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HAM - FLYER 18-20
tussendoortje van het HAM-Nieuws

Mededelingen van de Veron-afd. A01 Alkmaar

Beste medeamateurs,

Even een kort woord van de voorzitter. 

Helaas kunnen wij nog steeds niet verantwoord fysiek 
maandelijks bij elkaar komen. We volgen hierbij niet alleen de 
richtlijnen van het RIVM, maar ook die van ons hoofdbestuur. 
Onze locatie in Heiloo zou eind van dit jaar komen te vervallen vanwege de 
verhuizing van Ko Hartog naar een nieuwbouw pand, alwaar geen ruimte voor 
verenigingen meer beschikbaar is. 😥

In principe zouden we na het zomerreces dan nog een aantal maanden naar Heiloo 
gaan, echter gooit ook hier het bekende virus roet in het eten. Ko Hartog hanteert 
een strikt veiligheidsprotocol om verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat geldt 
voor het eigen personeel, maar ook zeker voor gasten van het pand in Heiloo. 
In dat beleid past onze bijeenkomst helaas niet, wat uiteraard zeer begrijpelijk is. 

We hebben echter een aantal opties op een nieuwe locatie. Daar zijn er een aantal 
van afgevallen, o.a. door te hoge kosten. Momenteel hebben we er nog twee op het 
oog, één in Oterleek die zeer schappelijk geprijsd is en mogelijk nog eentje in 
Alkmaar, waar een van onze recentelijk toegetreden nieuwe leden mee kwam in de 
ronde op PI3ALK. Ik was die avond zelf niet aanwezig, maar heb dit doorgespeeld 
gekregen van Hans PH0V die de”ronde” die avond waarnam. 
We weten echter nog niet of er daadwerkelijk een mogelijkheid is en zo ja, wat de 
kosten zullen zijn. We willen dit uiteraard even afwachten om vervolgens een 
weloverwogen beslissing te kunnen nemen. 

We zijn er echter van overtuigd dat we de beschikking zullen hebben over een 
nieuwe locatie zodra we weer veilig bij elkaar kunnen komen. In principe is er in 
Oterleek nu onder bepaalde voorwaarden al een mogelijkheid om bij elkaar te 
komen, echter is er een sterke limiet op het maximum aantal toegestane personen 
in de ruimte in kwestie, waardoor we niet iedereen zouden kunnen toelaten. 
Bovendien willen we geen enkel risico nemen t.a.v. een eventuele virusbesmetting. 
Zodra er meer te melden is hoort u dat uiteraard van ons via een HAM-Flyer of in 
de ronde op PI3ALK (elke dinsdagavond om 19.30 uur).

73, Jan - PA0JSY 
HAM-Flyer 18-20
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