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VERON afdeling Zaanstreek (A46)  Opgericht 15 maart 1945. 
 

CONVO – Mei & Juni 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 september/oktober inleveren  
vóór 10 augustus. 
 
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 de laatste maanden noodgedwongen een aantal zaken die niet 
langer konden wachten op het internet afgehandeld. 
 
Zo hebben we op woensdag 24 maart de Huishoudelijke Jaarvergadering 
online gehouden. Via Zoom waren 3 bestuurs- en 11 afdelingsleden 
aanwezig en hebben we de agenda afgehandeld. Het bestuur voor het jaar 
2021 is ongewijzigd en als reserve lid van de kascontrole commissie heeft 
Ron Cijs (PA2RPC) zich opgegeven. De kascontrole commissie zelf was 
aanwezig in de persoon van Peter de Wilde (PE1FSA). De verslagen van  
de verschillende deelnemers vinden jullie verderop in deze Convo. 
 
Het voorstel om te gaan zoeken naar extra geld voor het in stand houden 
van onze 3 afdelings relais in de komende jaren vanwege de gestegen 
kosten voor toezicht en handhaving, heeft er toe geleid dat een flink aantal 
van de aanwezige leden zich heeft gemeld om een werkgroep op te richten, 
die deze taak op zich neemt. Ik ben blij met het grote aantal vrijwilligers.  
De eerste online vergadering van de werkgroep is inmiddels gehouden  
en de voorlopige planning ziet er veelbelovend uit. 
 
Een andere zaak die niet langer kon wachten, was het stemmen over de 6 
voorstellen voor de landelijke Verenigings Raad (VR). Dit hebben we 
opnieuw online met behulp van Zoom gedaan op woensdag 14 april.  
Deze keer waren er 8 afdelingsleden aanwezig en 3 leden hebben gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om per e-mail te stemmen. Onze webmaster 
Ivo (PA1IVO) heeft er voor gezorgd dat alle online vergaderingen zonder 
problemen zijn verlopen. De Verenigings Raad in Veenendaal op zaterdag 24 
april ging niet door op locatie en werd daarom ook online gehouden op 
dezelfde dag. Onze secretaris Kees (PA3HCA) heeft de standpunten van de 
afdeling Zaanstreek doorgegeven en de rest van de VR-vergadering 
gevolgd. Ook hierover meer verderop in deze Convo. 
 
Voor de komende afdelingsvergaderingen in mei en in de maand juni zijn we 
uiteraard afhankelijk van wat er in “De Groote Weiver” mogelijk is. We zullen 
weer één week van tevoren op de afdelingswebsite vermelden wat de status 
van de afdelingsavond in “De Groote Weiver” is. Dat is dus op woensdag 5 
mei voor de afdelingsavond van 12 mei en op woensdag 2 juni voor de 
afdelingsavond van 9 juni. Als de avonden doorgaan dan zal er onderling 
QSO zijn. De situatie is op dit moment te onzeker om een lezing te 
organiseren. 
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Dit is alweer de laatste Convo voordat het vakantie seizoen begint. Wel een 
raar idee als ik dit schrijf eind april. Ik hoop dat er na de zomervakantie weer 
meer mogelijk is dan op dit moment, zodat we weer afdelingsavonden 
kunnen organiseren en andere activiteiten kunnen plannen. In ieder geval 
wens ik jullie alvast een fijne en gezonde vakantie. 
 

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.  
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 
(met uitzondering van de 
maanden juli & augustus) 

Zaanse Zondagochtend Ronde met PI4ZAZ. 
Op de PI3ZAZ repeater (145,712.5 MHz)  

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

Wo 9 juni Verenigingsavond in Buurthuis “De Groote Weiver" aanvang 20:00u. 

Tijdens de 
zomerperiode 

Zaans Vakantienet 

Za 21 t/m zo 22 aug. 
ILLW – International Lighthouse and Lightship Weekend 
https://illw.net/ 

Za 28 augustus 52ste DNAT – Bad Bentheim (DL) – Radiomarkt - https://dnat.de/ 

Wo 8 september Verenigingsavond in Buurthuis “De Groote Weiver" aanvang 20:00u. 

Za 25 september Radiomarkt “De lichtmis” Meppel - https://stichtingrom.com/ 

(wijzigingen voorbehouden) 

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

https://a46.veron.nl/contact/
http://a46.veron.nl/agenda/
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Notulen van de huishoudelijke jaarvergadering van de 
VERON afd. 46 – Zaanstreek 24 maart 2021 (on-line/Zoom) 
Er hadden 3 bestuursleden en 11 leden zich online aangemeld. 
 
Opening. 
Bert (PA0BZY) opent de huishoudelijke jaarvergadering en heet iedereen 
allemaal welkom. Hij was zeer benieuwd naar het aantal inmelders voor deze 
online (Zoom) meeting. 
 
Vaststellen van de agenda. 
Ivo laat de agenda nog even op het scherm zien. 
 
Mededelingen. 
Er zijn verder geen mededelingen. 
 
Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 8 januari 2020. 
Er was een link aangegeven om de notulen nog eens na te lezen.  
De notulen stonden in de Convo van Maart/April 2020. 
Bert geeft aan dat hij naar aanleiding van de discussie over het kiezen van 
het afdelingsbestuur, de VERON statuten (afdelingsreglement) heeft 
nagelezen. Daarin staat dat de leden van het afdelingsbestuur periodiek 
aftreden volgens een door het afdelingsbestuur op te stellen rooster. Jaarlijks 
treden er dan minimaal 1/3 en maximaal 2/3 van het aantal bestuursleden af 
en deze kunnen zich herkiesbaar stellen. De voorzitter wordt in functie door 
de leden gekozen. De overige functies worden door het bestuur onderling 
verdeeld. 
Er waren verder geen op- en/of aanmerkingen. 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
Jaarverslag van de secretaris, penningmeester, kascontrole commissie 
en de QSL-manager. 
 
Jaarverslag van de secretaris Kees Koopmans (PA3HCA) over 2020. 
Dit verslag wordt anders dan de andere jaren. Als we aangeven wat we 
allemaal gedaan hebben afgelopen jaar, dan zijn we snel klaar. Corona heeft 
nogal wat invloed gehad op alle geplande activiteiten. 
Ook voor de VERON in het algemeen die in 2020 75 jaar bestond.  
De meeste Radiomarkten in binnen- en buitenland waren ook geannuleerd. 
 
Het bestuur bestond in 2020 uit Bert Dolstra (PA0BZY) voorzitter, Chris 
Blouw (PA0CGB) – penningmeester en Kees Koopmans (PA3HCA) – 
secretaris. 
Het bestuur is maar een paar keer fysiek bij elkaar geweest voor een 
huishoudelijke bestuursvergadering. Door de corona maatregelen zijn de 
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meeste zaken telefonisch en/of via email behandeld. 
 
Er zijn in 2020 maar 3 verenigingsavonden geweest. Door de corona-
maatregelen moest “De Groote Weiver”, die onder de horeca valt, de deuren 
gesloten houden.  
 
We hadden in: 
Januari  De huishoudelijke jaarvergadering. 
Februari Lezing van Jan Hoek (PA0JNH) over zijn werkzame leven bij 

Philips telecommunicatie en daarna bij Philips 
verkeerssystemen en Peektraffic. 

Maart  Onderling QSO 
 
In september was het nog mogelijk om een verenigingsavond te houden, 
maar helaas was er niemand van “De Groote Weiver” aanwezig om de deur 
te openen. De aanwezige leden konden helaas weer onverrichter zake naar 
huis. 
Mocht u nog tips hebben voor lezingen of zelf een lezing kunnen geven, dan 
horen wij dat graag als bestuur. 
 
In 2020 hebben we 1 silent key gehad. Dirk Hendriks (PA3FMP) is plotseling 
overleden. 
Verder zijn er 2 leden afgevallen en zijn er 3 nieuwe leden bijgekomen. 
Het aantal leden aan het eind van 2020 was 91. 
 
Verder een greep van alle andere activiteiten: 
 
Op zaterdag 1 februari hebben Chris (PA0CGB), Leo (PA0LEZ) en Marianne, 
Steef, en Ivo (PA1IVO) een soldeerdag gehouden bij Scoutinggroep Victorie 
in Heiloo. Met bouwpakketjes, soldeerbouten en ander gereedschap zijn ze 
daar naartoe gegaan. Via de JOTA was de scoutinggroep op de hoogte van 
het Celsius bouwpakket dat in Zaandam gebouwd werd. Voor de jaarlijkse 
speciale bijeenkomst van deze Scoutinggroep was dit jaar gekozen om met 
alle jeugdleden een soldeerproject te doen. Vandaar dat de Zaanse amateurs 
waren gestrikt voor deze speciale bijeenkomst. 
 
Op 9 & 10 februari hebben we als afdeling meegedaan met de PACC onder 
de speciale verenigingscall PI75ZAZ. 
Operators waren: Jan Hoek (PA0JNH). Chris Blouw (PA0CBG), Rinus 
(PA2MPD), André (PD3AVW), Hella (PD0HWE), Fred (PA3DLX) en Kees 
(PA3HCA) 
Met het opbouwen en afbreken hebben ook nog André (PA0MRD) en Arnoud 
Heilijgers mee geholpen. 
Bezoeker was o.a. Ramon (PE1OUW), die de foto voor de speciale QSL 
kaart van PI75ZAZ heeft verzorgd. 
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Wegens de Corona maatregelen is de “Mills on the Air” event ook afgelast. 
In 2020 is wel een microcontroller projectgroep gestart bestaande uit Peter 
(PE1FSA), Ivo (PA1IVO) en Bert (PA0BZY), met als doel om verder met 
microcontrollers aan de slag te gaan.  
Maar wegens Corona was het organiseren van workshops tijdens 
afdelingsavonden in “De Groote Weiver” niet mogelijk. Er is wel gekeken 
naar alternatieven, maar het is leuker om het even uit te stellen tot betere 
tijden. Maar van uitstel komt zeker geen afstel! 
 
De 81e Verenigings Raad op 25 april 2020 is vanwege de Corona 
maatregelen uitgesteld naar 2021. 
De activiteiten met betrekking op het 75-jarig bestaan van de VERON zijn 
ook niet doorgegaan. 
 
In de zomermaanden was het weer tijd voor het Zaans Vakantienet.  
Zaanse amateurs hielden onderling en met het thuisfront contact.  
Echter waren de condities niet optimaal. 
 
De Regiobijeenkomst, die normaal in november gehouden wordt, is ook niet 
doorgegaan. Afdelingen konden wel hun vragen en opmerkingen voor het 
hoofdbestuur insturen. 
 
De Zaanse zondagochtendronde met PI4ZAZ heeft van februari t/m 
december de speciale call PI75ZAZ gebruikt. Elke zondag, met uitzondering 
van de maanden juli en augustus, werd de ronde geleid door Jan (PD0SAO), 
Kees (PA3CYE), Wim (PA3DUP) of Kees (PA3HCA). In de zomerperiode 
was er af en toe een alternatieve ronde. 
 
De Convo werd gemaakt door Kees (PA3CYE) & Kees (PA3HCA). 
Kopij van de leden is altijd welkom. 
 
In 2020 hadden we 12 deelnemers voor de leesmap. 
De inhoud en bestond uit 6 bladen. CQDL (DL), FUNK (DL), RadCom (UK), 
Practical Wireless (UK), Radio User / Short Wave Magazine (UK) en QST 
(USA) 
 
De drie Zaanse relaisstations zijn in 2020 het hele jaar operationeel geweest, 
uitgezonderd gedurende wat onderhoud. Het 2 mtr. relais wordt het meest 
gebruikt, 23 cm en 70 cm relais het minst.  
Het 23 cm relais wordt langzaam steeds meer bekend onder de 
radioamateurs.  
In 2020 is de aanvraag gedaan om het 23 cm relais te verlengen, en de 
nieuwe vergunning is begin 2021 ontvangen. In 2021 zal de vergunning voor 
het 2 mtr. relais verlengd gaan worden.  
Ook kan de verlenging voor het 70 cm relais in 2021 aangevraagd worden. 
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Afgelopen jaar is er behoorlijk wat tijd besteed aan onderhoud van de 
relaisstations, van schoonmaken in de kasten tot het vervangen van 
elektronica. Vooral Leo (PA0LEZ) heeft hiervoor veel werk verzet.  
Voor alle relaisstations zijn de ventilatoren in de kasten vervangen, en zijn er 
intelligente regelingen gemaakt wat de levensduur en betrouwbaarheid 
verhoogt. Voor het 23 cm relais is de eindtrap module vervangen, deze was 
defect geraakt. Voor het 2 mtr. relais zijn alle koppelkabels en connectoren 
rondom de filters vervangen, hierdoor verdween het gekraak en is de 
signaaldemping minder. 
In tegenstelling tot 2019, zijn er in 2020 dus wel kosten geweest voor het 
onderhoud aan de relaisstations. 
 
De website van de afdeling Zaanstreek is ook in 2020 actief bijgehouden met 
nieuws en activiteiten van de afdeling. Zeker in deze corona-tijden komen de 
voordelen van een website goed naar voren.  
De vele wijzigingen in de agenda konden snel naar de leden 
gecommuniceerd worden.  
Ook het actuele online overzicht van de apparatuur uit de nalatenschap van 
Dirk PA3FMP was erg handig.  
Het onderhoud aan de relaisstations werd ook aangegeven. En natuurlijk niet 
te vergeten het actuele overzicht van de QSL-kaarten en de mogelijkheden 
om in corona-tijden toch QSL-kaarten uit te wisselen. 
 
Dit waren in het kort de gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen jaar. 
Ik hoop dat ik niets of niemand vergeten ben te noemen en ik wil iedereen 
bedanken voor zijn en/of haar inzet.  
 
We hopen dat er in 2021 weer activiteiten georganiseerd kunnen worden en 
dat ze ook uitgevoerd kunnen worden. We verwachten dat er weer veel 
afdelingsleden zich als vrijwilliger aanmelden. 
 
       73, Kees (PA3HCA). 
 
Jaarverslag van de penningmeester Chris Blouw (PA0CGB) 
Chris gaat stap voor stap door de begroting en de werkelijke cijfers over 
2020. Hij gaf aan dat er een fout was gemaakt met het overmaken met de 
zaalhuur aan “De Groote Weiver” in 2020, maar dat die begin 2021 weer was 
hersteld. Tevens was er nog een onverwacht voordeel, omdat de zaalhuur 
van de verenigingsavonden die wegens Corona niet door konden gaan in 
2020, terug betaald werden. Eigenlijk te veel, want in maart hebben we nog 
wel een verenigingsavond gehad. Het is natuurlijk leuk voor de kas, maar het 
is jammer dat we geen verenigingsavonden konden houden.  
Verder was er 1 persoon die nog niet op tijd de leesmap betaald had.  
(zie bijlage) 
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Bijlage bij verslag penningmeester. 
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Voor het relais zijn er in 2020 kosten gemaakt voor het onderhoud. 
Voor de relaisstations worden vanaf 2021 extra kosten verwacht.  
Agentschap Telecom gaat 79,- Euro per relais / per jaar extra kosten in 
rekening brengen voor het toezicht. Dit komt boven op de registratie- en 
andere kosten die al gerekend worden. In 2021 worden deze kosten allemaal 
door de afdeling betaald, maar in de toekomst wordt dat wel een probleem. 
We moeten de koppen even bij elkaar steken hoe we de relaisstations in de 
toekomst in de lucht kunnen houden. Ivo kwam met het voorstel om sponsor 
activiteiten te houden. In november horen jullie daar meer over.  
Op de begroting van 2021 staat ook de opbrengst van de verkoop uit de 
nalatenschap van Dirk Hendriks (PA3FMP) en de gift van de familie 
Hendriks. Met dank aan Fred (PA3DLX) en Hella Wessels (PD0HWE) voor 
de hulp bij de verkoop van de spullen en aan Ivo Klinkert (PA1IVO) voor het 
plaatsen van alle artikelen op onze website. 
Zoals de begroting 2021 er nu uit ziet sluiten we 2021 positief af (279,- Euro). 
Iedereen is akkoord. 
      73, Chris (PA0CGB) 
 
Jaarverslag van de kascontrole commissie. 
Jan Hoek (PA0JNH) en Peter de Wilde (PE1FSA) hebben apart (dus niet 
gezamenlijk op hetzelfde tijdstip) de boeken bij de penningmeester Chris 
Blouw (PA0CGB) gecontroleerd. Ze hebben beiden geen vreemde dingen 
gevonden en hebben alles goedgekeurd. De kascontrole commissie leden 
hebben de verklaring ondertekend. Ze raden de leden aan het bestuur 
decharge te verlenen. 
De leden verlenen het bestuur decharge. 
      73, Peter (PE1FSA) 
 
Jaarverslag van de QSL-manager Regio 46 Hella Wessels (PD0HWE).  
Door de corona perikelen, welke half maart het land begon te teisteren, 
is het een bijzonder jaar geworden voor ons allen. 
Daardoor geen clubavonden en radiobeurzen meer etc. 
Doordat Nederland in lock-down ging, is er wat meer bedrijvigheid op de 
amateurbanden ontstaan, dat was ook te merken bij afdeling Zaanstreek. 
Een veilige manier om toch contact te houden met de onzekere buiten 
wereld. 
Het was ook te merken aan de QSL kaarten welke ik van jullie mocht 
ontvangen, tot op de gebruikelijke clubavond in maart. Daarna wist menigeen 
mijn brievenbus te vinden om de nodige kaarten van jullie verbindingen naar 
het DQB te sturen. (En ook kaarten op te halen.) 
Dit jaar meer dan 10 kg (10294 gram) mocht ik namens jullie allen naar het 
DQB versturen en met een onderbreking van een paar maanden van het 
bureau 4287 gram ontvangen. 
Vorig jaar was er 4100 gram verstuurd en 3280 gram ontvangen. 
Zoals het er nu naar uitziet, zit er nog geen verenigingsavond aan te komen. 
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Dus kunnen jullie op het bekende adres, na een mailtje, ook in 2021 QSL 
kaarten bij mij komen halen en brengen (evt. ook voor mede-zendamateurs)   
Zie de QSL lijst op de afdeling site. (http://a46.veron.nl/afdeling/qsl-service/) 
In maart 2021 is het de bedoeling om met alle QSL managers weer bij elkaar 
te komen, maar dat zal denk ik afhangen hoe het verder gaat met de corona 
uitbraak, welke nu nog niet op zijn einde is. 
 
Rest mij nog te zeggen: Stay Safe, take care en succes met de radiohobby. 
 

73, Hella Wessels (PD0HWE) 
 
Kiezen van het afdelingsbestuur. 
Op dit moment zijn de huidige bestuursleden Bert (PA0BZY) voorzitter, Chris 
(PA0CGB) penningmeester en Kees (PA3HCA) secretaris.  
Zoals al eerder aangegeven moeten we het periodiek aftreden van 
bestuursleden in een rooster gaan opstellen om te voldoen aan de statuten. 
Jaarlijks treden er dan er minimaal 1/3 en maximaal 2/3 van het aantal 
bestuursleden af en deze kunnen zich herkiesbaar stellen. De voorzitter 
wordt in functie gekozen. De overige functies worden door het bestuur 
onderling verdeeld. Volgens de statuten kunnen nieuwe kandidaten vóór de 
opening van de huishoudelijke jaarvergadering worden voorgedragen. Er is 
altijd plek voor nieuwe bestuursleden, maar het totale aantal moet altijd 
oneven zijn.  
Ron maakte de opmerking dat we volgens zijn mening niet echt op zoek zijn 
naar nieuwe bestuursleden. Waarop Bert aangeeft dat hij het niet met hem 
eens was en dat dit punt zelfs specifiek op de agenda vermeld staat. Ron 
vraagt naar welke functies er nog gedacht wordt. Hij geeft aan dat Kees veel 
functies heeft en als die weg zou vallen er een groot gat valt.  
Op dit moment zijn er geen specifieke functies te benoemen. We geven nog 
even aan, dat je niet beslist in het bestuur hoeft te zitten om te helpen.  
Je kan per activiteit altijd een werkgroep samenstellen en het werk verdelen. 
Hierin kan dan 1 bestuurslid zitten, aangevuld met leden. Dit was ook het 
voorstel voor een werkgroep voor de relaisstations. Er zijn leden die heel 
actief zijn, maar die beslist geen bestuursfunctie willen hebben. 
Er zijn geen bezwaren van de leden, zodat Kees (PA3HCA) en Chris 
(PA0CGB) doorgaan in 2021. Bert (PA0BZY) wordt door de aanwezige leden 
herkozen tot voorzitter. 
 
Het kiezen van een nieuwe kascontrole commissie. 
Het principe is dat de kascontrole commissie uit 2 leden bestaat en dat er 
altijd een reserve lid is, die later doorgeschoven wordt.  
Peter (PE1FSA) treedt af en wordt bedankt voor zijn werk.  
Jan Hoek (PA0JNH) blijft nog een jaar en Willem (PD5WVE) komt als nieuw 
lid in de kascontrole commissie. Ron Cijs (PA2RPC) wordt de reserve.  
Bedankt voor de aanmelding. 

http://a46.veron.nl/afdeling/qsl-service/
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Kiezen van de afgevaardigden voor de 81ste Verenigingsraad op 
zaterdag 24 april te Veenendaal 
Op dit moment hebben Bert (PA0BZY), Chris (PA0CGB) en Kees (PA3HCA) 
zich opgegeven als afgevaardigden voor de VR. 
Mocht deze online gehouden worden, dan is er slechts één afgevaardigde 
mogelijk. (Kees wordt aangewezen als vrijwilliger……) 
 
Toekomst van onze relaisstations. 
Hoe ziet de toekomst van onze relaisstations eruit? De kosten worden hoger 
en niet alles zou dan betaald kunnen worden vanuit de afdeling. Leo 
(PA0LEZ) en Ivo (PA1IVO) hebben de afgelopen jaren heel veel tijd, energie 
en geld in deze relaisstations gestoken. En als er één of meerdere 
noodgedwongen uit de lucht moeten worden gehaald, dan zijn ze niet zo 
eenvoudig meer terug te halen. Het kost veel inspanning en veel geld een 
nieuw relais op te zetten. Ga er dus maar van uit dat een relaisstation na 
opzegging niet meer zal terugkomen. Discussie over het gebruik 
(weinig/veel) zal er altijd blijven.  
 
Voor het dekken van de kosten wordt gedacht aan een kleine collecte / 
vrijwillige bijdrage. Sponsoring dus. Maar je moet wel van tevoren weten of er 
genoeg geld binnen komt om de kosten te kunnen betalen, want voor het 
opzeggen zijn ook regels (opzegtermijn e.d.). Dus november / december 
moet dat wel duidelijk zijn. Hoe gaat het bij andere afdelingen nu?  
In principe staan de relaisstations niet meer geregistreerd op de vereniging. 
Een tijd geleden moesten ze op naam van individuele zendamateur(s) 
geregistreerd worden. Dit had verband met de problemen die er in het 
verleden zijn geweest met relaisstations waar de VERON veel tijd en 
inspanning moest leveren voor het oplossen. Een aantal afdelingen hebben 
de relaisstations ondergebracht in een stichting.  
 
Er is een voorstel om een kleine repeater werkgroep op te richten. Chris 
(PA0CGB) neemt plaats als vertegenwoordiger van het bestuur en Leo 
(PA0LEZ), Ivo (PA1IVO), Peter (PE1FSA), Hans (PD0HAE) en Onne 
(PE2TAN) als leden. Chris maakt een planning en Kees zal (met 
goedkeuring) Chris de contact informatie (email-adressen) sturen. 
Vanuit deze werkgroep komt dan een voorstel richting het bestuur.  
Het bestuur neemt hierover dan een besluit. 
 
We hebben de laatste tijd veel last van storingen op het relais.  
Het is begonnen met iets persoonlijk tegen Henk (PD7HB), maar op dit 
moment hebben anderen daar ook last voor.  
Ook tijdens de Zaanse zondagochtend ronde.  
Reageer er zo min mogelijk op. 
Het Agentschap Telecom is op de hoogte en heeft het in behandeling. 
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Wat gaan we doen in 2021? Voorstellen van de leden en het bestuur. 
Dit jaar is het moeilijk te voorspellen wat wel en wat niet kan. Kees had al 
geïnformeerd voor de “Mills on the Air”, maar men gaf aan dat alle activiteiten 
van de vereniging deze periode tot en met mei zeker niet door zouden 
kunnen gaan. 
Een velddag in juni, zoals we die vroeger wel eens organiseerde zou 
misschien nog mogelijk zijn. Deze is de laatste jaren niet meer gehouden, 
omdat er te weinig leden zich aangemeld hadden om te helpen. Tevens was 
de belangstelling om mee te doen ook minder geworden. De JOTA zal dit 
najaar waarschijnlijk wel doorgaan. We zullen dit jaar waarschijnlijk kort van 
tevoren activiteiten gaan inplannen, afhankelijk van de mogelijkheden. 
 

Rondvraag. 
Geen vragen. 
 

Sluiting. 
Ivo bedankt voor het regelen van deze Zoom meeting. 
Mocht er geen verenigingsavond in april mogelijk zijn, dan komt er voor het 
behandelen van de voorstellen ook een online Zoom meeting. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 

<< ZAANS VAKANTIENET 2021 >> 
Beste zend- en luisteramateurs, 
 

Velen hebben alweer plannen gemaakt om met vakantie in binnen- of 
buitenland te gaan en hopen dat alles weer mogelijk is. Maar ik denk dat het 
nog wel een paar maanden zal duren, voordat we weer naar het buitenland 
kunnen. 
En dan ook natuurlijk de HF set en antenne(s) mee nemen om vanaf de 
camping of zomerhuis of welke plek dan ook verbindingen te maken met het 
thuisfront en daar buiten. 
Helaas waren laatste jaren de condities niet al te best en ook het animo voor 
het Zaans Vakantienet was niet groot. Maar we gaan het dit jaar gewoon 
weer proberen. Een bepaalde dag uit te kiezen om QRV te zijn is moeilijk, 
daarom hebben we besloten dat we, waar mogelijk, gewoon elke dag even 
uitluisteren. We voeren ook de ochtend op 20 meter weer even in. 
’s Avonds pakken we 2 tijdstippen met verschillende frequenties i.v.m. de 
condities en de locatie van de vakantiegangers. Het schema wordt dan: 
Om 10:00u op de 20 mtr band op 14285 kHz +/- 5 kHz i.v.m. QRM of bezet. 
Om 20:30u op de 40 mtr band op   7087 kHz +/- 5 kHz i.v.m. QRM of bezet. 
Om 21:00u op de 80 mtr band op   3724 kHz +/- 5 kHz i.v.m. QRM of bezet. 
Ik hoop dat we elkaar kunnen ontmoeten op deze tijdstippen en op deze 
frequentie. Tot horens,  

73, Chris (PA0CGB) & Kees (PA3HCA) 
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Voorstellen voor de VR 
Op de verenigingsavond in april behandelen we normaal de voorstellen voor 
de VR. Helaas was een verenigingsavond in “De Groote Weiver” nog niet 
mogelijk, vandaar dat we weer een online Zoom meeting moesten 
organiseren. Ook was het mogelijk om via een procedure per email te 
stemmen. Tijdens de online meeting hadden 8 leden zich ingemeld. Via email 
hadden er 3 gestemd. Totaal hebben er 11 gestemd over de voorstellen. 
 

Als afdeling hebben in het totaal 4 stemmen op de VR. Dit aantal is 
afhankelijk van de grootte van de afdeling. De uitslag van de 11 stemmen 
tijdens de online meeting en die per email, moet daarom omgerekend 
worden naar de 4 stemmen die we als afdeling hebben. 
 

A46 – Uitslag stemmen van de voorstellen voor de VR: 

Voorstel Voor Tegen Onthouding 

1. 0 3 1 

2. 3 0 1 

3. 4 0 0 

4. 3 1 0 

5. 3 0 1 

6. 3 0 1 
 

De VR, die in 2019 niet doorging wegens Corona, zou dit jaar in Veenendaal 
worden gehouden. Helaas kon deze ook niet doorgaan. Er is toen besloten 
om wel een online VR te houden. Voor deze online meeting gebruikt de 
VERON de online vergadersoftware “GoToMeeting”. 
Voor deze Virtuele VR mocht er per afdeling maar 1 afgevaardigde zich 
aanmelden. Om alles te controleren en uit te leggen werd er de vrijdagavond 
ervoor een training gehouden, zodat de meeting op zaterdag 24 april op tijd 
kon beginnen en iedereen wist wat er van hem of haar verlangd werd. 
Op zaterdag waren er ongeveer 70 inmelders. 
Om 11:00u werd de VR geopend. Er wordt geïnventariseerd welke 
afdelingen zich ingemeld hebben en er wordt aangegeven welke afdelingen 
zich afgemeld hadden. Voor de Silent Keys van 2019 en 2020 wordt een 
moment van stilte in acht genomen. 
Na het aangeven van de ingekomen stukken werden de notulen behandeld 
en goedgekeurd. Dan kwamen de verslagen over 2019 & 2020 v/d algemeen 
Secretaris, Penningmeester & Kascontrolecommissie, gevolgd door de 
verslagen van de Bureaus en commissies over 2019 & 2020.  
Tussendoor was er nog een koffiepauze met virtueel gebak. 
Omstreeks 12:15u was de verkiezing van de voorzitters van de bureaus, 
commissies en van de leden van het hoofdbestuur. 
Na een korte onderbreking voor de lunch, was de rede van de voorzitter. 
Deze werd gevolgd door de behandeling van de ingediende voorstellen en 
werd er over de voorstellen gestemd. Alle afgevaardigden van de afdelingen 
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geven dan om de beurt hun stemmen per voorstel. 
Ook was er nog een amendement op voorstel 2 binnengekomen. 
Deze werd apart behandeld en is na overleg ingetrokken. 
 

Hieronder de uitslag van de voorstellen op de (V)VR – (Onder voorbehoud) 

Voorstel Uitslag Commentaar 

1. Ingetrokken Na toezegging 

2. Aangenomen  

3. Aangenomen  

4. Aangenomen  

5. Ingetrokken Wordt al aan gewerkt. Maar het heeft ook te 
maken met auteursrechten dat uitgaves voor 
een bepaald jaar nog niet gepubliceerd 
mogen worden. 

6. Ingetrokken Wordt aan gewerkt 
 

De begroting werd vastgesteld en daarna was er de rondvraag. 
Na het bepalen van de voorlopige vaststelling van de volgende VR werd 
even na 16:00u de online vergadering gesloten. 
Het was een lange dag achter het scherm van de PC. 
 

Giften 
Voor de relaisstations is een gift binnen gekomen van 100,- Euro van  
J. de Lange (PE1FWC). Namens de afdeling bedankt. 
 

Eraan/eraf 
Op de site aangeboden een Kenwood TX TS-570D, voeding PS53 en 
speaker SP23. Zie: http://a46.veron.nl/eraan-eraf/algemeen/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe adverteerders gezocht voor de Convo 

We zijn dus op zoek naar nieuwe adverteerders. Weten jullie iemand die wil 
adverteren in kleine clubbladen? Geef ons een seintje. 

 

 
 

 

http://a46.veron.nl/eraan-eraf/algemeen/

