VERON afdeling Zaanstreek (A46)

Opgericht 15 maart 1945.

CONVO – APRIL 2014
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
Penningmeester
Secretaris

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 Mei/Juni inleveren vóór 20 April 2014.
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,
In deze Convo wil ik graag uw aandacht vestigen op de voorstellen voor de
aankomende VERON Verenigings Raad op 12 april a.s. te Apeldoorn. Het
zijn een zevental voorstellen en op de verenigingavond van 9 april a.s. Zullen
we, zoals gebruikelijk, de voorstellen in stemming brengen, zodat de
afvaardiging van onze afdeling onze stem kan inbrengen in de VR.
De voostellen kunt u vinden in de Electron van April 2014 en tevens vindt u
ze als bijlage bij deze Convo in uw email.
Leest u de voorstellen eens rustig door en kom stemmen! Indien u verhinderd
bent om op de verenigingsavond te komen stemmen, dan kunt u altijd aan
een ander lid uw schriftelijke volmacht geven om voor u te stemmen op de
verenigingsavond. Zie voor een volmacht pagina 4 van deze Convo.
Rest mij nog u, namens het bestuur, uit te nodigen op de verenigingsavond in
het “Clubhois De Ham” te Wormerveer. Aanvang is om 20:00 uur.
Tot ziens op de verenigingsavond!
73,
Edwin Verburg, PE5EDW
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)
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Volmacht afdelingsstemming A46
voor voorstellen van de 75e Verenigingsraad van de VERON
Volmachtgever:
Naam :
Roepletters :

Verklaart hierbij volmacht te geven aan:
Naam :
Roepletters :

Om voor en namens volmachtgever zijn/haar stem in te brengen tijdens de
afdelingsstemming van de VERON Zaanstreek A46 over de voorstellen van
75e VERON Verenigings Raad.

Ondertekening:
Volmachtgever:

Gevolmachtigde:

Datum:
plaats:

(deze volmacht voor de stemming tonen aan de secretaris van de afdeling)
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Inschrijvingen Youngsters On The Air Finland

In de zomer van 2014 zal van 15-22 juli Youngsters On The Air in Finland
plaatsvinden. Dit is in opvolging van voorgaande evenementen in
Roemenië, Nederland/België en Estland. Gedurende deze week zullen 15
teams uit verschillende Europese landen deelnemen. Een team bestaat uit 4
zendamateurs en/of luisteramateurs tussen de 15-25 jaar en een teamleider.
In de week zijn er diverse activiteiten die in het teken van radio amateurisme
staan zoals: contesten, presentaties, bezoeken van o.a. radio stations, ARDF
en nog veel meer. Locatie van het evenement is Virrat in Finland.
(http://www.marttinen.fi/en/nuorisokeskus). De YOTA website
www.ham-yota.com geeft een indruk van wat je van deze week kan
verwachten.
Kosten: deelnemers betalen een deel van de reiskosten plus €50
deelnemerskosten (de vergoeding van de reiskosten is afhankelijk van de
reisafstand, te berekenen met een formule van de Europese Commissie). Het
grootste deel zal gefinancierd worden door het Erasmus+ programma van de
Europese Commissie, zoals accommodatie, activiteiten en eten.
Wil je deelnemen aan dit evenement stuur dan een mail met motivatie,
waarin je duidelijk aangeeft waarom we jou moeten meenemen, naar:
Lisa Leenders, PA2LS, pa2ls@veron.nl
Teamleiders kunnen zich ook aanmelden, zij mogen ouder dan 25 jaar zijn.
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Crew van PI4AA
Beste OM, XYL,
De oude crew van PI4AA, de nationale VERON nieuws zender, is
gestopt met hun uitzendingen. Geen van de andere afdelingen is bereid of in
staat dit over te nemen. Diverse leden en het bestuur van afdeling ’t Gooi
hebben besloten deze uitdaging aan te nemen. Dit kunnen we echter niet
alleen. We zoeken nog een aantal medewerkers die zich op verschillende
terreinen willen inzetten:
- technisch
- redactioneel
- als presentator
- administratief
Uiteraard is het voor het redactiewerk en de presentatie niet noodzakelijk om
over een zendmachtiging te beschikken. Wil u meewerken in een of
meerdere bovengenoemde teams neem dan contact op met het
afdelingsbestuur.
Het is de bedoeling is om op vrijdagavond om de week een uitzending te
verzorgen. Hierdoor zijn er altijd 2 dinsdagen en 2 donderdagen op de club
om een en ander voor te bereiden, daarnaast kan er natuurlijk ook het nodige
vanuit huis gedaan worden.
Als we een grote crew bij elkaar kunnen krijgen hoeft men maar om de
zoveel tijd een uitzending te verzorgen. We zullen in eerste instantie
beginnen op 2 en 80 meter, naderhand zullen we dit uit gaan breiden.
De uitzendingen zullen plaats vinden vanuit de Radiokelder in het oude
Lucent gebouw, Jan v.d. Heydenstraat 36-38 1221 EJ te Hilversum.
Op dit moment zijn wij al druk bezig om een en ander voor te bereiden; zo is
er door Remco PA3FYM een voorstel gemaakt voor een liggende Delta Loop
die voor 80 meter is bedoeld. Door de grote hoogte (c.a. 35 meter boven de
grond) verwacht hij een zeer goede dekking in het verzorgingsgebied van
PI4AA.
In de komende weken komt de gehele inventaris van PI4AA ter beschikking
van onze afdeling, wij gaan dan beginnen met een simpele studio te bouwen
in de radiokelder. Wij krijgen daar onder meer beschikking over mengpaneel,
moderne digitale audio recorders, computers, meerdere zend ontvangers en
extra eindtrappen.
Behalve de het uitzenden van Pi4AA zien we als bestuur ook de voordelen
van de zelfbouwactiviteiten en het eventuele versterken van onze eigen
PI4RCG zender. We zullen u via onze website, www.pi4rcg/pi4aa op de
hoogte houden van de activiteiten rond pi4aa.
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Omdat wij dit project goed en professioneel op willen zetten vragen wij u met
nadruk om na te gaan of u ons op enige manier kunt helpen, het gaat
nogmaals niet alleen om de techniek maar ook om redactie, presentatie,
interviewen, het bemannen op vrijdagavonden van de zenders en verder zijn
ook meedenkers van harte welkom.
Wij als bestuur zullen ons maximaal inzetten om dit een succes te laten
worden, laat ons weten als u ons daar bij wil helpen.
U kunt zich aanmelden bij bestuur@pi4rcg.nl
Aanvullend zouden we me u van gedachten willen wisselen over PI4AA.
Met vriendelijke groeten,
Namens: Voorzitter Veron afd ’t Gooi, Dennis Bosheck, PE1NOB

VERON Zaanstreek - Activiteiten in 2014
Op deze pagina vindt u de activiteiten voor de komende periode.
(zie ook http://www.veron-zaanstreek.nl/activiteiten.htm )
DATUM:

OMSCHRIJVING:

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)

05 april 2014

37e Noordelijk Amateur Treffen (NAT)

12 april 2014

75ste vergadering VERON VerenigingsRaad (VR)

12 april 2014

29e Radiovlooienmarkt Tytsjerk (Frl) door VERON A14

10 mei 2014

Antennemeten bij de Lichtmis (VERON Meppel A32)

24 mei t/m 01 juni 2014

51e Radiokampweek op de Jutberg

06 t/m 09 juni 2014

49e VERON Pinksterkamp (VPK) te Odoorn

07/08 juni 2014

IARU CW HF velddagen

14 juni 2014

Kids Day (http://www.arrl.org/kids-day)

14 juni 2014

Velddag VERON Zaanstreek (onder voorbehoud)

15 t/m 22 juli 2014

Youngsters On The Air in Finland (http://www.ham-yota.com/)

16/17 augustus 2014

International Lighthouse & Lightship Weekend (ILLW)

28 t/m 31 augustus 2014

DNAT - Duits Nederlandse Amateur Treffen (Bad Bentheim)

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