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HAM - FLYER 01 -17
tussendoortje van het HAM-Nieuws

Mededelingen van de VERON afd. Alkmaar 
A01

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 
van de 

VERON-afdeling A01 Alkmaar

OP VRIJDAG 13 januari 2017.

Plaats: Kantine Ko Hartog

Adres:  De Oude Werf 18, 1851 PW Heiloo 

Aanvang: 20.00 uur.
Met vriendelijke groet,

Simon Rodenburg PE1PGW secretaris A01
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Agenda Jaarvergadering:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag secretaris, penningmeester  en kascontrolecommissie.
5. Verkiezingen kascontrolecommissie 2018
6. Verkiezing bestuursleden. *)
7. Verkiezing afgevaardigden VR 2017
8. Voorstellen voor de VR 2017
9. Vaststellen begroting 2017
10.Bestuurs- en afdelingsvoornemens 2017
11. Rondvraag
12.Sluiting

Het financieel jaarverslag 2016 en de begroting 2017 worden tijdens de 
vergadering uitgereikt door de penningmeester. Jaarverslag volgt op pagina 2.

`*) De bestuursleden: Fred van Welij          PD0NQD aftredend en herkiesbaar
                                   Rob Derlagen           PA1EMT  aftredend en herkiesbaar
                                   Meeuwes Schulting  PD5MES aftredend en herkiesbaar 
 
Mocht u ambitie hebben om het bestuur te versterken, dan kunt u zich tot 5 minuten 
vóór aanvang van de vergadering kandidaat stellen.

* Door het overlijden van Wim Bilars PA3GRE is de taak QSL-manager vacant.

Na de pauze onderling QSO

Graag tot ziens op 13 januari 2017

Mocht u beschikken over een e-mailadres of dat er een wijziging is opgetreden wilt 
u dat dan doorgeven aan a01@veron.nl
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JAARVERSLAG 2016 VERON-afdeling A01 Alkmaar

De samenstelling van het bestuur in 2016:

Voorzitter:          Fred van Welij - PD0NQD
Secretaris:          Simon Rodenburg - PE1PGW
Penningmeester: Rob Derlagen - PA1EMT
Bestuurslid:          Ron Becherer - PA4RVS
Bestuurslid:          Meeuwes Schulting - PD5MES

* Fred van Welij - PD0NQD en Rob Derlagen - PA1EMT vertegenwoordigden A01 
op het Regio Overleg november 2016 te Den Helder.

* Het bestuur is in 2016 tien keer bijeengeweest in een bestuursvergadering. 
Enkele zaken werden geregeld middels e-mail b.v. welkomstbrief aan nieuwe 
leden.

* Wim Bilars-PA3GRE, Ton Willemsen-PA3BBY zijn naar de VR geweest in 
Apeldoorn.

Activiteiten en bijzonderheden.

* Tot 08 januari 2016 hebben Fred-PD0NQD en Meeuwes-PD5MES het 
secretariaat waargenomen, Simon PE1PGW werd gekozen in het bestuur op de 
jaarvergadering en heeft het secretariaat inmiddels overgenomen. 

* Het verenigingsblad HAM-Nieuws van A01 is in 2016 10 keer verschenen onder 
redactie van Meeuwes Schulting - PD5MES. De leden ontvangen een “link” en 
komen dan automatisch op de web-site (www.veronalkmaar.nl) tussendoor 
mededelingen of nieuws werden middels HAM-Flyer bekend gemaakt.

* De nieuwe website is in 2016 in gebruik genomen en wordt beheert door Rob-
PA1EMT en Ron-PA4RVS.

* Een aantal leden hebben weer gebruikt gemaakt van de Verenigings-call PI4ALK 
o.a:

- QRP-contest vanaf de Hondsbossche-Zeewering;
- Onder de aangevraagde call PA6LH is weer deelgenomen aan het International 

Lighthouse Weekend vanaf de vuurtoren van Egmond aan Zee
-  Het materiaal van de afdeling is weer ingezet voor het JOTA-weekend van14 t/m 

16 oktober 2016. Verscheidene leden van de afdeling A01 hebben zich weer 
ingezet voor het JOTA weekend van verschillende scouting afdelingen.   

- In het kader van ons 70 jarig bestaan is er een special-call aangevraagd en wel 
PI70ALK de oprichting data was juni 1946 en van juni t/m december 2016 is de 
call actief gebleven. 

- Op 20 december 2016 overleed na een zeer kort ziekbed Wim Bilars PA3GRE, 
sinds jaren onze QSL-manager.
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Activiteiten 2016 / 2017

op de maandelijkse bijeenkomsten

08 januari 2016 Jaarvergadering

12 februari 2016 Ontspanningsavond en QSO

11 maart 2016 Hobby-Perikelen en QSO

08 april 2016 Voorstellen VR  en Arduino Ruud Haller PA3RGH

13 mei 2016 3-D printer demonstratie door ICExtreme

10 juni 2016 Opening / demonstratie Web-site en QSO

juli 2016 zomerreces (QRP-contest 12 juni)

augustus 2016 zomerreces  )20/21 augustus Lighthouse)

09 september 2016 Henk PA0PQ Tigerstelling Terschelling en “Creadoe”

14 oktober 2016 Ton PA3BBY Raspberry PI

11 november 2016 BITX Lezing gecanceld . Nu Mischa van Santen PA1OKZ 
over National HAM-Radio Repeater Netwerk

09 december 2016 Bingo

13 januari 2017 Algemene Ledenvergadering

10 februari 2017 Lezing “Onzichtbare Oorlog” door Hans Walrecht.
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Verslag jaarvergadering VERON-afdeling (A01) 
Alkmaar gehouden op 08 januari 2016.

Aanwezig: 

F.H. van Welij PD0NQD, R. Derlagen Pa1EMT, R. van Schouwen PA4RVS, H. van Stigt 
PA0PQ, C. Frumau PA3HIE, J. Schoone PA0ZAN, J. Stenneberg PE0JXA, A. de Jong 
PA0XAW, G. Brand PD1GB, T. Willemsen PA3BBY, W. Bilars PA3GRE, W. Visser 
PD0WDV, E. Keijzer lid, S. Rodenburg PE1PGW, G. van Westerlaak PA1VW, N. 
Driesprong PE1BKN, M. Schulting PD5MES, R. Vogel PA3EQC

Afgemeld:

C.J. Keessen PA3GYG, F. Wessels PA3DLX, H. Wessels-Duinmaier PD0HWE, H. Gosliga 
PA0HGO

1. Opening 

 Fred (Vz) opent de vergadering en is blij met de grote opkomst, met name omdat 
ledenvergaderingen meestal niet de populairste avonden zijn.

2. Vaststellen agenda

Geen toevoegingen aan de agenda.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Geen ingekomen stukken en mededelingen die betrekking hebben op deze bijeenkomst.

4. Jaarverslag secretaris, penningmeester en kascontrolecommissie

Correctie op het verslag van 2015 Lucas PD0LVS is niet mee geweest naar de VR van 
2015. Enige leden van de afdeling A01 hebben zich weer ingezet voor het JOTA weekend 
van verschillende scouting afdelingen.  Voor St.Laurentius PA9HS, PA1EMT, PA3GRE en 
PD5MES. PE1PRB voor Heiloo. PD0WDV voor Heerhugowaard. PA1MS en PE0JXA voor 
Limmen.

De penningmeester Rob PA1EMT doet verslag van de exploitatie kosten, de stukken 
worden ter plekke uitgereikt aan de leden. Overigens er worden geen stukken meer per 
post verstuurd, er zijn voldoende middelen om je als lid op de hoogte te stellen van de 
activiteiten van de vereniging o.a. de website, HAM-Nieuws. De financiële positie van de 
vereniging wordt uitgebreid toegelicht. We zitten ruim in ons jasje, we hoeven beslist niet 
rijk te worden, een buffer om b.v materiaal te vervangen en andere onvoorziene kosten op 
te vangen is voldoende.

Wim PD0WDV doet verslag namens de kascontrolecommissie en geeft een positief 
oordeel, tot aan het kasgeld toe klopt het op de cent en geeft daarom haar decharge aan 
penningmeester c.q bestuur. Compliment voor Rob.
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5. Verkiezing kascontrolecommissie 2017

Reserve lid. T. Willemsen  PA3BBY treed toe tot de kascontrolecommissie. E.Keijzer treed 
af . De commissie voor 2017 bestaat nu uit T. Willemsen PA3BBY en W. Visser PD0WDV 
en als reserve heeft R. Vogel PA3EQC zich aangemeld.

Tijd voor de pauze.

6. Verkiezing bestuursleden

De voorzitter legt de procedure uit van kiezen en herkiezen bestuursleden, het is allemaal 
wat onduidelijk, normaal staat er een termijn van 3 jaar voor een bestuurslid. De hele 
procedure zal nogmaals worden bezien om de dit allemaal weer op een rijtje te zetten. 

Omdat Lucas het bestuur heeft verlaten zitten we met een vacature, gelukkig heeft zich 
een lid aangemeld per e-mail om het bestuur te versterken. Simon Rodenburg PE1PGW, 
Simon is aanwezig en wordt unaniem door de aanwezige leden gekozen. Welkom in het 
bestuur. Het bestuur gaat zich bij de eerst volgende bestuursvergadering buigen over het 
verdelen van de taken.

7. Verkiezing afgevaardigden VR 2016

De leden T. Willemsen PA3BBY en W. Bilars PA3GRE zullen namens A01 ons 
vertegenwoordigen op de VR welke gehouden wordt op 23 april 2016. 
De volmacht wordt gelijk meegegeven.

8. Voorstellen voor de VR 2016

Over de gehele linie genomen is het voor veel afdelingen en dit gaat ook op voor het HB 
erg moeilijk om bestuursleden te werven, dit kwam reeds naar voren in de 
Regiovergaderingen. Dan ga je toch brainstormen en denk je aan b.v. geef bestuursleden 
een gratis kaartje voor de Dag van de Amateur, maar dat kun je ook uit eigenmiddelen 
aanbieden. Maar is dit een voorstel voor de VR? De vergadering vindt van niet. In het kort, 
wij dienen als A01 geen voorstellen in de voor de VR.

9. Vaststellen begroting 2016

De begroting van 2016 wordt door de penningmeester toegelicht, geen opmerkingen op 
één puntje na, kan bij code C Activiteiten en Cursuskosten het laatste worden geschrapt.

10. Bestuurs- en afdelingsvoornemens 2016

De voorzitter bedankt in eerste instantie Wim PD0WDV voor zijn inzet als barkeeper 
tijdens de avonden en Wim PA3GRE als QSL-manager en Jan PE1OFX voor het openen 
en sluiten van het hek bij Ko Hartog.

Dit jaar 2016 zal er zeker weer mee worden gedaan met de QRP-contest en het 
Lighthouse weekend.
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* Tevens bestaat onze vereniging dit jaar 70 jaar en dat willen we niet zomaar aan ons 
voorbij laten gaan. Gedacht wordt aan het aanvragen van een special call b.v. PI70ALK 
voor de leden een herinnering, speldje, tegeltje e.d. Als een vereniging zoveel jaar bestaat 
is er een mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij de Gemeente, de voorzitter heeft dit 
reeds ingediend, hoe groot het bedrag is als het wordt toegekend is nog even de vraag.
Deze activiteit is nog niet opgenomen in de begroting, maar drukt er wel op. Geschat 
wordt op zo’n €500. 

* De Diamond 2 meter Yagi antenne is aan zijn einde en moet worden vervangen, 
gedacht wordt aan een Tonna. Kosten ??

* Verder mogen wij maandelijks gebruik maken van de kantine van de firma Ko Hartog 
en lijkt ons een geste wel op zijn plaats, gedacht wordt aan een tafelvoetbalspel 
(€400.) hierover is al overleg geweest met de directeur van het bedrijf. Hij neemt het in 
overweging, want zoals hij aangaf: “Het werk ligt buiten en niet in de kantine”, hij gaat 
het overleggen met de personeelsvereniging. 

* Deze drie dingen drukken natuurlijk ook extra op de begroting en zijn dan ook nog niet 
opgenomen in de begroting van 2016. Het bestuur vraagt dan ook of de 
ledenvergadering hiermee accord kan gaan met deze extra uitgaven. Unaniem is men 
het eens met deze voorstellen en de kosten die er aan verbonden zijn.

11. Rondvraag

Idee.  Henk PA0PQ wijst ons op de Bunkers op Terschelling, hier liggen er nog de nodige 
van in de duinen onder het zand deze werden gebruikt in de 2e Wereldoorlog. Inmiddels is 
er een stichting “Bunker behoud Terschelling” je vindt er op internet de nodige informatie 
over. De moeite waard om er eens te kijken, inmiddels zijn er al als museum ingericht. 
Henk gaat er in april heen dus we horen zeker van zijn ervaring aldaar.

Ron PA4RVS de nieuwe website is inmiddels beschikbaar en laat via de beamer het 
nodige zien, Ron houd zich hier mee bezig en zal ons op de hoogte houden van de 
vorderingen en mogelijkheden.

Age PA0XAW heeft nog twee Awards uitgereikt, hij is ook bezig een nieuwe te 
ontwikkelen, hoopt voor augustus hier mee klaar te zijn. Wat betreft de bijdrage voor het 
gebruik van de vuurtoren in Egmond aan Zee aan de KNMR wordt voorgestel “te sparen” 
zodat we ook wat weg te geven hebben.

12. Sluiting

Rond de klok van 21.45 sluit de voorzitter onder dankzegging de jaarvergadering van 
2016.

Verslag: plv secretaris.
Meeuwes
PD5MES
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