VERON afdeling Zaanstreek (A46)

Opgericht 15 maart 1945.

CONVO – JANUARI & FEBRUARI 2012
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
(email: pa3cye@amsat.org )
Edwin Verburg
Tel. 075-6285459
(email: pe5edw@veron.nl )

(PA3CYE)
(PE5EDW)

Samenstelling van het afdelingsbestuur:.
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris (a.i.)

Edwin Verburg
Chris Blouw
Kees Koopmans

PE5EDW
PA0CGB
PA3HCA

075-6285459
075-6167967
Email: a46@veron.nl

Algemene informatie:
Internet (Home Page)
Verenigings repeater
(70 cm)
Verenigings repeater
(2 mtr.)
Verenigingszender
Zaanse Ronde
Rondeleiders (PI4ZAZ)
Regionaal QSL-Manager
Afd. Giro nr. 3387333
Leesmap coördinator
Webmaster A46

http://www.veron-zaanstreek.nl
PI2ZAZ

In: 431.925 / Uit: 430.325
(1750 Hz / CTCSS 88.5)
PI3ZAZ
In: 145,1125 / Uit 145,7125
(1750 Hz) / CTCSS 88.5)
PI4ZAZ
Email: a46@veron.nl
Zondagmorgen 11:30u
via PI3ZAZ (145,7125 repeater)
PA1TM, PD0SAO, PA3CYE, PA3DUP
Jan Numan, PA0VSS
Tel. 0251-230954
Penningmeester VERON Zaanstreek
Kees Koopmans PA3HCA Tel. 075-6426520
Edwin Verburg PE5EDW
pe5edw@veron.nl
(* Wijzigingen voorbehouden)

Convo
KOPIJ voor de CONVO van Maart inleveren vóór 20 februari 2012.
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 2 e 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,
Allereerst een gezond en gelukkig, maar vooral ook DX-rijk 2012 toegewenst
voor u en uw familie.
We hebben een enigszins rustig verenigingsjaar achter de rug. Naast de
PACC contest in februari zijn er niet veel afdelings activiteiten geweest. Wel
hebben we een aantal leuke en vooral ook interessante lezingen gehad met
opmerkelijk foto- en video beelden. Ik hoop dat we in 2012 ook weer kunnen
genieten van lezingen en ik verzoek u daarom eens rond te vragen bij de
HAM's in uw omgevingen (en daarbuiten natuurlijk via de ether!!!) of er
daarbij zijn die wellicht een lezing willen geven over wat hen bezig houdt in
hun hobby. Misschien weet u van lezingen bij andere afdelingen en kunt u
eens een balletje opgooien bij die specifieke amateur.
Tijdens de Pinkster is er het VERON Pinksterkamp geweest in Odoorn, met
dit jaar een kleine delegatie vanuit de Zaanstreek. Het was weer een gezellig
kamp met vooral veel vossenjachten en knutselplezier voor jong en oud.
Misschien wat uit het oog verloren, maar het is toch de moeite waard om
eens te overwegen om daarheen te komen. Het schitterende bosgebied en
vaak mooie weer in combinatie met de vele mogelijkheden om een
antennepark op te richten bij de tent of caravan en in te pluggen op de gratis
high power energievoorziening geeft een ieder wat wils.
Op zaterdag 10 maart 2012 organiseert de VERON, afd. 's-Hertogenbosch,
voor de 37e maal de jaarlijkse Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron
in Rosmalen (Den Bosch). De toegangsprijs bedraagt € 7,-. Op de
verenigingsavond van januari kunt u kaartjes bestellen voor € 7,- per stuk bij
de afdelings secretaris (direct afrekenen, want dan kan de bestelling inclusief
de betaling op tijd binnen zijn bij de organisatie). Hopelijk zijn de bestelde
kaarten dan binnen op de februari verenigingsavond.
Als laatste wil ik u van harte uitnodigen om de huishoudelijke jaarvergadering
bij te wonen op woensdag 11 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 11 januari 2012
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
4. Vaststellen van de notulen van de vorige jaarvergadering van 12
januari 2011 (zie Convo maart 2011 - deze is ook via de home-page
van onze afdeling van internet te halen!).
http://www.veron-zaanstreek.nl/convo/Convo_mrt11_A5.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. Wat gaan we doen in 2012? Voorstellen van de leden en het
bestuur (bijv. PACC-contest)
9. Rondvraag
10. Sluiting
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VERON Zaanstreek - Activiteiten in 2012
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

8 januari

Kidsday 2012

10 januari

Hobbyclub te Westzaan

11 januari 2011

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

17 januari

Hobbyclub te Westzaan

24 januari

Hobbyclub te Westzaan

10 maart

Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron in Rosmalen
(Den Bosch) www.radiovlooienmarkt.nl

11/12 februari

Dutch PACC contest (12.00 UTC tot 12.00 UTC)
http://pacc.veron.nl/
Heeft u nog activiteiten? Laat het even weten via
a46@veron.nl

VERGEET NIET KOPIJ AAN TE LEVEREN VOOR DE CONVO
VAN MAART 2012 ! ! !
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