


VERON afdeling Zaanstreek (A46)  Opgericht 15 maart 1945.

CONVO – JANUARI & FEBRUARI 2013
Verschijnt 6 keer per jaar: Jan./Feb., Maart, April, Mei/Juni, Sept./Okt. en Nov./Dec.

Redactie CONVO: Kees v/d Laak Tel. 0251-313975 (PA3CYE)
(email: pa3cye@amsat.org )
Edwin Verburg Tel. 075-6285459 (PE5EDW)
(email: pe5edw@veron.nl )

Samenstelling van het afdelingsbestuur:  .  
Voorzitter Edwin Verburg PE5EDW 075-6285459
Penningmeester Chris Blouw PA0CGB 075-6167967
Secretaris (a.i.) Kees Koopmans PA3HCA Email: a46@veron.nl 

Algemene informatie:
Internet (Home Page) http://www.veron-zaanstreek.nl
Verenigings repeater
(70 cm)

PI2ZAZ In: 431.925 / Uit: 430.325
(1750 Hz / CTCSS  88.5)

Verenigings repeater
(2 mtr.)

PI3ZAZ In: 145,1125 / Uit 145,7125
(1750 Hz) / CTCSS  88.5)

Verenigingszender PI4ZAZ Email: a46@veron.nl 
Zaanse Ronde Zondagmorgen 11:30u via PI3ZAZ (145,7125 repeater)
Rondeleiders (PI4ZAZ) PA1TM, PD0SAO, PA3CYE, PA3DUP
Regionaal QSL-Manager Jan Numan, PA0VSS Tel. 0251-230954
Afd. Giro nr. 3387333 Penningmeester VERON Zaanstreek
Leesmap coördinator Kees Koopmans PA3HCA Tel. 075-6426520
Webmaster A46 Edwin Verburg PE5EDW pe5edw@veron.nl 

 (* Wijzigingen voorbehouden)
Convo
KOPIJ voor de CONVO van Maart inleveren vóór 20 februari 2013.
Let Op !!! Ontvangt u de Convo nog niet per email? Stuur dan een 
email naar a46@veron.nl , dan zetten we u op de verzendlijst.
De Convo wordt alleen nog per email en via de VERON Zaanstreek 
website verspreid.

Verenigingsavonden
De verenigingsavond is op de 2e woensdag van de maand in "Clubhois De 
HAM", Noordsterweg 4, 1521 JS in Wormerveer (tel. 075-6286479).
Tegenover de ingang van zwembad de Watering.
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Van de voorzitter

Beste OM’s en (X)YL’s,

Een nieuw jaar. Een frisse start en namens het bestuur wens ik u een 
succesvol en rijk 2013 toe! Het bestuur spreekt zijn hoop uit dat we dit jaar 
weer PACC en velddagen gaan doen. Uiteraard is hiervoor uw inzet en 
bereidheid onontbeerlijk.

In deze moeilijke tijden van economische terugval, belasting verhogingen en 
andere zaken die het levensonderhoud onder druk zetten is het moeilijk 
gebleken om middelen te vinden om contributies en abonnementen te 
kunnen veroorloven. Iedereen doet een stapje terug en steeds vaker zie je 
om je heen, en zo ook binnen de VERON, dat leden opzeggen vanwege de 
voornoemde zaken. Dat is spijtig en helaas kunnen wij als afdeling daar 
weinig aan doen, behalve de leden te vragen om lid te blijven en diegenen 
die hun lidmaatschap hebben opgezegd vragen dit te heroverwegen.

Ikzelf heb ook meerdere abonnementen en lidmaatschappen opgezegd voor 
dit jaar. Het is niet makkelijk om keuzes te maken welke wel en welke niet 
gaan vallen. Terugrekenend naar de (nog geen) 5 euro per maand voor het 
VERON lidmaatschap en het feit dat ik daarvoor Electron, VERON 
Pinksterkamp, verenigingsavonden en knutselclub heb en tevens mee kan 
doen met internationale vossenjachtkampioenschappen in VERON verband. 
En ook nog de VERON, door lid te zijn, mede in staat stel om voor alle 
radioamateurs in Nederland zijn stem te doen gelden in IARU verband heeft 
bij mij de balans naar “lid blijven” doen doorslaan. Zo heeft een ieder op 
eigen wijze zijn afwegingen gedaan.

Wellicht heeft u nog iets in gedachten over een voorstel vanuit onze afdeling 
voor de komende verenigingsraad in april 2013. Het bestuur hoort dit graag 
van u.

In deze Convo vindt u de agenda voor de huishoudelijk jaarvergadering 2013 
en ik hoop dat we een goede inhoudelijke discussie kunnen voeren over 
PACC, Velddagen en voorstellen voor de VERON verenigingsraad 2013.

Als laatste wil ik u van harte uitnodigen om de huishoudelijke jaarvergadering
bij te wonen op woensdag 9 januari vanaf 20:00.

Graag tot ziens.

73,
Edwin Verburg, PE5EDW
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)
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Agenda huishoudelijke jaarvergadering
VERON Afdeling Zaanstreek op 9 januari 2013

1. Opening (20:00 uur)

2. Vaststellen van de agenda

3. Mededelingen

4. Vaststellen van de notulen vorige jaarvergadering van 11 januari 
2012 (zie Convo maart 2012 - deze is ook via de home-page van onze 
afdeling van internet te halen!). 
http://www.veron-zaanstreek.nl/convo/Convo_mrt12_corrected.pdf

5. Jaarverslag van de secretaris, penningmeester, kascontrole 
commissie en de QSL-manager

      PAUZE

6. Verkiezing afdelingsbestuur

Huidige situatie:
  Voorzitter Edwin Verburg PE5EDW → niet aftredend
  Penningmeester Chris Blouw PA0CGB → niet aftredend
  Secretaris (a.i.) Kees Koopmans PA3HCA → ad-interim

We zoeken nog steeds binnen het bestuur een secretaris.
Indien er zich geen leden aanmelden voor deze functie, zal Kees 
voorlopig a.i. blijven.

7. Het kiezen van een nieuwe kascommissie

8. Voorstellen voor de VR vanuit onze afdeling.

9. Wat gaan we doen in 2013? Voorstellen van de leden en het 
bestuur (bijv. PACC-contest, Velddag(en))

10. Rondvraag

11. Sluiting 
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VERON Zaanstreek - Activiteiten in 2013
Op deze pagina vindt u de activiteiten voor de komende periode.
(zie ook http://www.veron-zaanstreek.nl/activiteiten.htm )

DATUM ACTIVITEITEN

het hele jaar door Denk u aan het op tijd doorgeven van de leesmap ! !

elke zondag 11:30 
uur

Zaanse Zondagochtend Ronde door PI4ZAZ op PI3ZAZ 
repeater (145,712.5 Mhz)

elke dinsdag 20 uur Hobbyclub te Westzaan (onder voorbehoud)

6 januari Kidsday 2013 http://www.arrl.org/kids-day 

8 januari Hobbyclub te Westzaan

9 januari 2013
Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur
Huishoudelijke jaarvergadering voor de leden van VERON 
Zaanstreek A46

15 januari Hobbyclub te Westzaan

22 januari Hobbyclub te Westzaan

26 januari Radiobeurs voor Zend- en luisteramateurs te Apeldoorn  

29 januari Hobbyclub te Westzaan

2/3 februari 60-jarige herdenking watersnoodramp 

5 februari Hobbyclub te Westzaan

9 februari TECHNO-nostalgica te Emmen
Internationale verzamelbeurs voor oude techniek.

9/10 februari Dutch PACC contest (12.00 UTC tot 12.00 UTC)
http://pacc.veron.nl/ 

12 februari Hobbyclub te Westzaan

13 februari Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur

19 februari Hobbyclub te Westzaan

26 februari Hobbyclub te Westzaan

5 maart Hobbyclub te Westzaan

12 maart Hobbyclub te Westzaan

13 maart Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur

19 maart Hobbyclub te Westzaan

23 maart 38ste Landelijke Radio Vlooienmarkt (Rosmalen) 

13 april 74ste vergadering VERON VerenigingsRaad (VR)
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1/2 juni IARU CW HF velddagen
Heeft u nog activiteiten? Laat het even weten via 
a46@veron.nl

VERGEET NIET KOPIJ AAN TE LEVEREN VOOR DE CONVO 
VAN MAART 2013 ! ! ! 
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