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HAM - FLYER 02-18
tussendoortje van het HAM-Nieuws

Mededelingen van de  VERON-afdeling A01 Alkmaar

Beste (X)YL's, OM's,

Op 8 januari hebben wij als A25 een deel van de Veron afdelingen (onze directe 
buren) een uitnodiging gestuurd om deel te nemen aan een dag om over de 
toekomst van onze hobby te spreken.  Een aantal afdelingen heeft inmiddels 
gereageerd maar er zijn nog plaatsen open daarom schrijven we nu alle afdelingen 
aan om te zien of er voor de resterende plaatsen nog belangstelling is.

Wil je deelnemen laat ons dat dan uiterlijk 31 januari weten zodat we eind deze 
maand de zaak ook met lokatie en catering definitief kunnen maken.  Vol=vol, first 
come, first serve.

Voor de afdelingen die al wel gereageerd hebben hierbij om alvast over na te 
denken de wat scherper gestelde onderwerpen:

09:30 Zaal open, inloop met koffie
10:00 Dagprogramma
- Welkom, opening
- Inleiding door een extern deskundige
- Met elkaar de volgende 4 vragen bespreken:

1. Vrije tijd in 2030 en hoe wordt deze ingevuld?
2. Wat houdt techniek in in 2030?
3. Waarom zou iemand in 2030 met techniek willen experimenteren?

- <Hier ongeveer de lunchpauze>
4. Wat zorgt dat de radiohobby in 2030 fascineert?

- Conclusies trekken en vervolgens
- Aanbevelingen formuleren en hoe kunnen we deze uitvoeren

Uiterlijk 16:00 Einde van de dag

Hoewel het best een zwaar programma is willen we de dag niet helemaal formeel 
vullen en laten tijd voor onderling QSO, ook is de bar van de Helftheuvel tot 17:00 
geopend.  Daarnaast zal de mogelijkheid bestaan voor een beperkt aantal mensen 
om gedurende de dag op de zeepkist te klimmen om kort hun visie met de 
aanwezigen te delen.
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Verdere informatie:

Datum  : Zaterdag 24 februari 2018
Tijd       : 10:00-16:00 lokale tijd
Lokatie : Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel
              Helftheuvelpassage 115
              5224 AC  's-Hertogenbosch

   https://www.sccdehelftheuvel.nl/
Parkeren: Gratis op terrein van de Helftheuvel,

         LET OP: Parkeerschijf verplicht, maximaal 3 uur

Catering: Soep, broodjes, koffie, thee.

Vanwege de grootte van de zaal en om de discussie beheersbaar te houden willen 
we de omvang beperkt houden tot 2 personen per afdeling (idem voor het HB), in 
totaal  maximaal 30 personen.  Gezien het onderwerp en de blik naar de toekomst 
zouden we graag zien dat je, als je komt, vooral mensen uit een jonge(re) generatie 
afvaardigt - liefst geopinioneerde en/of visionaire personen die in 2030 nog midden 
in het leven staan!

Graag horen we uiterlijk 31 januari van jullie of je mee wilt denken en praten met de 
(voor)namen en eventuele calls van degenen die komen.

Tot ziens op 24 februari!

73
Catharinus PE1AHX
Voorzitter BRAC, Veron A25 's-Hertogenbosch
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