


VERON afdeling Zaanstreek (A46)  Opgericht 15 maart 1945.

CONVO – MAART 2016

Verschijnt 6 keer per jaar: Jan./Feb., Maart, April, Mei/Juni, Sept./Okt. en Nov./Dec.

Redactie CONVO:
Edwin Verburg Tel. 075-6285459 (PE5EDW) (email: pe5edw@veron.nl )
Kees v/d Laak Tel. 0251-313975 (PA3CYE) (email: pa3cye@amsat.org )

Samenstelling van het afdelingsbestuur:
Voorzitter Edwin Verburg PE5EDW 075-6285459
Penningmeester Chris Blouw PA0CGB 075-6167967
Secretaris Kees Koopmans PA3HCA Email: a46@veron.nl 

Algemene informatie:
Internet (Home Page) http://www.veron-zaanstreek.nl
Verenigings repeater
(70 cm)

PI2ZAZ (inactief) In: 431.925 / Uit: 430.325
(1750 Hz / CTCSS  88.5)

Verenigings repeater
(2 mtr.)

PI3ZAZ (inactief) In: 145,1125 / Uit 145,7125
(1750 Hz) / CTCSS  88.5)

Verenigingszender PI4ZAZ Email: a46@veron.nl 
Zaanse Ronde Zondagmorgen 

11:30u
Op 145,325 (simplex)

Rondeleiders (PI4ZAZ) PA1TM, PD0SAO, PA3CYE, PA3DUP
Regionaal QSL-Manager Jan Numan, PA0VSS Tel. 0251-230954
Afdeling  bankrekeningnr.:
NL66 INGB 0003387333

Penningmeester VERON Zaanstreek

Leesmap coördinator Kees Koopmans PA3HCA Tel. 075-6426520
Webmaster A46 Edwin Verburg PE5EDW pe5edw@veron.nl 

 (* Wijzigingen voorbehouden)

Convo
KOPIJ voor de CONVO van Januari inleveren vóór 20 maart 2016.
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 2e 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  vindt  U  de  notulen  en  verslagen  van  de  huishoudelijke 
jaarvergadering van 13 januari jl.

De stukken zijn met de grootst mogelijk zorg samengesteld en het bestuur 
behoudt  zich  het  recht  voor  om  eventuele  fouten  te  corrigeren  zonder 
vooraankondiging.

Verder nog een mededeling dat de Zaanse Ronde voorlopig op 145.325 MHz 
Simplex zal  worden gehouden. Dit  in verband met het inactief  zijn van de 
PI3ZAZ repeater.

Op de verenigingsavond in maart zal er een veiling gehouden worden van de 
overige artikelen uit  de nalatenschap van PB3SM. In een speciale uitgave 
van de Convo zal hier verder over worden bericht.

Tot ziens op de verenigingsavond op 9 maart a.s.!

73,

Edwin Verburg, PE5EDW
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)
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Notulen huishoudelijke jaarvergadering
VERON Afdeling Zaanstreek op 13 januari 2016

Er zijn 3 bestuursleden en 9 leden aanwezig.

Opening.
De voorzitter Edwin (PE5EDW) opent de huishoudelijke jaarvergadering.
Hij had de voorzittershamer weer meegenomen en zal hem daarom ook 
gebruiken!
Edwin wenst iedereen een goed en actief 2016.
Op de tafels liggen de agenda en de begroting.

Er wordt een moment van stilte uitgetrokken voor OM Kjell Ström (PB3SM) 
en OM Henny Baas (PA0HBW) die vorig jaar overleden zijn. Henny was geen 
lid van onze afdeling, maar wel bekend bij amateurs binnen onze afdeling.

Tevens wordt een update gedaan over de gezondheidssituatie van Kees v/d 
Laak (PA3CYE).
Op dit moment gaat alles goed. Kees heeft diverse operaties achter de rug 
en wacht nog op de
invulling en uitvoering van het vervolg traject.

Vaststellen van de agenda.
Samen met de leden wordt de agenda vastgesteld.
Er zijn geen aanvullingen.

Mededelingen.
De koffie en thee was op kosten van de afdeling en in de pauze en misschien 
ook na de vergadering is er nog een gratis consumptie mogelijk. We horen 
dat straks na het verslag van de penningmeester.

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. 
Het uitdelen van de kaarten is op de verenigingsavond van 9 maart. 
De radiomarkt is op zaterdag 19 maart.

Voor de nalatenschap van Kjell Ström (PB3SM) zijn op verzoek van zijn XYL 
Rosella, Jan (PA0JNH) en Kees (PA3HCA) voor een inventarisatie langs 
geweest. Na overleg en afspraken zijn alle spullen opgehaald en bij Chris 
(PA0CGB) gebracht, waar alles gecontroleerd, gefotografeerd en 
gecatalogiseerd is. 
De leden worden geïnformeerd via email en de convo. Tevens zal de 
informatie op de homepage worden geplaatst.
Voor de Yeasu transceiver konden belangstellenden zich al inschrijven. Bij 
meerdere inschrijvingen wordt deze door loting verkocht. Er waren meerdere 
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groepen voor inschrijven. De leden van de afdeling Zaanstreek hadden hierbij 
voorkeur. De overige spullen worden in 2 delen op de verenigingsavonden 
verkocht. De defecte spullen zullen later indien mogelijk worden gerepareerd 
en daarna worden verkocht.

Het aantal leden is 102. Kees (PA3HCA) geeft aan dat Edwin (PE5EDW) het 
gras voor zijn voeten wegmaait, omdat het ook in het jaarverslag van de 
secretaris staat, welke straks zal worden voorgelezen.

Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 14 januari 2015.
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 2015, de werkelijke kosten 2015 en de begroting 2016 neergelegd. 
(bijlage in convo).
Aan de hand van dit papier legt hij de leden uit wat de werkelijke inkomsten 
en uitgaven waren in 2015 en wat de begroting is voor 2016. 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 zijn gekomen. De leesmap 
kostte iets meer geld, maar doordat we één verenigingsavond minder 
hadden, komt dat weer mooi in evenwicht. De bankkosten blijven hoog. Het 
zoeken van een andere (goedkopere) bank is een optie. Het gebruiken van 
een prive rekening voor de afdeling wordt afgeraden. De inkomsten van 
verkopen was heel laag. Er was één verkoop van oude jaargangen van de 
leesmap. 
We hebben het jaar weer financieel goed afgesloten.
Jan Hoek (PA0JNH) gaf nog even aan dat hij zijn geld nog niet had 
teruggehad van de BBQ (op de velddag) die niet was doorgegaan. De 
penningmeester zal het geld terug storten. Gelukkig heeft dat geen effect 
meer op de balans voor 2015; die kosten komen op 2016 te staan.
De kascontrole commissie, bestaande uit André (PD3AVW) en Rinus 
(PA2MPD) hebben bij Chris de boeken gecontroleerd en alles is in orde 
bevonden. Kees (PA3CYE) was de 2de man in de kascontrole commissie, 
maar kon vanwege zijn gezondheidssituatie niet aanwezig zijn. André 
(PD3AVW) is als reserve lid ingezet. 
André doet verslag van de kascontrole commissie, omdat Rinus (PA2MPD) 
vandaag op de verenigingsavond was verhinderd.
De kascontrole commissie 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.
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Er wordt nog een vraag gesteld over de kosten van onze verenigings call 
PI4ZAZ. Moeten we daar nu ook 31,- Euro voor gaan betalen? Kees 
(PA3HCA) geeft aan de VERON één PI4 call per afdeling gaat betalen. Er 
zijn dus geen extra kosten voor onze afdeling.

Jaarverslag van de QSL-manager Jan (PA0VSS).
Het QSL overzicht van het jaar 2015:

Totaal verzonden en ontvangen 19,3 Kg. Een stuk minder als verleden jaar.
Dit zijn ongeveer 6446 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     470 gram     157 stuks 
Waterland 11226 gram   3742 stuks     
Totaal 11696 gram   3899 stuks 

Ontvangen uit Arnhem:     
Zaanstreek   1562 gram     521 stuks 
Waterland   6079 gram   2026 stuks     
Totaal   7641 gram   2547 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)

Chris geeft nog even aan dat door een foutje de PI4ZAZ - PACC2015 QSL 
kaarten niet zijn aangeleverd en verstuurd. Je merkt meteen het 
verschil……..

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. We houden 
20 min. pauze en vervolgen om 21:30u.

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 
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aantal oneven te houden. We hebben oud bloed met eigen ideeën, maar 
hebben eigenlijk 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. De voorzitter wordt door de 
aanwezige leden herkozen.
Op dit moment blijft het bestuur voorlopig nog even in de samenstelling zoals 
die nu is. We gaan weer een jaar verder. Bedankt voor het vertrouwen. We 
hopen wel dat we op onze leden kunnen terugvallen van een aantal hand en 
spandiensten. De convo wordt nu bijna alleen door Edwin (PE5EDW) 
gemaakt. Een tweede man om te helpen is wenselijk. Wie meldt zich aan? 
Mogen ook verschillende leden zijn.

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. Door de tijdelijk 
afwezigheid van Kees (PA3CYE) hebben we nu 2 nieuwe leden nodig. Rinus 
(PA2MPD) treedt af en wordt bedankt voor zijn werk. André (PD2AVW) is al 
van de reserve bank af en in de kascontrole commissie geschoven. Als 
nieuwe leden komt Peter (PE1CQS) direct in de kascontrole commissie en 
Wim (PA3DUP) wordt de reserve.

Voorstellen VR  .  
Er is een voorstel binnengekomen van Peter (PE1CQS) voor de VR over de 
examens voor radiozendamateur en het aantal (lees: dalende) zendamateurs 
in Nederland. Hierbij is ook een vergelijking gemaakt met wat in andere 
landen gebeurd. B.v. in de USA is het examen in 3 categorieën gesplitst.
Het is op zich een goed voorstel, maar na discussie met de aanwezige leden 
is uitgekomen dat verdere uitwerking noodzakelijk is voor het onderbouwen 
van het voorstel. Ook is nog wat extra studie nodig. 
Mogelijk is er al onderzoek hierover gedaan. De naam Henk Vrolijk wordt 
genoemd.
Besloten is dit voorstel verder uit te werken en volgend jaar in te dienen.
In ieder geval bedankt voor het initiatief.

De VR is dit jaar op zaterdag 23 april (Locatie DOK Zuid Apeldoorn).

Afgevaardigden voor de VR.
De afgevaardigden voor onze afdeling worden op een later tijdstip op een 
verenigingsavond gekozen.
Wil je mee? Er kan er altijd één mee. Je kunt je opgeven bij het bestuur.
De behandeling van de voorstellen zijn op de verenigingsavond in april.

Wat gaan we doen in 2016? Voorstellen van de leden.
De PACC is goed bevallen in 2015. Het plan is om ook dit jaar wel weer mee 
te doen met de PACC met de verenigingscall PI4ZAZ vanuit het scouting 
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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), Kees (PA3HCA) 
en André (PD3AVW). 
Garmt (PA0VLY) uit Groningen komt zaterdag ook op bezoek.
Voor het helpen met de op- en afbouw hebben Chris (PA0CGB), Jan 
(PA0JNH), Wim (PA3DUP), André (PA0MRD) en André (PD3AVW) zich 
opgegeven. De laatste komt iets later.
Opgeven kan nog bij Chris.
Als alle deelnemers bekend zijn, zal een rooster worden gemaakt.

Is er belangstelling voor een velddag te houden? Deze zullen we peilen in de 
convo. In plaats van een BBQ kunnen we ook aan iets anders denken b.v. 
chinees ophalen of dat b.v. iedereen iets meeneemt om een maaltijd te 
maken; genoeg mogelijkheden. Het is ook leuk om een kleine vossenjacht 
workshop te houden om mensen wat kennis en ervaring met het vossenjagen 
bij te brengen. We kunnen ook de velddag met en andere afdeling 
combineren.
Waarschijnlijk op een zaterdag in het midden van de maand juni. De locatie is 
het terrein van de Scouting de Jungle pimpernel aan de Zaanse Schans. Een 
definitieve beslissing en datum wordt nog gepubliceerd.

Verder zijn we nog opzoek naar lezingen. 
Jan (PD0SAO) heeft een voorstel voor een verenigingsavond met oude foto’s 
en video’s (van b.v. oude excursies) te laten zien. Hij is er al mee bezig. De 
video’s heeft Kees (PA3HCA).
Verder een verhaal van de JOTA van de afgelopen jaren; dia’s, foto’s en wat 
uitleg.
Er wordt aangegeven dat de afdeling Friesland elke maand een lezing heeft, 
dus m.a.w. ga op zoek naar lezingen!

Voor het Zaans Vakantie Net moet eens naar de tijden en frequenties worden 
gekeken.

Verder is de convo ook weer eens aan vernieuwing toe. Nieuwe ideeën? Ook 
voor het voorblad?

Voor hand en spandiensten bent u altijd welkom.

Nog andere leden die iets willen organiseren?

Rondvraag.
Geen.

Sluiting.
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De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en 
gebruikt, zoals al eerder genoemd de voorzittershamer om de vergadering te 
sluiten.

Er is nog een gratis consumptie voor iedereen.

Jaarverslag van de Secretaris Kees Koopmans PA3HCA 
over 2015 (VERON Afdeling Zaanstreek A46)

Het bestuur bestond in 2015 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 2015  9* verenigingsavonden geweest. Normaal zijn dat er 10, 
maar in mei is deze door omstandigheden niet doorgegaan. De avonden 
worden redelijk goed bezocht. 
Gemiddeld zijn er zo’n 15 man aanwezig per avond.

We hadden in:
Januari De huishoudelijke jaarvergadering.
Februari Onderling QSO.
Maart Onderling QSO.
April Behandelen van de voorstellen voor de 76e Verenigingsraad 
en verkoop van de oude leesmappen.
Mei Afgelast (Helaas was het Clubhois gesloten).
Juni Onderling QSO.
In juli en augustus waren er geen verenigingsavonden.
September Lezing van Henk Peek (PA0HZP) over Camras & de 
radiotelescoop in Dwingeloo.
Oktober Lezing van Jos Disselhorst (PA3ACJ) over de Spectrum 
Analyser met tracking Generator.
November Onderling QSO.
December 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 dit jaar; OM Kjell Ström (PB3SM). Op de 
verenigingsavond van december hebben we met de leden een moment van 
stilte in acht genomen. 
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Een andere Silent Key was OM Henny Baas PA0HBW waarvan op de 
homepage van de afdeling een notificatie was gezet. Henny was geen lid van 
onze afdeling, maar waarschijnlijk wel bekend bij andere amateurs binnen 
onze afdeling.

Het ledental is op dit moment 102.
In 2015 waren er ook 2 nieuwe leden, die we welkom heten in onze afdeling.

Verder een greep van alle andere activiteiten:

Op 14 en 15 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 18 april is Kees Koopmans (PA3HCA) samen met Chris Blouw (PA0CGB) 
als afgevaardigden naar de Verenigingsraad in Apeldoorn geweest. De 
volgende VR (77e) is op 23 april 2016 in Apeldoorn.

Op 6 juni hadden we de velddag op het terrein van de scouting groep de 
Jungle Pimpernel.
Er zijn weer diverse antenne’s afgesteld en getest. Ook waren er wat 
“jachtjes” met verstopte “vosjes” in de omgeving. Helaas viel het aantal 
bezoekers wat tegen.
De barbecue ging vanwege de geringe belangstelling niet door.

Er zijn ook weer diverse vossenjachten geweest waarbij leden meegedaan 
hebben of de jacht georganiseerd hebben. Het 50ste VERON Pinksterkamp 
(21 t/m 25 mei) ging gelukkig door. Er was een andere camping gevonden. 
Ook hier zijn er ook weer diverse vossenjachten georganiseerd. De Afdeling 
Zaanstreek had dit jaar een jeugdsoldeerproject.

Jan Hoek (PA0JNH) en Edwin Verburg (PE5EDW) hebben meegedaan met 
de IARU Europe  ARDF Championship in Tjechië van 17 tot 23 aug.

Zondag 13 september hebben Edwin (PE5EDW) met Daniel en Milena 
meegedaan met de (37e) landelijke ballonvossenjacht. Ze kwamen op een 3de 

(gedeelde) prijs!

Op 20 september hebben Edwin (PE5EDW) een 80 mtr. ARDF vossenjacht 
bij Hargen aan Zee (NH) georganiseerd. Inzet: De Jan Hoek Trofee.

Op zaterdag 26 september hebben we een excursie gehad naar de 
Radiotelescoop in Dwingeloo. De excursie was onder leiding van OM Henk 
Peek (PA0HZP) die eerst een lezing had gegeven op de verenigingsavond in 
september. Veel amateurs zijn ’s ochtends eerst naar de Radiomarkt bij de 
Lichtmis geweest.
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Verder hebben een aantal amateurs weer meegeholpen met de JOTA/JOTI 
van 16 t/m 18 oktober bij de scouting groep de Jungle Pimpernel. Vanuit 
onze afdeling waren daar Leo (PA0LEZ), IVO (PA1IVO), Chris (PA0CGB), 
Andre (PD3AVW) en Jan (PA0JNH) aanwezig.

Op maandag 16 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. 
In 2015 was hij door de afdeling Schagen (A57) georganiseerd. Edwin 
(PE5EDW) was als afgevaardigde aanwezig. Van het hoofdbestuur waren 
Guido van den Berg (PA0GMM) en Bram van de Berg (PB0AOK) aanwezig.

Op 29 november zou er een 80m FoxOring jacht worden georganiseerd in 
Hargen aan Zee. 
Helaas was deze door de weersomstandigheden (code oranje) afgelast. De 
nieuwe datum is 28 februari 2016.

Ook was er weer veel belangstelling van de diverse Radiomarkten in binnen- 
en 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.
Door omstandigheden was Kees (PA3CYE) aan het eind van het jaar niet in 
staat de rondes te leiden. 
Andere Kees (PA3HCA) heeft het voorlopig van hem overgenomen.

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) met enige 
steun van Kees (PA3CYE).
Kopij van de leden is altijd welkom.

Het aantal deelnemers van de leesmap was in 2015 jaar 12 man.
Voor 2016 is het aantal door omstandigheden naar 10 man gezakt.
Mogelijk komt er nog één nieuw lid bij. We zitten nu wel op het minimum.
De inhoud en bestond uit 6 bladen. 

Voor de repeater van 70 cm hebben we de ATOF (Aanvullende Toestemming 
Onbemand Frequentiegebruik) niet meer kunnen verlengen. Het relais is 
voorlopig uitgezet.
De 2 meter repeater moest ook worden verlengd. Deze aanvraag is nog in 
behandeling.
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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 2016 mee te willen werken en/of deel te nemen aan 
afdelingsactiviteiten.

73, Kees (PA3HCA).
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VERON Zaanstreek - Activiteiten in 2016
Op deze pagina vindt u de activiteiten voor de komende periode.
(zie ook http://www.veron-zaanstreek.nl/activiteiten.htm )

Bekijk ook de landelijke VERON Evenementenkalender:
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/

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
→ tijdelijk op 145.325 simplex

Woe. 13 januari 2016 Algemene Huishoudelijk Jaarvergadering in Clubhois "De Ham"
aanvang 20:00 uur

Woe. 10 februari 2016 Verenigingsavond in Clubhois De Ham. Aanvang 20:00 uur
Losse verkoping uit nalatenschap PB3SM

Za/Zo 13/14 februari 
2016 PACC Contest

Za. 27 februari 2016 Elektronika Vlooienmarkt in “M.F.C Aperloo" Stadsweg 27 't Harde.

Zo. 28 februari 2016 Vossenjacht, 80m FoxOring te Hargen aan Zee 
Inzet: NOORDZEE TROFEE / organisatie: Edwin PE5EDW (A46)

Woe. 9 maart 2016 Verenigingsavond in Clubhois De Ham. Aanvang 20:00 uur
Veiling van artikelen uit nalatenschap PB3SM

Za. 19 maart 2016 41e Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron in Rosmalen (Den 
Bosch) 

Za. 23 april 2016 77e VERON Verenigingsraad

Heeft u nog activiteiten? Laat het even weten via a46@veron.nl
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http://www.pi4nov.nl/
https://pacc.veron.nl/
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
http://www.veron-zaanstreek.nl/activiteiten.htm
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