VERON afdeling Zaanstreek (A46)

Opgericht 15 maart 1945.

CONVO – JANUARI & FEBRUARI 2015
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

Afdeling bankrekeningnr.:
NL66 INGB 0003387333
Leesmap coördinator
Webmaster A46

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

In: 431.925 / Uit: 430.325
(1750 Hz / CTCSS 88.5)
In: 145,1125 / Uit 145,7125
(1750 Hz) / CTCSS 88.5)
Email: a46@veron.nl
via PI3ZAZ (145,7125 repeater)

PI3ZAZ

PI4ZAZ
Zondagmorgen
11:30u
PA1TM, PD0SAO, PA3CYE, PA3DUP
Jan Numan, PA0VSS
Tel. 0251-230954
Penningmeester VERON Zaanstreek
Kees Koopmans PA3HCA
Edwin Verburg PE5EDW

Tel. 075-6426520
pe5edw@veron.nl
(* Wijzigingen voorbehouden)

Convo
KOPIJ voor de CONVO van Nov./Dec. inleveren vóór 20 Februari 2015.
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,
De beste wensen voor 2015 namens het bestuur en de leden van de
afdeling. Laten we er een mooi jaar van maken met velddag, PACC en
andere interessante radio-technische activiteiten.
Deze Convo bevat informatie over de Huishoudelijke Jaarvergadering
die op 14 januari a.s. gehouden wordt in Clubhois De Ham te
Wormerveer. Aanvang 20:00 uur.
Heeft u nog voorstellen voor de Verenigingsraad die u wilt inbrengen, dan
kunt u dit kenbaar maken tijdens de vergadering.
Ik wil u vragen om zelf even de Notulen van de jaarvergadering in 2014 uit te
printen en door te nemen, zodat we deze goed voorbereid kunnen vaststellen
in de jaarvergadering. U vindt deze via de onderstaande link en aangehecht
aan de uitnodigings email.
(http://www.veron-zaanstreek.nl/convo/Convo_mrt14.pdf)
Voor wat betreft de PACC Contest 2015 onder PI4ZAZ zal Chris Blouw
PA0CGB deze dit jaar coordineren. Zie elders in deze Convo.
Nog een mededeling van bestuur. Er zijn dit keer voor de kascommissie twee
nieuwe mensen nodig. Een lid en een reserve, aangezien de huidige reserve
niet meer beschikbaar is. Graag alvast uw gedachten hier over laten gaan.
We rekenen op uw medewerking. Bij voorbaat dank.
73,
Edwin Verburg, PE5EDW
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)
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Agenda huishoudelijke jaarvergadering
VERON Afdeling Zaanstreek op 14 januari 2015
1. Opening (20:00 uur)
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
4. Vaststellen van de notulen vorige jaarvergadering van 8 januari
2014 (zie Convo maart 2014 - deze is ook via de home-page van onze
afdeling van internet te halen!).
http://www.veron-zaanstreek.nl/convo/Convo_mrt14.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 Kees Koopmans PA3HCA → niet aftredend
(vacature lid)
(vacature lid)
7. Het kiezen van een nieuwe kascommissie
8. Voorstellen voor de VR vanuit onze afdeling
9. Wat gaan we doen in 2015? Voorstellen van de leden/bestuur
10. Rondvraag
11. Sluiting
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Oproep tot deelname aan
de PACC Contest op 14 en 15 februari 2015
Al een aantal jaren doet de afdeling Zaanstreek mee aan de PACC contest
onder de roepnaam PI4ZAZ.
De PACC 2015 is van 1200 UTC, 14 Februari - 1200 UTC, 15 Februari 2015
Locatie voor de PACC Contest van PI4ZAZ is het welbekende
Scoutingterrein van de Jungle Pimpernel aan het fietspad langs de
Kalverpolder. Het terrein is onlangs gesaneerd en weer beschikbaar.
Een perfecte stek om antennes te plaatsen en storingsvrij verbindingen te
kunnen maken. We zijn actief op alle banden met een beam voor 20m , 15m
en 10m. Een dipool en wellicht een vertical voor 80m en 40m.
Er zijn al een aantal enthousiastelingen die mee gaan doen, maar het zou
heel fijn zijn als er nog wat meer zendamateurs van de afdeling mee zouden
willen doen. Je hoeft niet het hele weekend present te zijn, je opgeven voor
een aantal uren op een of twee dagen is mogelijk.
We werken volgens een rooster op de twee contestdagen. ’s Nachts rusten
we thuis uit, maar zijn er fanatiekelingen die ook ‘s nachts willen contesten
dan kan dat.
Je ziet voor elk wat wils. En wellicht als er voldoende animo is kunnen we
ook met meerdere stations werken.
De inwendige mens wordt niet vergeten tijdens deze dagen.
Er is koffie, thee, frisdrank en broodjes.
Je kunt je opgeven bij Chris Blouw, PA0CGB
Gaarne per email:
pa0cgb@amsat.org (en eventueel in Cc aan a46@veron.nl )
(wijzigingen voorbehouden)
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VERON Zaanstreek - Activiteiten in 2015
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)

14 januari 2015

Algemene Huishoudelijk Jaarvergadering in Clubhois "De Ham" aanvang
20:00 uur

14 en 15 februari 2015

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

(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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