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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering.

VERON afd. A01 Alkmaar,

op vrijdag 11 januari 2019.

Plaats: Kantine Ko Hartog


Adres: De Oude Werf 18, 1851 PW Heiloo.

Aanvang 20:00hr.


Met vriendelijke groet,

Simon Rodenburg PE1PGW secretaris A01.
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Het financieel exploitatie overzicht 2018 met hierin de begroting 
van 2019 worden tijdens de vergadering uitgereikt door de 
penningmeester. 

Het financieel jaarverslag 2018 zal op de jaarbijeenkomst worden 
toegelicht en waar nodig van commentaar voorzien.


Mocht u ambitie hebben om het bestuur te versterken, dan kunt u 
zich tot 5 minuten vóór aanvang van de vergadering kandidaat 
stellen.


De bestuursleden : 

Vacant: Voorzitter A01 Alkmaar


Na de  pauze onderling QSO.

Komt allen, graag tot ziens op vrijdag 11 januari 2019.


Zijn uw adres gegevens nog correct?? 

Wijzigingen graag doorgeven aan a01@veron.nl .
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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 2020


6. Verkiezing bestuursleden. *)

7. Verkiezing afgevaardigden VR 2019


8. Voorstellen voor de VR 2019

9. Vaststellen begroting 2019


10.Bestuurs- en afdelingsvoornemens 2019

11. Rondvraag


12.Sluiting


	 

*) De bestuursleden : 

   Vacant: Voorzitter A01 Alkmaar
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Jaarverslag 2018 van de VERON Alkmaar afd. A01.


Samenstelling van het bestuur december 2018:

Voorzitter interim: 	 	 Cees-Jan Keessen       PA3GYG

Secretaris: 	 	 	 Simon Rodenburg        PE1PGW

Penningmeester:	 	 Rob Derlagen	 	      PA1EMT

Bestuurslid:	 	 	 Meeuwes Schulting     PD5MES

Bestuurslid:	 	 	 Ton Willemsen	             PA3BBY


❖ Het bestuur is in 2018 negen keer bijeen geweest.

❖ Rob-PA1EMT en Meeuwes PD5MES zijn naar de 

Regiovergadering te Den Helder geweest.

❖ Er zijn 2 welkomstbrieven per mail naar nieuwe leden 

verstuurd, daarbij hartelijk welkom geheten door de voorzitter 
Fred van Welij PD0NQD. 


❖ Simon PE1PGW, Ruud PA3EQC en Ton PA3BBY zijn naar de 
VR vergadering in Apeldoorn geweest.


❖ In september hebben wij het droevige bericht ontvangen dat 
onze voorzitter Fred van Welij PD0NQD na een kortstondige 
ziekte is overleden, we zullen hem heel erg missen.


❖ Het vereniging blad HAM nieuws afd. A01 is in 2018 10 keer 
verschenen onder redactie van Meeuwes Schulting PD5MES.

De leden ontvangen een link naar de website 
(www.Veronalkmaar.nl) Mededelingen tussendoor en andere 
nieuwtjes werden middels HAM-Flyer en de website bekend 
gemaakt.
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❖ Veel leden hebben weer gebruik gemaakt van onze 
verenigings-call PI4ALK bij o.a.:


❖ Op het Fort aan den Ham zijn door diverse leden weer veel 
verbindingen gemaakt, QSL kaarten stromen binnen. Leuk om de 
kaarten door te nemen in de QSL map op de 
verenigingsavonden. Vraag aan de QSL manager de QSL map ter 
inzage.


❖ Lezing Kier Heek Februari, “99 Jaar Radio Omroep” Kier 
Heeck startte zijn voordracht met wat er in die 99 jaar al zo 
verandert is en dat werd een levendige avond  zeer 
interessant.


❖ Lezing Wil Stilma PE1JRA  interessante lezing. “Berging van 
een Engelse bommenwerper WW2 met een volledige Poolse 
bemanning.”


❖ In augustus werd ook weer meegedaan met het lighthouse 
weekend echter nu vanuit Hotel “Huis ter Duin” de vuurtoren 
zelf was niet beschikbaar wegens onderhouds 
werkzaamheden. 


❖ Age PA0XAW en Gerrit PD1GB hebben weer meegedaan aan 
de SSB contest velddagen onder de call PA0XAW/P met een 
ICOM IC-706 gevoed met een batterij en met een End-fed 
antenne. Resultaten staan vermeld in het Januari nummer van 
Elektron 2019 onder het hoofdstuk HF-rubriek blz. 38 e.v.


❖ Ook in September een heel bijzondere dag voor Henk PA0PQ 
en zijn XYL Riet, nl. 65jaar getrouwd en werd met een bezoek 
van de burgemeester van Castricum nog extra in het zonnetje 
gezet.


❖ In oktober zijn leden weer behulpzaam geweest bij de Jota, 
Rob PA1EMT, Herman PH9HS, Jan PA2JSZ en Meeuwes 
PD5MES bij Scouting St-Laurentius en andere leden ook nog 
bij andere scoutinggroepen.


❖ Het slot was weer een bijzonder gezellige feestavond “de 
bingo avond”. Ook deze keer kwam de hoofdprijs in zeer 
goede handen.
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Activiteiten in 2018


• 12 januari 2018:  Algemene Ledenvergadering 


• 09 februari 2018: Lezing Kier Heek “Radio Broadcasting started around 
1920” until “DAB 2018” .


• 09 maart 2018: Lezing Wil Stilma PE1JRA (gecanceld i.v.m. ziekte) 
werd QSO avond.


• 13 april 2018: Voorstellen VR besproken en onderling QSO.


• 11 mei: QSO avond/thema avond 


• 08 juni 2018: Wil Stilma  “Bergen Engelse Vickers Wellington 
bommenwerper” uit WOII.


          

• juli 2018: zomerreces.


• augustus 2018: zomerreces en in augustus het Lighthouse weekend.  


• 14 september: Onderling-QSO.


• 12 oktober: Verkoopavond (gecanceld) i.v.m. onderbezetting (uitgesteld 
tot volgend jaar).


• 09 november 2018: Lezing Ton Willemsen PA3BBY “De wondere 
wereld van het I.O.T” (Internet Of Things).


• 14 december: Feestavond Bingo. Henk PA0PQ 14 december 90 jaar. 
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