
1

HAM - FLYER 03-20
tussendoortje van het HAM-Nieuws

Mededelingen van de Veron-afd. A01 Alkmaar


Inhoud 

❖ Uitnodiging 14 februari 2020	 	 	 	 Item 1

❖ Agenda jaarvergadering	 	 	 	 	 Item 2

❖ Jaarverslag 2019		 	 	 	 	 	 Item 3

❖ Activiteiten 2019	 	 	 	 	 	 	 Item 4

❖ Verslag jaarvergadering 11 januari 2019		 Item 5


1 
Uitnodiging algemene ledenvergadering.


VERON afd. A01 Alkmaar

Plaats: Kantine Ko Hartog


Adres: de Oude Werf 18, 1851 PW Heiloo.

Het financieel jaarverslag 2019 en de begroting 2020 worden tijdens de 
vergadering door de penningmeester uitgedeeld.


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


Na de pauze onderling QSO


Komt allen, graag tot ziens op 14 februari 2020.


Zijn uw adres gegevens nog correct? 


Wijzingen graag doorgeven aan A01@veron.nl .
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2 
Agenda jaarvergadering:


1. Opening


2. Vaststellen agenda


3. Ingekomen stukken en mededelingen


4. Jaarverslag secretaris, penningmeester en kascontrolecommissie


5. Verkiezing kascontrolecommissie 2021


6. Verkiezing bestuursleden*


7. Verkiezing afgevaardigden VR-2020


8. Vaststellen begroting 2020


9. Bestuurs- en afdelingsvoornemens


10. Rondvraag


11. Sluiting


*) Indien van toepassing. (zie schema)
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Jaarverslag 2019 van de Veron Alkmaar afd. A01.


Samenstelling van het bestuur dec. 2019:


Voorzitter:	 	 	 Jan Steen                     PA0JSY


1e Secretaris: 	 	 Simon Rodenburg 	 PE1PGW


2e Secretaris:	 	 Meeuwes Schulting	 PD5MES


Penningmeester:		 Rob Derlagen	 	 PA1EMT


Bestuurslid:	 	 Ton Willemsen	 	 PA3BBY


❖ Het bestuur is in 2019 10 keer bijeen geweest.


❖ Jan Steen PA0JSY en Ton Willemsen PA3BBY zijn naar de Regio-
vergadering in Zaanstad afd. A46 geweest.


❖ Er zijn welkomstbrieven naar nieuwe Veron leden gestuurd en 
welkom geheten door de voorzitter Jan Steen PA0JSY


❖ Er zijn vier leden in onze afdeling bijgekomen van een nabuur 
afdeling:  Nico PD1AKJ, Sonja PD4SON, Suus PD0BOE en Ed 
PA3KOE worden welkom geheten.


❖ Jan Steen PA0JSY , Ton Willemsen PA3BBY, Ruud Vogel 
PA3EQC en Simon Rodenburg PE1PGW zijn naar de 
Verenigingsraad in Apeldoorn geweest.


❖ Het verenigingsblad Ham-Nieuws is 10 keer verschenen onder 
redactie van Meeuwes Schulting. De leden ontvangen een link 
naar de website (www.veronalkmaar.nl). Mededelingen 
tussendoor en andere nieuwtjes werden middels een Ham-Flyer 
en de website bekend gemaakt.   


❖ Veel leden hebben ook dit jaar weer gebruikgemaakt van onze 
verenigings-call PI4ALK op bijzondere locaties en op het Fort aan 
den Ham in Uitgeest. Alle verbindingen worden met een QSL 
kaart geconformeerd en de retour QSL kaarten liggen ter inzage 
op de afdeling bij de QSL manager. 
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❖ Helaas kon er nog geen gebruik worden gemaakt van de 
vuurtoren in Egmond aan Zee, maar Age-PA0XAW en Gerrit-
PD1GB hebben op 17 en 18 augustus  tijden het ILLW-weekend 
de vuurtoren in Julianadorp geactiveerd. Middels een HAM-Flyer 
bekend gemaakt en een verslag in HAM-Nieuws van oktober 
2019. Er zijn in 2019 5-Awards aangevraagd.


4 
Samenvatting van de afgelopen verenigingsavonden en 

activiteiten in het kort.

❖ Een interessante lezing werd ons voorgeschoteld door Herman 

Sierag PA9HS. Hij heeft ons veel verteld over zijn project om zelf 
een 3D printer in elkaar te zetten met alle facetten die daar 
bijkomen kijken. Knap om dit zo te doen.


❖ Een zeer enerverende avond werd ons gepresenteerd door Evert 
Bakker PA2KW die ons alles ging vertellen over succesvol DX’en, 
een echte eyeopener voor velen onder ons. Geen idee dat daar 
zoveel over is te vertellen. Geslaagde avond.


❖ Na eerst de VR voorstellen doorgenomen te hebben heeft Kees 
van Zuilen PA7TWO ons een zeer leerzame avond bezorgd om 
succesvol om te gaan met de relatief nieuwe “Band specific 
DXCC hunting using FT8 revealed”omdat zo goed mogelijk te 
beheren. Ook het DX’en in deze mode kwam uitgebreid aan de 
orde.


❖ Een avond van andere orde werd ons voorgeschoteld door Jan 
PA7X en Ruud PD0RH van de marine club MARAC (Marin 
Amateur Radio Club). Facetten in het gebruik bij de marine in 
vervlogen jaren passeerden de revue, apparatuur aan boord van 
de schepen en in gebruik aan de wal werden besproken. Het 
motto is/was “De zee is onze band”.


❖ Van onze nabuur regio A46 kwam Ivo Klinkert ons tot in detail 
vertellen wat de mogelijkheden zijn van de portable repeater 
zoals deze in gebruik zijn op de Zaanse repeaters PI3ZAZ en 
PI6ZAZ.


❖ Na het zomer reces was de eerste avond gevuld met onderling 
QSO en meegebrachte apparatuur om magneticloop antennes en 
End-Fed antennes de functies te toetsen en beproeven met de 
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FT8 digitale mode. Zeer geslaagde avond en voor herhaling 
vatbaar.


❖ In de herfst is er meestal een “rommelmarkt” voor en door de 
leden om van eigenaar te laten wisselen van bruikbare spullen 
gerelateerd aan onze hobby. Ook deze avond werd druk bezocht 
en veel spullen wisselde van eigenaar.


❖ De op een na laatste verenigingsavond van het jaar werd gevuld 
met zeer mooie en ludiek verhalen verteld door de oudgediende 
van PCH (Scheveningen Radio). Ko Lagerberg PA0JY vriend van 
Jan Steen PA0JSY nam deze avond voor zijn rekening. Een 
presentatie met veel oude foto’s en teksten gingen over het 
scherm velen waren echt uniek.


❖ Als hekkensluiter van het jaar was natuurlijk de Bingoavond, 
velen kwamen er op af en was weer super gezellige avond met 
velen prijzen en voldaan werd het jaar hier afgesloten.


5 
Verslag jaarvergadering 2019 aangehecht. (pag.6)


De 1e secretaris;


Simon Rodenburg 


PE1PGW. 

HAM-Flyer 03-20



6

Verslag jaarvergadering VERON-afdeling (A01) Alkmaar 
gehouden op 11 januari 2019

Aanwezig: 

 C.J. Keessen PA3GYG Interim Vz., R. Derlagen PA1EMT penningmeester, 
S. Rodenburg PE1PGW secretaris, M. Schulting PD5MES lid bestuur.
N. Driesprong PE1BKN, T. Willemsen PA3BBY lid bestuur. R. Vogel PA3EQC, 
A. de Jong PA0XAW, G. Brand PD1GB, H. van Stigt PA0PQ, W. Visser 
PD0WDV, G.P. van Westerlaak PA1VW, Edwin Keizer NL 13655, M.H. Pol 
PA1MP, J. Steen PA0JSY.

Afgemeld:

H. van Gosliga PA0HGO, J. Schijf PA2JSZ, J. Dorhout PA5JD,

1. Opening.

Cees Jan (interim Vz)opent de vergadering en wenst iedereen ten eerste een 
voorspoedig en gezond 2019. Cees Jan memoreert nog even terug naar 
silent key Fred PD0NQD. Daarna wordt Edwin Keizer en zijn XYL Daniela 
nog even in het zonnetje gezet en getrakteerd op een cadeaubon, helaas 
moesten zij op de bingoavond vroegtijdig vertrekken, maar dit alles in het 
kader voor hun inzet met de jaarlijkse door hun gemaakte traktatie bij de 
koffie.

2. Vaststellen agenda.

Geen toevoegingen aan de agenda.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

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

4. Jaarverslag secretaris, penningmeester en kascontrolecommissie.

Het jaarverslag van 12 januari 2018 wordt met algemene stemmen 
goedgekeurd.

De secretaris Simon PE1PGW geeft een toelichting op het Jaaroverzicht 
van 2018, wat zoal door de vereniging is ondernomen, van QRP-contest, 
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Jota, Lighthouse, bezoek aan Fort aan den Ham tot sprekers op de 
verenigingsavonden.

Penningmeester Rob PA1EMT doet verslag van het financiële 
huishoudboekje van de vereniging, het exploitatie verslag wordt hoofdelijk 
verstrekt, het ziet er positief uit en we zitten ruim in het jasje. Met een positief 
resultaat van €14,05.

Rob licht het verslag middels de beamer toe. Gezien het positief resultaat 
worden de consumpties niet verhoogt, er is het nodige materiaal aangeschaft 
of vervangen. Het donateurschap betreffende het fort blijft gehandhaafd, zo 
kunnen per keer 4 mensen gratis het fort bezoeken en gebruik maken van de 
daar opgestelde apparatuur. De jaarlijkse bijdragen gedaan aan de repeater 
en bakens, bingo prijzen aangeschaft altijd een vrij hoge kostenpost maar dat 
komt omdat op de feestavond zijn de hapjes en drankjes vrij. Het Light House 
weekend was ook een aardige kostenpost dit jaar, reden er kon geen gebruik 
worden gemaakt van de vuurtoren, als lokatie werd gebruik gemaakt van 
Hotel “Zuiderduin” de zaal huur was vrij, maar per persoon wel €15,00 p.d. 
inbegrepen koffie, fruit en een versnapering, gevraagd werd een vrijwillige 
bijdrage van de deelnemers en dat drukte de kosten weer een beetje. De 
verkoop van materiaal bracht minder op, mede omdat de verkoopavond niet 
door is gegaan. De overstap van de ING naar de Regio-bank omdat de 
kosten lager zijn en de faciliteiten uitgebreider.

Er wordt door een anonieme schenker elk jaar een bedrag overgemaakt, hij 
wil niet bekend worden gemaakt, maar wij zijn hem zeer erkentelijk voor de 
bijdrage met name gaat het om de repeater.

Kascontrolecommissie.

Ruud Vogel PA3EQC doet namens de kascontrolecommissie Henk van Stigt 
PA0PQ verslag van hun bevindingen en geven de complimenten aan de 
penningmeester voor zijn zeer overzichtelijke presentatie en geven daarom 
haar decharge aan het bestuur. De vergadering neemt dit besluit graag over.

5. Verkiezing kascontrolecommissie 2019

R. Vogel PA3EQC treed af en H. van Stigt PA0PQ en Cees Jan Keessen 
PA3GYG nemen de taak waar en als reserve heeft zich aangemeld Marc Pol 
PA1MP voor het komende verenigingsjaar.

Tijd voor de pauze en bezinning. 
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6. Verkiezing bestuursleden.

Er zijn geen aftredende leden, voor de vacant gekomen functie van voorzitter 
heeft zich Jan Steen PA0JSY spontaan aangemeld, via schriftelijke stemming 
wordt hij met 19 stemmen voor en 1 onthouding aangenomen. Gefeliciteerd. 
Jan neemt gelijk de gelegenheid om zich voor te stellen, hij is niet geheel 
onbekend met het bestuur en bedankt in het hem gestelde vertrouwen.

7. Verkiezingen afgevaardigden VR 2019

De leden Ton Willemsen PA3BBY , Ruud Vogel PA3EQC en Jan Steen 
PA0JSY gaan namens A01 naar de VR in april.

8. Voorstellen voor de VR 2019

Op voorhand nog geen voorstellen, Meeuwes PD5MES zal een HAM-Flyer 
maken tot welke datum voorstellen kunnen worden ingediend.

9. Vaststellen begroting 2019

De begroting van 2019 wordt door de penningmeester uitgebreid toegelicht 
en de vergadering heeft geen opmerkingen, Rob wordt bedankt voor de 
uitgebreide en goed onderbouwde toelichting.

10. Bestuurs- en afdelingsvoornemens 2018.

Tot het zomerreces zijn we voorzien van lezingen, de verkoopavond staat 
gepland voor oktober 2019, dit jaar zullen we zeker weer actief  zijn met de 
QRP contest en het Lighthouse en zullen leden ook weer deelnemen aan de 
JOTA, het onderhouden van de repeater en zijn de leden welkom op het Fort 
aan Den Ham graag in overleg met Simon ivm de ruimte, hij is daar meestal 
aanwezig op woensdag van 10.00 uur tot 16.00 uur, verder zijn ideeën 
natuurlijk altijd welkom.

11. Rondvraag.

* Simon. Het bestuur is voornemens de jaarvergadering te verplaatsen naar 
februari, dit ivm de voorbereiding, de feestdagen vooraf en dan wordt het 
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allemaal wat kort dag. Vergadering geen bezwaar. Opmerking komen de 
stukken dan niet te laat bij het HB, dit geeft geen problemen.

* Simon. De Light House communicatie wie o wie? Fred had dit op zich 
genomen samen met iemand van VRZA, dit was op landelijke basis. Age wil 
het wel plaatselijk regelen maar niet op landelijke basis. Wordt alsnog 
meegenomen in de bestuursvergadering.

* Rob. Volgende maand een hele interessante avond over 3D printen met 
demonstraties. Gewoon komen.

* Meeuwes vraagt nog even het woord en bedankt Cees Jan namens het 
bestuur voor zijn spontane inzet als interim voorzitter, als bestuurslid is het 
veel praten en gezien we onze sprekers altijd “verrassen met  een kaas en 
een fles wijn” dus bij deze en geniet er samen met Hetty van.

12. Sluiting.

Rond 21.35 uur sluit de voorzitter onder dankzegging de jaarvergadering van 
2019 en wenst iedereen welthuis. Onder genot van een drankje nog een 
moment van QSO aangeboden door de nieuwe voorzitter.

Verslag: 

Secretaris

-Simon Rodenburg 
PE1PGW.
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