VERON afdeling Zaanstreek (A46)

Opgericht 15 maart 1945.

CONVO – MAART 2013
Verschijnt 6 keer per jaar:

Jan./Feb., Maart, April, Mei/Juni, Sept./Okt. en Nov./Dec.
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PI3ZAZ
In: 145,1125 / Uit 145,7125
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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 April inleveren vóór 20 Maart 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 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,
Deze Convo bevat, zoals gebruikelijk in de maand Maart, de notulen van de
Huishoudelijke Jaarvergadering en verslag van de secretaris (a.i.).
Met dank aan Kees PA3HCA voor het verzorgen van deze stukken en
natuurlijk aan u allen, omdat er anders niets is om over te schrijven, hi.
Voor hen die niet aanwezig waren bij de h.h. Jaarvergadering de boodschap
om de notulen eens rustig door te lezen en notie te nemen van de voorstellen
van de leden en de vraag aan een ieder om eens rond te kijken of er nog
gegadigden zijn voor het geven van een lezing. Ook een veiling is genoemd.
Graag uw suggesties naar de secretaris (a46@veron.nl).
Op de verenigingsavond in maart kunt u de bestelde kaarten voor de
Radiobeurs in Rosmalen op 23 maart a.s. ophalen bij Kees PA3HCA. Het zal
een “goed gevulde” beurs zijn, want op de website van de BRAC waren en
geen stands meer te huur. Kom dus op tijd voor de beste spullen...!!!
Verder mijn complimenten voor het
succesvol uitvoeren van de PACCcontest 2013. De QSL-kaart is
gemaakt door ondergetekende. In
totaal zijn er wereldwijd 1518 logs
ingestuurd naar naar de PACC
organisatie en nu is het wachten op
de uitslagen.
Op 13 april is er de verenigingsraad van de VERON en ik ben nog op zoek
naar iemand die samen met Chris PA0CGB daarheen wil gaan. Ikzelf ben
helaas verhinderd. Graag even via de secretaris uw wens kenbaar maken.
Op de verenigingsavond in april behandelen we de voorstellen voor de VR.
Zoals u wellicht hebt vernomen is onze 2m Repeater PI3ZAZ even uit de
lucht vanwege een storing. Wanneer deze weer in de lucht komt nog niet
bekend, maar er wordt aan gewerkt.
Graag tot ziens op de verenigingsavond.
73,
Edwin Verburg, PE5EDW
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)

3

Notulen huishoudelijke jaarvergadering VERON afdeling Zaanstreek op
9 januari 2013.
Er zijn 3 bestuursleden en 12 leden aanwezig.
Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een hamerslag.
Hij wenst iedereen een goed 2013.
Op de tafels liggen de agenda en de begroting.
Men krijgt een gratis consumptie en misschien ook nog wel een 2 de, maar dat
is afhankelijk van het verslag van de kascontrole commissie.
Vaststellen van de agenda.
Samen met de leden wordt de agenda vastgesteld.
Er zijn geen opmerkingen en/of toevoegingen vanuit de leden.
Mededelingen.
Er waren afgelopen jaar twee Silent Keys. Dit waren is Ab van Zon, PE1BKJ
en Cees Streefland, PA2STR. Voor hen wordt een moment stilte in acht
genomen.
Op 9 en 10 februari is er weer de PACC contest. We zijn weer van plan met
PI4ZAZ mee te doen op de lokatie van de knutselclub. Dus zijn we op zoek
naar vrijwilligers.
Kaarten voor Rosmalen zijn bij Kees (PA3HCA) te bestellen. De kosten zijn 7
Euro. Dit kan tot en met de verenigingsavond van februari. Het uitdelen van
de kaarten is op de verenigingsavond in maart.
De radiomarkt is op zaterdag 23 maart.
De Verenigingsraad is op 13 april in Apeldoorn. Edwin kan dit jaar niet. We
hebben dus afgevaardigden nodig. Dit komt later aan de orde.
De velddagen zijn op 1 en 2 juni. Bij voldoende belangstelling en hulp kunnen
we dit jaar ook een velddag organiseren op zaterdag 1 juni of een andere
datum.
Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 11 januari 2012.
De notulen worden goedgekeurd.
Jaarverslag van de secretaris, penningmeester, kascontrole commissie
en de QSL-manager.
Verslag secretaris (zie elders in de Convo)
Verslag van de penningmeester. (De cijfers van Chris.)
De penningmeester Chris, PA0CGB heeft op iedere tafel een kopie van de
begroting 2012, werkelijke kosten 2012 en de begroting 2013 neergelegd.
Aan de hand van dit papier legt hij de leden uit wat de werkelijke inkomsten
en uitgaven waren in 2012 en wat de begroting is voor 2013. De jaarlijkse
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bijdrage is teruggelopen. Verder is er iets meer uitgegeven dan
binnengekomen is. We hopen dat er dit jaar weer wat verkopingen zijn om de
kas wat aan te vullen.
De kascontrole commissie, bestaande uit Wim, PA3DUP en Willem,
PD5WVE, hebben bij Chris de boeken gecontroleerd en alles in orde
gevonden. Men vraagt de leden het hele bestuur decharge te verlenen.
Aan het hele bestuur wordt decharge verleend. Chris wordt bedankt voor het
financiële plaatje.
Dank voor het vertrouwen.
Jaarverslag van de QSL-manager Jan, PA0VSS.
Het QSL overzicht van het jaar 2012:
Totaal verzonden en ontvangen 54,272 Kg
Dit zijn ongeveer 18091 stuks. Een kaart weegt gemiddeld 3 gram.
Het aantal kaarten in de Zaanstreek is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte
van het jaar daarvoor.
Verzonden naar Arnhem:
Zaanstreek
Waterland
Totaal

7531 gram
33485 gram
41016 gram

2510 stuks
11162 stuks
13672 stuks

Ontvangen uit Arnhem:
Zaanstreek
Waterland
Totaal

4059 gram
9197 gram
13256 gram

1353 stuks
3066 stuks
4419 stuks

De gewichten van de kaarten zijn gewogen zonder verpakking dus netto van
en naar Arnhem.
En ten overvloede gaarne duidelijk schrijven bij het invullen van de kaart.
Let nog even op het formaat van de QSL kaart – 14 x 9 cm.
Er klopt iets niet met de JOTA kaarten. Deze komen soms terug terwijl men
wel lid is. Jan zal dat aankaarten op de volgende bijeenkomst. Ook zijn er wat
discussies over het doorsturen van QSL kaarten van leden aan niet-leden
(IARU regels).
Jan Numan, PA0VSS
Pauze
De gratis consumptie kan worden genuttigd.
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Kiezen van het afdelingsbestuur.
De verdeling van de functies wordt binnen het bestuur gekozen, met
uitzondering van de voorzitter, want die wordt door de leden gekozen.
Op dit moment zijn de voorzitter Edwin, PE5EDW en de penningmeester
Chris, PA0CGB.
We zoeken nog een secretaris. Kees blijft nog even Ad Interim. Volgens de
leden vindt Kees het veels te leuk al zegt hij zelf van niet…….
Zijn er nog bezwaren? Er zijn geen bezwaren van de aanwezige leden.
Op dit moment blijft het bestuur voorlopig nog even in de samenstelling zoals
die nu is.
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. William, PE8WVK
treedt af en wordt bedankt voor zijn werk. Willem, PD5WVE blijft nog een jaar
en Wim, PA3DUP schuift van de reserve bank naar de kascontrole
commissie.
Rinus, PA2MPD wordt reserve lid. Volgens Wim zet Chris zijn vrouw hele
lekkere koffie.
Wat gaan we doen in 2013? Voorstellen van de leden.
De PACC is goed bevallen in 2011. Helaas was de belangstelling in 2012 te
weinig om door te laten gaan. Het plan is om dit jaar wel weer mee te doen
met de PACC met de verenigingscall PI4ZAZ vanuit de locatie van de
knutselclub. Chris, PA0CGB zal inventariseren of er weer voldoende
belangstelling is.
Op dit moment Chris, PA0CGB; Jan, PA0JNH; Willem, PD5WVE; Wim,
PA3DUP; Rinus, PA2MPD en André, PA0MRD (voor af- en opbouw).
Velddagen – Inventarisatie door Kees, PA3HCA voor hulp en belangstelling.
Vakantienet en het award? PD5WVE maakt het award voor 2012 en 2013.
Stuur je foto’s van het vakantienet in. Ook tijdens het vakantienet zelf.
Voorstel is buiten je log minimaal ook 1 foto erbij te sturen.
Kan iedereen boven de 7100 KHz werken? Er zal een inventarisatie
plaatsvinden.
Dan kunnen we een frequentie kiezen die boven de 7100 KHz ligt. Daar is
het vaak iets rustiger.
Daar er al een aantal leden aan het eind van april op vakantie gaan is het van
belang vroegtijdig de frequenties en de tijden door te geven.
Hou tijdens het vakantienet wat meer ruimte vrij voor inmelders.
Lezingen?
Wie kan er een lezing over de Raspberry Pi geven? (Nieuwsgierig? zie ook
http://www.raspberrypi.org/)
Wie weet of er nog andere interessante lezingen bij andere verenigingen
gegeven zijn?
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We vragen de leden actief mee te denken en informatie & tips te geven.
Er wordt nog een vraag gesteld over de repeater(s). De 2 mtr. repeater gaat
van verenigingsrepeater op naam naar een persoonlijk amateur. Dit is een
besluit van het hoofdbestuur. In ons geval wordt dat Leo, PA0LEZ. De 70cm
repeater van de afdeling stond al op Leo zijn naam. Aan repeaters zijn kosten
verbonden.
Werden deze ook door het hoofdbestuur betaald en komen de kosten nu voor
rekening van de afdeling?
Dit wordt uitgezocht.
Zijn er nog andere voorstellen? Geef ze door aan het bestuur.
Voorstellen VR.
Zijn er voorstellen voor de VR?
Er zijn op dit moment geen voorstellen vanuit de afdeling voor de VR
(Verenigingsraad)
De VR is dit jaar op zaterdag 13 april (Locatie DOK Zuid Apeldoorn).
Afgevaardigden voor de VR.
Chris, PA0CGB is in ieder geval één van de afgevaardigden voor onze
afdeling.
De behandeling van de voorstellen zijn op de verenigingsavond in april.
Rondvraag.
Jan, PD0SAO vraagt of het weer eens mogelijk is een veiling te organiseren
b.v. in mei.
Een goed idee. We gaan op zoek naar een veilingmeester. Vrijwilliger(s)?
Willem, PD5WVE geeft aan om eens te onderzoeken of een andere bank niet
minder kosten in rekening brengt voor een verenigings rekening. Op dit
moment zijn we bij de ING en die brengt aardig wat kosten in rekening.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn
aanwezigheid en namens het bestuur voor de inzet in het afgelopen jaar.
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Jaarverslag van de secretaris (ad interim) Kees Koopmans, PA3HCA
over 2012. (VERON afd. Zaanstreek (A46)
Het bestuur bestond in 2012 uit 2 vaste leden en 1 ad interim.
Het bestuur is slechts een aantal malen bij elkaar geweest voor een
huishoudelijke bestuursvergadering.
Op 26 juni 2012 is Ab van Zon, PE1BKJ overleden. De crematie heeft op 3
juli plaatsgevonden. Ab was altijd aanwezig op de verenigingsavonden en te
horen in de Zaanse zondagochtend ronde.
Op 5 december is Cees Streefland, PA2STR overleden. Er was geen
uitvaartplechtigheid. Hij heeft zijn lichaan beschikbaar gesteld voor de
wetenschap. Cees was op dat moment geen lid van onze afdeling, maar was
een bekende bij vele zaanse amateurs en altijd te horen in het Zaans
vakantienet en in andere QSO’s met amateurs in het zaanse.
Op de verenigingsavond van december hebben de leden en het bestuur een
moment stilte gehouden.
Er waren in 2012 10 verenigingsavonden geweest. Deze worden redelijk
goed bezocht. Gemiddeld zijn er zo’n 20 man aanwezig per avond.
We hadden in:
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni

De huishoudelijke jaarvergadering.
Onderling QSO
Onderling QSO
Behandelen van de voorstellen voor de Verenigingsraad
Onderling QSO
Lezing van Peter Smit, PE1CQS, over “Het maken van Apps
voor iPad, iPhone en Android”
In juli en augustus waren er geen verenigingsavonden.
September
Onderling QSO
Oktober
Onderling QSO, Verkoop spullen van Jan Leeuwerink,
PA3GRQ
November
Onderling QSO
December
Zoals gebruikelijk een avond met een drankje en hapje.
Tevens een presentatie van Jan Hoek over de Regio 1 –
IARU ARDF jacht in Servië.
Mocht u nog tips hebben voor lezingen of zelf een lezing kunnen geven, dan
horen wij dat graag als bestuur.
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Verder een greep van alle andere activiteiten:
Op 21 april 2012 is Edwin (PE5EDW) als afgevaardigde naar de
Verenigingsraad in Arnhem geweest.
De volgende (de 74e) is op 13 april 2013.
Er zijn ook weer diverse vossenjachten geweest, waarbij leden meegedaan
hebben of de jacht georganiseerd hebben.
Op 28 mei hebben Edwin (PE5EDW) en Leo (PA0LEZ) op het VERON
Pinksterkamp een 80m FoxOring georganiseerd met 26 deelnemers
Op 7 okt. heeft Edwin (PE5EDW) een 80m ARDF vossenjacht bij Hargen aan
Zee georganiseerd met 15 deelnemers Tevens heeft Edwin (PE5EDW) bij
alle Nederlandse vossenjachten waar gebruik gemaakt wordt van het
SPORTident tijdmeetsysteem de tijdwaarneming verzorgd. Dit waren zo'n 16
vossenjachten.
Jan Hoek (PA0JNH) heeft meegedaan met de IARU Region 1 ARDF
kampioenschappen in Servië.
Zondag 9 september hebben Leo (PA0LEZ) en Edwin (PE5EDW)
meegedaan met de landelijke ballonvossenjacht. Ze waren wederom als
eerste op de locatie waar de ballon geland was!
Verder hebben een aantal amateurs uit de afdeling weer meegeholpen met
de JOTA/JOTI van 19 t/m 21 oktober bij de diverse clubs in de omgeving.
Op 29 oktober was er weer een Regiobijeenkomst gepland. Hier komen de
omliggende afdelingen bij elkaar met afgevaardigden van het hoofdbestuur.
Om beurten organiseert een afdeling deze bijeenkomst. Edwin (PE5EDW) is
als afgevaardigde naar het dorpshuis “Het Centrum” in Venhuizen geweest.
De Zaanse ronde met PI4ZAZ draait, met enkele uitzonderingen, zoals de
zomervakantie, daargelaten, elke zondag. Jan (PD0SAO), Tjacco (PA1TM),
Kees (PA3CYE) en Wim (PA3DUP) waren de rondeleiders.
In de zomermaanden was het weer tijd voor het Zaans Vakantienet.
Zaanse amateurs hielden onderling en met het thuisfront contact.
De knutselclub is elke dinsdagavond. Een leuke ruimte met voldoende
mogelijkheden om te knutselen of te werken met de zenders. Dit jaar is er
een automatische antennetuner aangeschaft. Vanuit deze locatie is ook met
het Zaans vakantienet meegedaan. Het gereedschap is ook vernieuwd en
aangevuld. Verder hebben we nog spullen gehad van Joop Witbaard
(PA0HWZ) en Jan Leeuwerink (PA3GRQ). Er is ook flink opgeruimd.
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De Convo is afgelopen jaar weer gemaakt door Edwin (PE5EDW) en Kees
(PA3CYE).
Kopij van de leden is altijd welkom.
Het aantal deelnemers van de leesmap was in 2012 jaar 13 man.
De inhoud en bestond uit 7 bladen.
De streefdata staan op de homepage van de afdeling.
Let zelf even op de doorstroming en neem aktie waar nodig.
Ik heb 2 klachten gehad dit jaar:
• Er waren enige mappen die NIET meer compleet waren - Hier miste
enige bladen.
• Er waren enige mappen waarbij de bladen van VERSCHILLENDE
MAANDEN er is zaten.
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 inzet.
We hopen dat er dit jaar veel afdelingsleden zich als vrijwilliger aanmelden
om in 2013 mee te willen werken en/of deel te nemen aan
afdelingsactiviteiten.
73,
Kees (PA3HCA).
(wijzigingen voorbehouden)

(advertentie)

IJmond Radio Club (IJ.R.C.)
Clubstation pi4yrc 145.325 MHz
Website www.pi4yrc.tk
Fort Veldhuis pi4yrc/a 3.705 MHz AM
(’s winters niet) op zondagen van 10 tot 17u
Gastoperator Fort Veldhuis:
Informatie: Fred PA3DLX.
Het Fort gaat in mei weer open voor bezoek.
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IARU Monitoring System van januari 2013

Beste OM's,
In de bijlage* het totaal rapport van de IARU Monitoring System van
januari 2013.
* (zie deze link, red.)
Met vriendelijke groet,
Dick PA2GRU Veron Coördinator IARU MS

CW-examens
(Bron: http://www.veron.nl/actueel/actueel_persberichten.html
Maart 2013)
Op zaterdag 2 Maart heeft te Antwerpen het, door de VERON in
samenwerking met de UBA georganiseerde, CW-examen
plaatsgevonden. Uiteindelijk zijn 6 kandidaten opgegaan voor het
examen. Aan het eind van de dag waarin “zenuwen” een groot deel
van de dag de dienst uitmaakte waren alle kandidaten geslaagd. Ook
de kandidaat uit België heeft het examen gehaald. De examen
commissie heeft aan de kandidaten een eerste certificaat uitgereikt.
De officiële formulieren worden binnenkort door het BIPT aan de
kandidaten gestuurd. De organisatie, in handen van de UBA, was
voortreffelijk. Alle kandidaten nogmaals van harte gefeliciteerd met dit
behaalde resultaat.
73 de Remy F.G. Denker, PA3AGF
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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)

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)

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 APRIL 2013 ! ! !
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