme versterken.
A41: lijkt ons OK.
Voorstel 6 A03 Amersfoort
Afschaffen “De secretaris van het afdelingsbestuur stuurt 7 exemplaren van de
aan de afdelingsleden gezonden convocaties aan het Centraal Bureau van de
VERON.”
A41: doen wij allang niet meer.
Voorstel 7 A03 Amersfoort
Het HB een brochure te (laten) ontwikkelen waarin concrete, preventieve,
praktische EMC/EMF in-formatie te vinden is en die helpt bij het in goede banen leiden van (nieuw) geconstateerde problematiek.
A41: het HB moet, en de leden lui achterover hangen? Kom zeg, de leden
moeten ook dingen doen. Doe het zelf.
Voorstel 8 A03 Amersfoort
De VERON Afdelingscompetitie uitbreiden zodat voortaan ook SWL-wedstrijden meetellen in de score.
HB: Dit onderwerp staat op de agenda van de eerstvolgende vergadering van
het Traffic Bureau.
Voorstel 9 A03 Amersfoort
Het HB moet periodiek een actielijst publiceren waaruit de voortgang blijkt van
de actiepunten uit het in 2016 aangenomen beleidsplan.
A41: daar zit wel wat in want beleid hoort bij het HB.
Voorstel 10 A03 Amersfoort
De VERON actiever te laten communiceren over EMC-problematiek
A41: Wie?
Voorstel 11 A25 ‘s Hertogenbosch
Ons verenigingsblad Electron ten minste twee maal per jaar, als eerste het mei
2018 nummer, in elektronische vorm gratis zo veel mogelijk te verspreiden.
Amendement HB wijzigen in: ten minste één maal per jaar een ten minste 9
maanden oude uitgave van ons verenigingsblad Electron
A41: OK.
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Voorstel 12 A17 Gouda
Zittingsduur HB-lid beperken tot maximaal 3 perioden van 3 jaar.
A41: zit wel wat in.
Voorstel 13 A28 Leiden
Het HB verzoeken om een onderhoud tussen VERON en DKARS opdat de verstandhouding tussen beide organisaties verbetert.
A41: praten is altijd goed. Let op: VERON is vereniging met bestuur, DKARS is
geen vereniging en heeft geen bestuur dus met wie moet je praten?
Voorstel 14 A28 Leiden
De DQB- Commissie van VERON en VRZA de mogelijkheid laten onderzoeken
van kostendekkende deelname aan de QSL- service van het DQB door niet- leden van de beide verenigingen.
A41: zie 13.
Voorstel 15 A01 Alkmaar
Een keer per mand in plaats van een keer per jaar tijdens de VR voorstellen
kunnen indienen ter behandeling.
A41: klinkt sympathiek maar hoe ga je dan stemmen? Elke maand een VR?
Voorstel 16 A07 Breda
Het HB verzoeken om bij AT het invoeren van een instaplicentie naast de Novice- en Full-license te ondersteunen.
HB: Het voorstel van de afdeling Breda is door recente ontwikkelingen achterhaald. De IARU-Region 1 conferentie, zoals in september 2017 in Landshut gehouden, heeft een voorstel aangenomen om in eerste instantie op Europees
niveau tot een Entry Level License te komen. In de HB-vergadering van 8 januari jl. is besloten om dit voorstel te steunen.
A41: OK.
Voorstel 17 A07 Breda
Het HB om bij het AT het afschaffen van de minimumleeftijd voor het behalen
van een N- of F-registratie te ondersteunen.
A41: is in veel andere landen ook al gebeurd
Voorstel 18 A07 Breda
Het HB moet actief op zoek gaan naar de aanstelling van een jeugdig lid, bij
voorkeur jonger dan 26 jaar, binnen het HB.
A41: klinkt sympathiek
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Voorstel 19 A15 het Gooi
Beleid ballotage commissie aanpassen i.v.m. n.a.w. gegevens openbaar in de
Electron.
HB: Tegenwoordig wordt alleen nog de naam en de afdeling gepubliceerd.
A41: OK.
Voorstel 20 A15 het Gooi
Het bestuur wordt gevraagd om :
1. het zendamateurisme en de VERON met veel meer en betere middelen intensief te promoten, ook bij mensen boven 45 jaar.
2. snel aanmerkelijke vermindering van het aantal opzeggingen te bereiken;
3. te onderzoeken hoe het Verenigd Koninkrijk, en alle vier Scandinavische landen tot aanmerkelijk veel betere deelnamecijfers voor geëxamineerde zendamateurs konden komen;
4. na te gaan hoe niet (meer) aangesloten actieve zendamateurs individueel
kunnen worden bena-derd om (weer) lid van de VERON te worden.
5. Op de volgende VR in 2019 of zo veel als mogelijk eerder de resultaten van
bovengenoemde vragen en opmerkingen bekend te maken aan de vergadering en de leden.
HB: Het HB deelt de bezorgdheid en heeft dit daarom ook als kernpunt in het
beleid opgenomen. Een probleem hierbij is de capaciteit van de PR commissie
die met aannemen van dit voorstel niet wordt opgelost.
A41: wie wil zitting nemen in de PR commissie?
Voorstel 21 A27 Kanaalstreek
het Hoofdbestuur moet zorgen voor eenduidige en transparante criteria voor
de toekenning van de gouden speld.
A41: blijft een subjectief gebeuren want het gaat om mensen.
Voorstel 22 A25 ’s Hertogenbosch
het HB voor om op basis van de op 24 februari 2018 op de door A25 georganiseerde conferentie over de toekomst van het radiozendamateurisme getrokken conclusies over te nemen en hierop verdere acties te bepalen en binnen de
vereniging uit te zetten. Indien deze nog te houden conferen-tie geen duidelijke conclusies en aanbevelingen voortbrengt zal A25 dit voorstel intrekken.
Het voor-stel heeft geen betekenis zonder een na 24 februari in te dienen
amendement.
Probleemomschrijving: De radiozendamateur is nauwelijks nog bekend in de
moderne maatschappij, het aantal radiozendamateurs in Nederland neemt af,
het aantal leden van de VERON neemt af.
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Voorgestelde oplossing en motivering: <conclusies en adviezen uit de conferentie van 24 februari 2018 bij amendement aan dit voorstel toe te voegen>
Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing: <conclusies en adviezen uit de conferen-tie van 24 februari 2018 bij amendement aan dit voorstel toe te voegen>
Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn
de te verwachten kos-ten en opbrengsten: Er wordt een algehele inspanning
verwacht van alle geledingen in de vereniging, zowel bestuurders als afdelingen en individuele leden. De hele vereniging in beweging krijgen zal een uitdaging op zich worden maar is wel noodzakelijk als we het belang van het radiozendamateurisme en als uitvloeisel daarvan het bestaan van de VERON op
lange termijn wenselijk achten.
Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht be-schikbaar: Zie hierboven bij realisatie.
HB: Dit is een prima initiatief! Het is echter een voorstel zonder inhoud, de afdelingen kunnen zich hierover geen mening vormen. In het voorstel wordt aangegeven dat na de conferentie op 24 februa-ri een amendement zal worden ingediend om er zo alsnog een voorstel met concrete zaken van te kunnen maken. Van een werkelijk amendement is hier echter geen sprake. Het zogenaamde amendement wordt hier op oneigenlijke wijze gebruikt om na sluitingsdatum een voorstel in te kunnen dienen.
A41: we kunnen hier niets mee.
Voorstel 23 A12 Dordrecht
APRS Digipeaters dienen niet meer onder de Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs te vallen.
HB: Het voorstel kan op grond van de huidige wet- en regelgeving niet worden
uitgevoerd.
A41: HB heeft gelijk.
Wat een lijst!

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