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VERON afdeling Zaanstreek (A46)  Opgericht 15 maart 1945. 
 

CONVO – Maart & April 2021 
 

Verschijnt 5 keer per jaar:  Jan./Feb., Maart/April, Mei/Juni, Sept./Okt. en Nov./Dec. 

 

Redactie CONVO: 
Kees Koopmans (PA3HCA) 
Kees v/d Laak (PA3CYE) 
 

(kopij inleveren via https://a46.veron.nl/contact/ of via email a46@veron.nl ) 
 

Samenstelling van het afdelingsbestuur: 
Voorzitter Bert Dolstra PA0BZY  

Penningmeester Chris Blouw PA0CGB  

Secretaris Kees Koopmans PA3HCA  

 

Algemene informatie: 
Home Page afdeling 
Email A46-Zaanstreek 
Algemene info afdeling 
Repeater info 

https://a46.veron.nl/ 
a46@veron.nl 
https://a46.veron.nl/afdeling/over-afdeling-a46/ 
https://a46.veron.nl/repeaters/repeaters-overzicht/  

Verenigings repeater 70cm PI2ZAZ In: 431.6375 / Uit: 430.0375 (1750 Hz/CTCSS 88.5) 
Verenigings repeater   2mtr PI3ZAZ In: 145.1125 / Uit: 145.7125 (1750 Hz/CTCSS 88.5) 
Verenigings repeater 23cm PI6ZAZ In: 1270.325 / Uit:1298.325 (1750 Hz/CTCSS 88.5) 
Verenigingszender PI4ZAZ  
Zaanse Ronde Zondagmorgen 11:30u   via de PI3ZAZ repeater 
Rondeleiders (PI4ZAZ) PD0SAO, PA3CYE, PA3DUP en PA3HCA 
Regionaal QSL-Manager Hella Wessels PD0HWE  
Afdelingsbankrekeningnr. Penningmeester VERON Zaanstreek 

NL66 INGB 0003387333 
Leesmap coördinator Kees Koopmans - PA3HCA  
Webmaster A46 Ivo Klinkert - PA1IVO  
 
Contact opnemen met de afdeling kan via:  https://a46.veron.nl/contact/ of a46@veron.nl  
 

(* Wijzigingen voorbehouden) 
 

Convo 
Kopij voor de Convo van mei/juni inleveren  
vóór 25 april. 
 
Ontvangt u de Convo nog niet per email? 
Stuur dan een email naar de afdeling en dan zetten we u op de verzendlijst. 
De Convo wordt alleen nog per email verspreid. 
De Convo’s zijn ook te downloaden via de VERON Zaanstreek A46 website. 
https://a46.veron.nl/afdeling/convo/ 

https://a46.veron.nl/contact/
mailto:a46@veron.nl
https://a46.veron.nl/
mailto:a46@veron.nl
https://a46.veron.nl/repeaters/repeaters-overzicht/
https://a46.veron.nl/contact/
mailto:a46@veron.nl
https://a46.veron.nl/afdeling/convo/
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Voorwoord - Voorzitter 
 
Beste allemaal, 
 
We hebben dit jaar nog steeds geen Huishoudelijke Jaarvergadering kunnen 
houden. Ook een jaarvergadering op 10 maart aanstaande in “De Groote 
Weiver” is vanwege de Corona beperkingen niet mogelijk. We moeten als 
VERON afdeling Zaanstreek echter wel voor 31 maart 2021 de jaarstukken 
bij het VERON HB inleveren. De landelijke VERON organisatie wil op de 
Verenigings Raad in Veenendaal op 24 april een compleet beeld kunnen 
geven van de verschillende afdelingen en de financiële jaarcijfers.  
De goedkeuring van de financiële cijfers door de kascontrole commissie van 
onze afdeling Zaanstreek, is nodig om de landelijke VERON organisatie de 
belasting aangifte voor het jaar 2020 te laten doen. 
 
We gaan de Huishoudelijke Jaarvergadering dit jaar via internet houden !  
Wij hebben als bestuur zo lang mogelijk gewacht, omdat een 
Jaarvergadering in “De Groote Weiver” ons een stuk gezelliger lijkt.  
Maar zoals jullie zien, kunnen we nu niet veel langer wachten.  
Onze webmaster Ivo (PA1IVO) is hier al een tijdje mee bezig. We gaan 
hiervoor het programma Zoom gebruiken en de eerste test van de 
apparatuur en de instellingen gaan we doen op de datum van de geplande 
afdelingsavond in “De Groote Weiver” op 10 maart aanstaande. Wij wilden 
als bestuur één week later de Huishoudelijke Jaarvergadering van onze 
afdeling Zaanstreek gaan houden, maar dit is de avond met de 
bekendmakingen van de uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen op radio 
en televisie. De online Huishoudelijke Jaarvergadering houden we 
daarom op woensdag 24 maart.  
 
Het bestuur heeft alvast het programma Zoom getest en onze ervaring is, dat 
het vrij makkelijk werkt. Ik wil daarom zeggen: “Doe mee, aan de test op 10 
maart !”. Onze webmaster Ivo is beschikbaar om alle technische problemen 
op te lossen tijdens de test. Een beschrijving van Ivo over het gebruiken van 
het programma Zoom staat in deze Convo en op onze afdelingswebsite 
VERON Zaanstreek. 
 
Tijdens de Jaarvergadering gaan we een nieuw bestuur kiezen. Alle 
bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar, de voorzitter wordt door onze 
afdelingsleden gekozen. Nieuwe leden die willen deelnemen aan het bestuur, 
moeten zich voor het begin van de Huishoudelijke Jaarvergadering op  
24 maart hebben aangemeld bij onze secretaris Kees (PA3HCA). Er wordt 
een nieuwe kascontrole commissie gekozen en er wordt verslag gedaan van 
de activiteiten in het jaar 2020. 
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Voor de afdelingsavond op woensdag 14 april in “De Groote Weiver” staat 
het behandelen van de voorstellen voor de VR op de agenda.  
We zullen op woensdag 7 april op de afdelingswebsite vermelden of dit met 
de dan geldende Corona maatregelen mogelijk is. Anders wordt er weer een 
online vergadering georganiseerd. 
 
Geef je allemaal op bij Kees (PA3HCA) voor de online Huishoudelijke 
Jaarvergadering. Ik hoop jullie allemaal snel weer te zien. 
 

Bert (PA0BZY). 
 

Verenigingsavonden & Zaanse zondagochtendronde 
 
De verenigingsavonden zijn op de 2e woensdag van de maand in Buurthuis  
"De Groote Weiver”, Industrieweg 1a, 1521NA, Wormerveer met uitzondering 
van de maanden juli en augustus. Wegens de Corona beperkingen is het 
mogelijk dat sommige avonden niet door kunnen gaan. 
Voor het laatste nieuws luister naar de Zaanse zondagochtendronde met 
PI4ZAZ en/of kijk op de homepage van onze afdeling. 
Weten jullie nog iemand die een lezing wil en/of kan geven of wil je zelf een 
lezing geven, laat het ons weten! 
 

VERON Zaanstreek agenda 
 
Indien u aanvullingen heeft op de agenda, dan kunt u deze via het 
contactformulier indienen met als onderwerp “Agenda activiteit”. 

 

Datum Activiteit (onder voorbehoud) 

Elke zondag 11:30 uur  
Zaanse Zondagochtend Ronde met PI4ZAZ. 
Op de PI3ZAZ repeater (145,712.5 MHz)  

Wo 10 maart 
-On-line (Zoom) test meeting (zie verder in de Convo) 
-Alleen voor leden van de afdeling Zaanstreek / vooraf aanmelden 

>>>Wo 24 maart <<< 
-Huishoudelijke jaarvergadering - On-line (Zoom) 
- Alleen voor leden van de afdeling Zaanstreek / vooraf aanmelden 

Wo 14 april 

Verenigingsavond in Buurthuis “De Groote Weiver" aanvang 20:00u. 
-Behandelen voorstellen VR 
Mocht deze avond niet door kunnen gaan in “De Groote Weiver”, dan 
zal er alsnog een online meeting worden georganiseerd. 

Za 24 april 
81ste vergadering van de VERON Verenigingsraad – Veenendaal 
-Voor gekozen afgevaardigden van de afdeling.  

Wo 12 mei Verenigingsavond in Buurthuis “De Groote Weiver" aanvang 20:00u. 

(wijzigingen voorbehouden) 

Zie ook http://a46.veron.nl/agenda/  

https://a46.veron.nl/contact/
http://a46.veron.nl/agenda/
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Bijeenkomsten online jaarvergadering 
Vanwege de Corona-maatregelen houden we dit jaar de huishoudelijke 
jaarvergadering van de VERON afdeling Zaanstreek "online", dus 100% 
corona-veilig! De vergadering is op woensdagavond 24 maart vanaf 20:00 
uur, de online zaal is open vanaf 19:30 uur. Leden die vooraf willen testen of 
alles werkt, kunnen dit doen op woensdagavond 10 maart vanaf 20:00 uur. Er 
is dan online ondersteuning om eventuele problemen te verhelpen. Dit is dan 
tevens een soort onderling QSO voor de aanwezigen die dat leuk vinden. 
 
Benodigdheden 
-Om mee te kunnen luisteren heb je alleen een PC met speakers of een 
 hoofdtelefoon nodig, meer niet. 
-Om ook mee te kunnen praten is ook een PC microfoon nodig.  
 Vaak zit de microfoon gecombineerd in een headset. 
-Het leukste is als de anderen je ook kunnen zien, daarvoor is dan een   
 webcam nodig. Moderne laptops hebben vaak een microfoon en webcam 
 ingebouwd. 
-Ook is het mogelijk om Zoom te gebruiken via een tablet of een mobiele  
 telefoon, zoek in de Store naar “Zoom Cloud Meetings”.  
 De camera en microfoon zijn standaard ingebouwd op een tablet of telefoon. 
 
Zoom software 
Voor deze online bijeenkomsten gebruiken we de "Zoom" software.  
Dit is gratis te verkrijgen voor deelnemers aan de jaarvergadering.  
Speciaal voor de jaarvergadering is er een pagina op onze website met 
uitgebreide informatie over het gebruik van Zoom: 
http://a46.veron.nl/afdeling/online-bijeenkomsten/ 
Op deze pagina staat ook uitgelegd hoe relatief eenvoudig u al mee kan 
doen met de online vergadering, en wat tips over bijvoorbeeld het instellen 
van de microfoon en het "muten" tijdens de vergadering zelf. 
 
Opgeven en inloggegevens 
Om te zorgen dat alleen afdelingsleden deelnemen aan de online 
vergadering, dienen leden zich via email op te geven bij de secretaris van de 
afdeling via a46@veron.nl 
U krijgt dan ook de benodigde inloggegevens voor Zoom toegestuurd.  
Deze inloggegevens zijn voor beide bijeenkomsten geldig (10 en 24 maart). 
 
Overige vragen 
Heeft u nog inhoudelijke vragen over de vergadering, neem dan contact op 
met iemand van het bestuur (Bert, Kees of Chris). Heeft u vragen over 
vergaderen met Zoom, of wilt u een keertje extra testen, neem dan contact 
op met de webmaster (Ivo).  
Contact-informatie is te vinden op http://a46.veron.nl/afdeling/bestuur/ 

http://a46.veron.nl/afdeling/online-bijeenkomsten/
mailto:a46@veron.nl
http://a46.veron.nl/afdeling/bestuur/
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Agenda “on-line” huishoudelijke jaarvergadering  
VERON Afdeling Zaanstreek (Let op!: 24 maart 2021) 
 
1. Opening. (20:00 uur) 

2. Vaststellen van de agenda. 

3. Mededelingen. 

Vaststellen van de notulen van de vorige huishoudelijke jaarvergadering  
van 8 januari 2020. (zie de Convo van Maart & April 2020)  
 
http://a46.veron.nl/wp-content/uploads/2020/03/Convo_Mrt-Apr20.pdf 
 
4. Jaarverslag van de secretaris, penningmeester, kascontrole commissie 

en de QSL-manager. 

5. Verkiezing afdelingsbestuur. 

Huidige situatie: 

 Voorzitter – Bert Dolstra (PA0BZY)→Aftredend en herkiesbaar. 

 Penningmeester - Chris Blouw (PA0CGB) Aftredend en herkiesbaar 

 Secretaris - Kees Koopmans (PA3HCA) → Aftredend en herkiesbaar. 

- Er zijn vacatures voor nieuwe bestuursleden, echter moet het  

bestuur altijd uit een oneven aantal leden bestaan. 

De voorzitter wordt gekozen door de leden. 

6. Het kiezen van een nieuwe kascontrolecommissie. 

7. Kiezen van de afgevaardigden voor de 81ste Verenigingsraad op 

zaterdag 24 april te Veenendaal 

8. Toekomst van onze relaisstations. 

9. Wat gaan we doen in 2021? 

Voorstellen van de leden en het bestuur. 

(Velddag, Kids Day, Mills on the Air, Jota, etc.) 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting. 

http://a46.veron.nl/wp-content/uploads/2020/03/Convo_Mrt-Apr20.pdf
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PACC 2021 
Op 13 & 14 februari was er weer een PACC contest. Vanwege de Corona 
maatregelen hebben we dit jaar niet meegedaan onder de afdelingscall 
PI4ZAZ. Wel zijn er een aantal leden binnen onze afdeling die onder de 
eigen call hebben meegedaan. 
 

Gift na verkoop apparatuur uit nalatenschap Dirk (PA3FMP) 
Na het overlijden van ons afdelingslid Dirk (PA3FMP), heeft de familie 
gevraagd of de VERON afdeling Zaanstreek Dirk zijn apparatuur kon 
uitzoeken en verkopen. Fred en Hella hebben bij het uitzoeken en het 
verkopen hierbij geholpen. Ivo heeft alle items op de website van de afdeling 
gezet, zodat iedereen kon zien wat er te koop was, wat de kosten waren en 
of het nog beschikbaar was. Omdat er door de Corona maatregelen geen 
verkopingen konden worden georganiseerd was dit een prima alternatief. 
Een gedeelte van de opbrengst zou ten goede komen voor de afdeling. 
De familie heeft na de verkoop van de spullen het gedeelte van de opbrengst 
nog met een ruime gift verhoogd tot een totaal bedrag van 500,- Euro.  
Wij zijn de familie heel erg dankbaar voor dit bedrag en zullen er zorg voor 
dragen dat het ten goede komt voor de activiteiten van de afdeling. 
 

Het microcontroller project. 
Ik heb in de convo van mei/juni van vorig jaar geschreven, dat we binnen de 
VERON afdeling Zaanstreek met een microcontroller cursus gaan beginnen, 
om onze leden te laten beginnen met het begrijpen en programmeren van 
Arduino microcontroller projecten voor zend- en luister amateurs. 
 

De afdelingsavond in november 2019. 
Tijdens de afdelingsavond van november 2019, hadden we de leden 
gevraagd om hun eigen microcontroller projecten mee te brengen, zodat 
onze leden konden zien wat er allemaal gebeurt op dit gebied binnen de 
afdeling Zaanstreek. Iedere deelnemer maakte tevens kans om het “Celsius 
Bouwpakket” van Ivo te winnen bij de loterij die onder de deelnemers werd 
gehouden. Iedere inbreng mocht mee doen, project wel of niet gelukt. 
De inbreng van onze leden heeft mij verbaasd. Een heel klein printje voor in 
een drone, waarmee je de drone data gegevens kunt doorsturen naar de 
ontvanger op de grond, een afstandsbediening met RC-5 remote control voor 
de liftbediening, voor de mensen onder ons die slecht ter been zijn, 
ontwerpen met fraaie OLED-displays. Schroevendraaiers werden 
tevoorschijn gehaald en kastjes werden opengemaakt om eens duidelijk te 
laten zien, hoe het allemaal werkte. Ook een iets minder geslaagd project, 
met een satelliet-GPS gestuurde klok met nixie-buizen bleek na nadere 
inspectie ook weer te werken. 

De convo van mei/juni en van september/oktober vorig jaar. 
We hebben toen een microcontroller projectgroep binnen onze afdeling 

http://a46.veron.nl/dirk-hendriks-pa3fmp-silent-key/
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gestart, bestaande uit: Peter (PE1FSA), Ivo (PA1IVO) en ikzelf (PA0BZY), 
met als doel om verder met microcontrollers aan de slag te gaan.  
Toen kregen wij in midden maart van dat jaar te maken met “Corona”. Ivo 
was inmiddels aan het evalueren begonnen met wat er te koop was aan 
Arduino printjes en displays. Na meer dan een half jaar wachten was er nog 
steeds weinig zicht op het organiseren van een afdelingsavond in “De Groote 
Weiver”. Wij hebben toen de vraag gesteld, hoe het nu verder moet en wat 
de alternatieven zijn. Daarom is er toen in november vorig jaar overleg 
geweest tussen ons drieën bij mij thuis. Je mocht toen nog volgens de 
Corona beperkingen twee gasten bij je in huis ontvangen. We hebben toen 
besproken of we de cursus via Zoom of met instructie filmpjes via YouTube 
zouden kunnen gaan geven. 
 

We kwamen tot de conclusie, dat er op internet al heel veel instructie video’s 
te vinden zijn en dat wij hier weinig aan toe te voegen hebben. Wij vinden 
ook dat de opbouwende kritiek, de flauwe grappen over elkaars 
zelfbouwkunsten en het bij elkaar aanschuiven op de verenigingsavond van 
de VERON afdeling Zaanstreek dit nu juist zo gezellig maakt ! 
 

Wij hebben daarom besloten om de microcontroller cursus binnen onze 
afdeling uit te stellen tot betere tijden. Peter (PE1FSA) maakte hierbij wel de 
opmerking : “Van uitstel komt zeker geen afstel !”. 
De microcontroller vergadering in kleine kring bij mij thuis was in ieder geval 
gezellig, zoals jullie op de onderstaande foto kunnen zien. 
 

 
 

Bert, PA0BZY. 
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De toekomst van onze Relaisstations 
 
Per 2021 dient er voor relaisstations een tarief voor toezicht betaald te 
worden van 79,- Euro per jaar / per vergunning (relais). 
 
Voor 2021 heeft het bestuur van de afdeling Zaanstreek besloten deze 
kosten op zich te nemen. 
 
Voor 2022 moet er ook geld ergens anders vandaan komen. 
 
Omdat beslissingen hierover vóór 2022 genomen moeten worden, is het 
nodig om dit op de komende jaarvergadering te bespreken. 
 
Voorstel: 
Het liefst houden we alle drie de relaisstations in de lucht, aangezien er al 
erg veel tijd, geld en energie in is gaan zitten om deze relaisstations in de 
lucht te krijgen en te houden. 
 
Om alle drie de relaisstations in de lucht te kunnen houden, worden de extra 
kosten voor toezicht verdeeld over een bijdrage door de afdeling en 
bijdragen van leden van de afdeling en eventueel andere sponsoren die een 
bijdrage willen geven. 
 
In november van het jaar wordt er via de Convo, de website en de Zaanse 
Ronde een oproep gedaan aan de leden om geheel vrijwillig een kleine 
bijdrage te doen. Deze bijdrage wordt overgemaakt naar de penningmeester. 
Als een lid dat leuk vindt, kan zijn of haar naam op de website vermeld 
worden als "sponsor van de Zaanse relaisstations" voor het komende jaar.  
 
Aan het einde van het jaar weten we dan het sponsorbedrag, en kunnen we 
bepalen welke relais in het komende jaar QRV zullen zijn.  
 
Voor het relaisstations die "uit" gaan geldt dat ze niet meer even snel "aan" 
kunnen gaan, i.v.m. hoge kosten voor een eerste aanvraag voor een 
vergunning. 
 

Nieuwe adverteerders gezocht voor de Convo 

 
Helaas heeft onze adverteerder “RENS Electronics” de advertentie 
opgezegd. We zijn dus op zoek naar nieuwe adverteerders.  
Weten jullie iemand die wil adverteren in kleine clubbladen?  
Geef ons een seintje. 
 
 


