


VERON afdeling Zaanstreek (A46)  Opgericht 15 maart 1945.

CONVO – APRIL 2015

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 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
Afdeling  bankrekeningnr.:
NL66 INGB 0003387333

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 Mei/Juni inleveren vóór 20 april 2015.
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,

Het is een drukke tijd. Feestdagen, zelf geveld door een stevige verkoudheid,  
en derhalve geen Goede Vrijdag dus voor mij, hi.

Deze Convo staat in het teken van de Verenigingsraad en het stemmen over 
de voorstellen.

Verder nog de mededeling dat op de verenigingsavond van 8 april er oude 
leesmappen ter verkoop worden aangeboden.

Graag tot ziens op de verenigingsavond.

73,

Edwin Verburg, PE5EDW
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)
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Voorstellen voor de Verenigingsraad van de VERON

De VR van de VERON is op 18 april 2015 en Kees PA3HCA en Chris 
PA3CGB zullen er heen gaan als afgevaardigden van de VERON 
Zaanstreek.

De voorstellen zijn opgenomen in de Electron van April 2015.
Het zijn een zestal voorstellen, waarbij wij als VERON Zaanstreek 
verantwoordelijk zijn voor het zesde voorstel. Dit voorstel staat als volgt in de 
lijst:

VOORSTEL 6 A46 ZAANSTREEK 
De afdeling Zaanstreek stelt de VR voor het Hoofdbestuur van de 
VERON te vragen in Electron meer artikelen te publiceren met 
betrekking tot besluiten, acties en plannen van het Hoofdbestuur en 
van de ontwikkelingen in de amateurwereld (Amateurdienst) zowel 
nationaal als internationaal.

Motivatie: 
Over al deze onderwerpen is er in ons verenigingsorgaan Electron 
tegenwoordig heel weinig te vinden. En dat terwijl Electron het enige 
kanaal is waardoor belangrijke informatie alle leden bereikt, 
ongevraagd en zonder dat zij hiervoor uitgebreide zoekacties moeten 
ondernemen op b.v. de VERON Website. Door het ontbreken van 
publicaties in Electron van bestuursbesluiten, acties en plannen kan 
een grotere afstand ontstaan tussen de leden en het hoofdbestuur. 
Dit is een slechte ontwikkeling voor onze vereniging. Hetzelfde 
ontbreken doet zich voor met betrekking tot ontwikkelingen binnen de 
natio-nale en internationale organisaties, zoals Agentschap 
telecom/EZ, IARU, ITU, CEPT, EU, etc. 

HB: Het HB legt dit voorstel voor aan de vergadering. Het HB streeft  
er naar in de toekomst weer in Electron te publiceren. 

We zullen op de verenigingsavondvan 8 april door de voostellen heen gaan 
en u vragen uw stem uit te brengen (voor/tegen/onthouding) en dan zal de 
secretaris, gewoontegetrouw, van het aantal stemmen in onze afdelingen via 
de kiesdeler de verdeling van de 5 stemmen van de afdeling A46 in de VR 
berekenen.
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Verenigingcall Scouting Assendelft PI4RSA
(ingezonden brief)

Beste mensen,

Mijn naam is Gerrit Keeman/PD0OPN en ben sinds lange tijd weer actief 
geworden voor wat betreft mijn zendamateur-hobby.

Bij Scouting Assendelft heeft zich ook een ontwikkeling doorgemaakt op het 
gebied van zendamateurs welke mij heeft gemotiveerd.

Onze vereniging, met 7 zendamateurs, heeft afgelopen zomer een 
vakwerkmast van 22 meter hoog opgebouwd en het terrein voorzien van een 
veldtelefoonnetwerk.

Nu doet onze vereniging al sinds de jaren 70 mee aan de JOTA's wat bij 
menig zendamateur wel bekend is binnen de Zaanstreek en hebben 
daardoor besloten om een verenigingscall aan te vragen bij het Agentschap 
hetgeen vandaag werd bevestigd met PI4RSA (Radio Scouting Assendelft).

In de nabije toekomst zullen wij e.e.a. van ons laten horen waarbij je moet 
denken aan QSL-kaartontwerp, foto impressie en etc.

73er's

PI4RSA en PD0OPN.

http://www.scoutingassendelft.nl/
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VERON Zaanstreek - Activiteiten in 2015
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)

14 januari 2015 Algemene Huishoudelijk Jaarvergadering in Clubhois "De Ham" aanvang 
20:00 uur

14 en 15 februari 2015 PACC Contest

11 maart 2015 Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur
Kaarten voor Rosmalen ophalen (en betalen indien nog niet gedaan)

21 maart 2015 40ste Landelijke Radio Vlooienmarkt (Rosmalen) 

8 april 2015 Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur
Stemmen over  de VR voorstellen

11 april 2015 30st Radiomarkt in Tytsjerk (Friesland-N, afd. A14), zie elders in de Convo

18 april 2015 76e VERON Verenigingsraad te Apeldoorn

Heeft u nog activiteiten? Laat het even weten via a46@veron.nl

(herhaling)
Kopij Convo

We zijn altijd op zoek naar kopij voor de Convo.

Bij deze een oproep om kopij aan te leveren, zodat we onze Convo wat meer 
body kunnen geven en voor de Zaanse radioamateur aantrekkelijk te houden.

Bijvoorbeeld een klein verslagje (per Scoutinggroep) over de betrokkenheid 
van u bij de JOTA-JOTI met wat foto's er bij. Of een impressie van uw 
radioshack (, waar u zo trots op bent, maar eigenlijk nooit hebt laten zien...).
Of iets over de perikelen rond uw “antennepark” of DX ervaringen, exotische 
calls of een plaatje van een bijzondere QSL-kaart.
Misschien hebt u wel een leuke (hobby-gerelateerde) puzzel of wilt u een 
technisch probleem aankaarten.
Mogelijkheden te over en het is aan u om daar iets mee te doen.

Artikelen van zo'n 200 woorden met een plaatje er bij zijn snel gemaakt, dus 
aarzel niet en ga er voor!!! Bij voorbaat dank voor uw hulp.

73, Redactie Convo
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(advertentie)
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