VERON afdeling Zaanstreek (A46)

Opgericht 15 maart 1945.

CONVO – MAART 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 April inleveren vóór 20 april 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.
U kunt uw bestelde kaarten voor de radiomarkt te Rosmalen ophalen bij
de secretaris Kees PA3HCA.

2

Van de voorzitter
Beste OM’s en (X)YL’s,
Deze Conco bevat de notulen en verslagen van de huishoudelijke
jaarvergadering van de VERON afdeling Zaanstreek. Ik dank Kees PA3HCA
voor maken van de notulen en Chris PA3CGB en Jan PA0VSS voor het
leveren van de benodigde stukken om inhoud te geven aan de notulen en
verslagen. Een opkomst van 15 leden (inclusief 2 bestuursleden) is op een
afdeling van 105 leden niet echt hoog te noemen. Voor hen die de moeite
hebben genomen om aanwezig te zijn, mijn hartelijke dank. Bekende
gezichten die ook op de verenigingsavonden te zien zijn en ook een paar
minder bekende gezichten. Het was een levendige en gezellige avond en we
hebben er dit jaar zelfs nog een voorstel voor VR weten uit te slepen! Dat
mag toch wel genoemd worden.
De PACC is weer geweest, op 14 en 15 februari j.l. en vanuit het Scouting
gebouw van de Jungle Pimpernel zijn een flink aantal verbindingen gemaakt.
Er werd gewerkt met een heuse beam in een korte mast met rotor. Deze
stond wat dicht op het dak, maar er zijn toch goede verbindingen mee
gemaakt. Ik begreep van de operators dat het wel eens lastig was om het
ding uit te richten, want soms leek het alsof de afstraling niet geheel in de
boom richting was. Dat leverde wat hilariteit op.
Op de VERON Zaanstreek website (www.veron-zaanstreek.nl ) is het nieuwe
VERON logo te zien. Het is en wat andere blauwe kleur (RGB 140/120/96) en
de letters “VERON”zijn wat duidelijker gemaakt. Hieronder ziet u het nieuwe
huisstijl logo met tekst (, er is ook een logo zonder tekst. Zie voorblad).
73,
Edwin Verburg, PE5EDW
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)
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Notulen huishoudelijke jaarvergadering
VERON afdeling Zaanstreek op 14 januari 2015
Er zijn 3 bestuursleden en 12 leden aanwezig.
Opening.
De voorzitter Edwin (PE5EDW) opent de huishoudelijke jaarvergadering met
een hamerslag.
Edwin wenst iedereen een uitstekend 2015.
Op de tafels liggen de agenda en de begroting.
Er wordt een moment van stilte uitgetrokken voor Jan Willem Warmerdam
(PA1JWZ) die vorig jaar is overleden.
Vaststellen van de agenda.
Samen met de leden wordt de agenda vastgesteld.
Er zijn geen aanvullingen.
Mededelingen.
Afgelopen jaar was een goed jaar met een aantal lezingen/activiteiten.
Ook was er weer een velddag en een barbecue.
In november was er de regiobijeenkomst die door de afdeling Zaanstreek
werd georganiseerd.
Hierbij komen diverse afdelingen uit de omgeving bij elkaar. Vanuit het
hoofdbestuur was Guido (PA0GMM) aanwezig.
Vanuit onze afdeling waren Chris (PA0CGB) (penningmeester) en Edwin
(PE5EDW) (voorzitter) daar.
Er was o.a. een discussie over lezingen. Het organiseren van lezingen wordt
steeds lastiger. Het maken van een pool van lezingen is gewenst. We
moeten wat vaker bij elkaar in de keuken kijken. Alle regio’s hebben dezelfde
problemen. We moeten gezamenlijk iets doen.
Vanuit het hoofdbestuur werden nog enige mededelingen gedaan.
Er werd aangegeven dat het VERON bestuur nog diverse vacatures heeft.
De dag voor de radioamateur heeft in 2014 zo’n 2400 bezoekers (incl.
deelnemers) gehad.
Verder werd aangegeven dat de contributie in 2015 iets wordt verhoogd.
En er werd nog het één en ander verteld over de voordracht van de amateur
van het jaar.
De notulen van deze avond zijn door Chris (PA0CGB) gemaakt.
Op dit moment hebben we 105 leden. (107 in 2014)
Kaarten voor de radiomarkt in Rosmalen zijn weer bij de secretaris Kees
(PA3HCA) te bestellen.
De kosten zijn 8 Euro. Deze kunnen tot en met eind februari besteld worden.
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Het uitdelen van de kaarten is op de verenigingsavond van 11 maart.
De radiomarkt is op zaterdag 21 maart.
Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 9 januari 2013.
Er zat 1 type foutje in; Wim i.p.v. Wil. De notulen worden goedgekeurd.
Jaarverslag van de secretaris, penningmeester, kascontrole commissie
en de QSL-manager.
Verslag secretaris (bijlage)
Verslag van de penningmeester. (De cijfers van Chris.)
De penningmeester Chris (PA0CGB) heeft op iedere tafel een kopie van de
begroting 2014, de werkelijke kosten 2014 en de begroting 2015 neergelegd.
(bijlage in convo).
Aan de hand van dit papier legt hij de leden uit wat de werkelijke inkomsten
en uitgaven waren in 2014 en wat de begroting is voor 2015. We zien dat er
slechts kleine verschillen zijn tussen de begroting en de werkelijke situatie.
Ook de totale inkomsten en uitgaven zijn nagenoeg gelijk. We hebben iets
meer uitgegeven dan er aan inkomsten binnen is gekomen.
We hebben het jaar dus weer financieel goed afgesloten.
De kascontrole commissie, bestaande uit Wim (PA3DUP) en Rinus
(PA2MPD) hebben op 9 januari 2015 bij Chris de boeken gecontroleerd en
alles is in orde bevonden.
De kascontrole commissie vraagt daarom 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.
De bezittingen (apparatuur) van de afdeling en hun waarde zijn beschreven
op een inventarisatielijst en zijn op verzoek ter inzage beschikbaar.
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Jaarverslag van de QSL-manager Jan (PA0VSS).
Het QSL overzicht van het jaar 2014:
Totaal verzonden en ontvangen ongeveer 42 Kg
Dit zijn ongeveer 14000 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
3968 gram
1323 stuks
Waterland
12917 gram
4306 stuks
Totaal
16885 gram
5629 stuks
Ontvangen uit Arnhem:
Zaanstreek
Waterland
Totaal

4255 gram
20861 gram
25116 gram

1419 stuks
6954 stuks
8373 stuks

De gewichten van de kaarten zijn gewogen zonder verpakking dus netto van
en naar Arnhem.
Jan wordt bedankt voor zijn werkzaamheden. Het wordt zeer gewaardeerd
binnen onze afdeling. (Applaus)
Pauze
Kan er nog wat vanaf?
De koffie voor de vergadering was al betaald door de afdeling en er is ook
nog één (“gratis”) consumptie die in de pauze genuttigd kan worden.
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 is de voorzitter Edwin (PE5EDW), de penningmeester Chris
(PA0CGB) en de secretaris Kees (PA3HCA). Er zijn geen nieuwe
aanmeldingen binnen gekomen. Nieuwe leden zijn welkom. Liefst 2 om het
aantal oneven te houden. We hebben nieuw bloed nodig met frisse ideeën.
Zijn er nog bezwaren om het huidige bestuur in deze samenstelling te
behouden?
Er zijn geen bezwaren van de aanwezige leden.
Op dit moment blijft het bestuur voorlopig nog even in de samenstelling zoals
die nu is.
Bedankt voor het vertrouwen.
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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. Wim (PA3DUP) treedt
af en wordt bedankt voor zijn werk. Nu zou Jan (PA2JSZ) van de reserve
bank naar de kascontrole commissie schuiven, echter is Jan verhuisd naar
Alkmaar en is niet meer lid van onze afdeling. We hebben dus 2 nieuwe
leden nodig. Kees (PA3CYE) schuift naar de kascontrole commissie en
André (PD3AVW) naar de reserve bank.
Voorstellen VR.
Er is een voorstel binnengekomen voor de VR over de berichtgeving in
Electron.
Over dit voorstel is positief gestemd onder de aanwezige leden en zal
daarom worden ingezonden.
De VR is dit jaar op zaterdag 18 april (Locatie DOK Zuid Apeldoorn).
Afgevaardigden voor de VR.
Kees (PA3HCA) en Chris (PA0CGB) gaan als afgevaardigden voor onze
afdeling.
Er kan er nog 1 bij. Opgeven bij het bestuur.
De behandeling van de voorstellen zijn op de verenigingsavond in april.
Wat gaan we doen in 2015? Voorstellen van de leden.
De PACC is goed bevallen in 2014. Het plan is om ook dit jaar wel weer mee
te doen met de PACC met de verenigingscall PI4ZAZ vanuit het scouting
terrein van de Jungle Pimpernel aan de Zaanse Schans. Chris, PA0CGB zal
inventariseren of er weer voldoende belangstelling is.
Op dit moment hebben we Chris (PA0CGB); Jan (PA0JNH); Wim (PA3DUP);
Rinus (PA2MPD), Jan (PA2JSZ), Kees (PA3HCA) en André (PD3AVW).
André (PA0MRD) en Kees (PA3CYE) helpen mee met de op- en afbouw.
Opgeven kan nog bij Chris.
Als alle deelnemers bekend zijn, zal een rooster worden gemaakt.
Wie weet waar onze VERON (blauw/wit) is?
We zijn dit jaar in ieder geval van plan een velddag te houden met een BBQ.
Waarschijnlijk op een zaterdag in het midden van juni. Het terrein van de
Scouting de Jungle pimpernel aan de Zaanse Schans. Een definitieve datum
wordt nog gepubliceerd.
Kees (PA3HCA) gaat proberen een excursie naar Dwingeloo (CAMRAS) te
regelen.
Verder zijn we nog opzoek naar lezingen.
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Vossenjachten zijn er in het voor- en najaar. Er is een website met alle
informatie over vossenjachten.
Edwin, (PE5EDW) maakt een nieuwsbrief. Wil je op de hoogte blijven? Geef
je dan op voor de mailinglist.
Nog andere leden die iets willen organiseren?
Rondvraag.
Geen.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn
aanwezigheid en inbreng.
We gaan weer lekker een jaar verder.
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Jaarverslag van de secretaris Kees Koopmans (PA3HCA)
over 2014. (VERON afd. Zaanstreek (A46)
Het bestuur bestond in 2014 uit 3 vaste leden, Chris Blouw (PA0CGB) penningmeester, Edwin Verburg (PE5EDW) – voorzitter en Kees Koopmans
(PA3HCA) – secretaris.
Het bestuur is slechts een aantal malen bij elkaar geweest voor een
huishoudelijke bestuursvergadering.
Er waren in 2014 10 verenigingsavonden geweest. Deze worden redelijk
goed bezocht.
Gemiddeld zijn er zo’n 20 man aanwezig per avond.
We hadden in:
Januari
De huishoudelijke jaarvergadering.
Februari
Onderling QSO.
Maart
Presentatie van de PACC2014 met PI4ZAZ door Jan Schijf
(PA2JSZ).
April
Behandelen van de voorstellen voor de 75e Verenigingsraad.
Mei
Onderling QSO.
Juni
Lezing / presentatie van Aris Homan (PA3AQU) over spelen
met de RTL dongle (DVB-T stick) met live demonstratie.
In juli en augustus waren er geen verenigingsavonden.
September
Oktober
November
December

Onderling QSO.
Lezing van Chris Blouw (PA0CGB) over een portable antenne
(homemade buddistick) voor vakantie.
Lezing van Jan Hoek (PA0JNH) 0ver de IARU Wereld ARDF
kampioenschappen in de Kazakhstan.
Zoals gebruikelijk een gezellige avond met een drankje en
hapje.

Mocht u nog tips hebben voor lezingen of zelf een lezing kunnen geven, dan
horen wij dat graag als bestuur.
Er was één Silent Key’s dit jaar. Jan Willem Warmerdam (PA1JWZ), onder
velen nog bekend onder PE1ORR, is op 15 oktober overleden. Diverse
amateurs zijn op 22 oktober op de crematie aanwezig geweest.
En er was ook 1 nieuw lid die we konden begroeten in de afdeling.
Op dit moment hebben we 105 leden.
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Verder een greep van alle andere activiteiten:
Op 8 en 9 februari hebben een aantal leden van de afdeling weer
meegedaan met de PACC contest met de verenigingscall PI4ZAZ op het
terrein van de scouting groep de Jungle Pimpernel op de Zaanse Schans.
Hier zijn weer vele honderden QSO’s gemaakt.
Op 12 april is Kees Koopmans (PA3HCA) samen met André van
Wijngaarden (PD3AVW) als afgevaardigden naar de Verenigingsraad in
Apeldoorn geweest. De volgende VR (76e) is op 18 april 2015 in Apeldoorn.
Op 14 juni hadden we de velddag op het terrein van de scouting groep de
Jungle Pimpernel.
Aan het eind van de dag was er de barbecue.
Er zijn ook weer diverse vossenjachten geweest waarbij leden meegedaan
hebben of de jacht georganiseerd hebben.
Op het VERON Pinksterkamp hebben Edwin (PE5EDW) en Leo (PA0LEZ)
een vossenjacht georganiseerd.
Op 5 okt. hebben Edwin (PE5EDW) en Leo (PA0LEZ) een 80 mtr. ARDF
vossenjacht met 5 vossen bij Hargen aan Zee georganiseerd. Helaas was 1
vos defect.
Op 23 november een 80m FoxOring jacht met 15 minizenders georganiseerd
in Hargen aan Zee. Door Edwin (PE5EDW)
1ste , 2de en 3de prijs was de Noordzee Trofee 2014.
Jan Hoek (PA0JNH) heeft meegedaan met de IARU World ARDF
Championship in Kazakhstan van 6 tot 13 sept. en heeft in november een
schitterende lezing hierover gegeven.
Zondag 14 september hebben Leo (PA0LEZ) en Edwin (PE5EDW)
meegedaan met de (36e) landelijke ballonvossenjacht. Ze hebben de 3de prijs
binnen gesleept!
Verder hebben een aantal amateurs weer meegeholpen met de JOTA/JOTI
van 17 t/m 19 oktober bij de scouting groep de Jungle Pimpernel. Uit onze
afdeling waren daar Leo (PA0LEZ), IVO (PA1IVO), Rinus (PA2MPD), Andre
(PD3AVW) en Jan (PA0JNH) aanwezig.
Op 10 november 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.
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Dit jaar was hij door onze afdeling georganiseerd. Edwin (PE5EDW) en Chris
(PA0CGB) waren als afgevaardigden aanwezig. Van het hoofdbestuur was
Guido (PA0GMM) aanwezig.
Ook was er weer veel belangstelling van de diverse Radiomarkten in binnenen buitenland. Voor sommige evenementen konden vooraf kaarten worden
besteld bij Kees (PA3HCA).
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 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 2014 jaar 14 man.
De inhoud en bestond uit 7 bladen. Echter 1 blad (CQ-Amateur Radio) had
problemen met de distributie in het buitenland. Dit blad heeft deze problemen
niet kunnen oplossen en zit in 2015 niet meer in de map.
Tijdens de zomervakantie hadden we blikseminslag op de antenne van de
repeaters.
De installatie heeft er een paar weken uit gelegen. De antenne en een duplex
filter zijn vervangen, de zenders nagekeken en de 2 mtr set is gerepareerd.
De filters zijn weer opnieuw afgesteld. De UPS was onherstelbaar defect en
is vervangen.
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 2015
mee te willen werken en/of deel te nemen aan afdelingsactiviteiten.
73,
Kees (PA3HCA) – secretaris A46
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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

11 maart 2015

Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur
Kaarten voor Rosmalen ophalen (en betalen indien nog niet gedaan)

21 maart 2015

40ste Landelijke Radio Vlooienmarkt (Rosmalen)

8 april 2015

Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur
Stemmen over de VR voorstellen

11 april 2015

30st Radiomarkt in Tytsjerk (Friesland-N, afd. A14), zie elders in de Convo

18 april 2015

76e VERON Verenigingsraad te Apeldoorn
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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(advertentie)
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