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Agenda:
28-01 jaarvergadering
12 en 13 februari de 50e PACC
18-02 Lezing door Aris pa3aqu over QS-Lkaarten
18-03 Lezing door PD0NQD over APRS.
15-04 Zelfbouwavond + open dag
20-05 Lezing door Louw Pals.
Luister voor het laatste nieuws naar de KNH ronde.
Elke zondag om 11.00 uur op 145.225 MHz.
Of kijk op onze home page http://www.qsl.net/pi4sra/

Onze huisfrequenties 145.525, 432.550.
Bestuur A57.
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Huishoudelijke vergadering.
Hierbij wil ik u allen uitnodigen voor de huishoudelijke vergadering
op vrijdag 28 januari 2005.
Deze wordt gehouden in een gebouw van de Gsg aan de
Wilhelminalaan 4 te Schagen. Aanvang 20.00 uur.
Aftredende bestuursleden:
Aris pa3aqu
aftredend herkiesbaar
Gerrit ph3ds
aftredend herkiesbaar
Kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden tot de aanvang van
de vergadering.

Agenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

opening door de voorzitter
ingekomen stukken en mededelingen:
goedkeuring van de notulen van januari 2004
jaarverslag van de secretaris
financieel verslag van de penningmeester
verslag van de kascontrole commissie
Kiezen nieuwe kascontrole commissie.
begroting 2005 toegelicht door de penningmeester
bestuursverkiezing
programma 2005
afvaardiging voor de VR op 23 april en de regio bijeenkomst
in november.
rondvraag
sluiting
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Voorverkoop Bossche radiomarkt.
Ook dit jaar is het weer mogelijk om bij de afdelingssecretaris
vooraf kaartjes te bestellen voor de radiomarkt die op zaterdag 19
maart wordt gehouden.
Minimum afname is 5 stuks en er moet besteld én betaald zijn voor
19 februari.
Prijs per kaartje is €6,00.
Op de clubavonden van januari en februari kan besteld worden.
Eventueel kun je ook geld in een envelop bij mij thuis afgeven.

Nieuwe leden
Als nieuw lid kunnen we verwelkomen Peter Baart
Wieringerwaard. Welkom bij onze afdeling.
Dit jaar hebben ook een aantal leden opgezegd.
M.i.v. januari 2005 hebben we 46 leden en een donateur.

uit

SRA Bulletin.
Afgelopen november had er een SRA Bulletin moeten verschijnen.
Helaas is dit niet gebeurd. De oorzaak? Het totaal ontbreken van
kopij. Een dieptepunt, want dit is nog nooit eerder gebeurd.
Ik hoop dat dit in de toekomst niet meer voor zal komen maar ben
natuurlijk wel afhankelijk van inzendingen.
Het hoeft allemaal niet zo moeilijk, een kort verhaaltje van iets
watje zelf hebt gemaakt of, zoals in dit blad is te zien, een paar
vakantiefoto’s om het blad wat op te fleuren.
Als we willen dat het SRA bulletin blijft bestaan dan moeten we
daar allemaal aan bijdragen. Vóór de leden en dóór de leden.
Guus PA2GWA
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Notulen van de huishoudelijke vergadering VERON Schagen A57.
Gehouden op 16-01-2004.
Aanwezig van het bestuur: Aris pa3aqu, Martin pa3dhb, Walter pd2wdk,
Gerrit ph3ds en Guus pa2gwa.
Afbericht ontvangen van : pd2aex, pe1imn, pe1fbc en NL11612
Totaal aanwezige leden (inclusief bestuur) 16.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Henk pe2aex heeft een voorstel ingediend om met de afd. den helder mee
te doen met de VHF/UHF velddagen.
Notulen van de vorige vergadering.
De notulen worden goedgekeurd.
Jaarverslag van de secretaris.
Het verslag wordt goedgekeurd.
Financieel verslag van de penningmeester.
Het balans van 2003 wordt toegelicht door de penningmeester en door
iedereen goedgekeurd.
Verslag van de kascontrolecommissie.
Jan pa3cbi en Jan pa3eba doen verslag namens de kascontrolecommissie.
De financiële administratie wordt goedgekeurd en de penningmeester
wordt gedechargeerd.
Nieuwe kascontrole commissie.
De nieuwe kascontrole commissie bestaat uit:
Jan pa3eba, Henk pd1aex en reserve is Piet pa3ccq.
Begroting 2004.
De begroting wordt toegelicht door de penningmeester en door iedereen
goedgekeurd.
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Bestuursverkiezing.
Walter pd2wdk
aftredend herkiesbaar
Martin pa3dhb
aftredend niet herkiesbaar
Guus pa2gwa
aftredend herkiesbaar
Peter paØvab is kandidaat bestuurslid.
Daar er geen tegenkandidaten zijn wordt Peter aangesteld als
penningmeester en Martin pa3dhb wordt bedankt voor zijn inzet van de
afgelopen jaren.
Programma 2004.
14 en 15 februari PACC
(in SRA stond de datum verkeerd vermeld n.l 7 en 8 februari)
20-2 bezoek aan transformatorfabriek Arco
19-3 lezing door Henk van Stigt paØpq over Enigma
16-4
lezing door paØhaj en pa3gkx over het restaureren en repareren
van antieke radio’s
14-5 zelfbouw avond
Let op 2e vrijdag i.p.v. de derde i.v.m.
hemelvaartsdag.
6
velddagen HF CW eerste optie is bij de scouting, alternatief is
aangeboden door Jan pa3eba in Anna Paulowna.
Den helder kan met ons meedoen met de HF CW velddagen in juni
en wij kunnen meedoen met Den Helder bij de VHF/UHF velddagen
in juli.
17-9 nog geen invulling
16 en 17 oktober JOTA
22-10 4e vrijdag i.v.m. de JOTA nog geen invulling.
18-11 Verkoping in Den Helder
17-12 nog geen invulling.
17-13
Omdat op 20 februari geen clubavond is in de GSG moeten de leden
daarover nog worden geïnformeerd.
Het SRA bulletin is al uit en daarin stond het niet vermeld.
Guus zal een E-mail rondsturen en in de KNH ronde zal dit gemeld worden.
Op de avond zelf zal een briefje op de deur worden geplakt voor het geval
dat er toch nog leden niet bereikt worden.
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Aris meld dat de kosten voor het aggregaat erg hoog zijn en vraagt of
iemand een alternatief kan bieden.
Ideeën voor excursies.
Als 1e optie wordt voorgesteld Museon Den Haag gecombineerd met ESA
in Noordwijk op 16 oktober 2004.
Overige ideeën:
Tijler museum Haarlem,Radio museum Rotterdam, Maritiem museum
Rotterdam, Mariniersmuseum Rotterdam, Nederlands elektriciteit en
techniek museum Amsterdam, Nederlands elektriciteit en radiomuseum
Hoenderloo, Museum voor communicatie Den Haag, Museum
verbindingsdienst KL Ede.
Afvaardiging VR op 24 april en regiobijeenkomst in november.
Aris, Gerrit en Guus zullen naar de VR gaan.
Rondvraag.
Jan pa3eba bedankt het bestuur voor alle inspanning.
Gerrit ph3ds bedankt Jacob voor de medewerking bij lezingen.
Piet pa3ccq vraagt of er nog leden zijn die zich op gaan geven voor DARES.
Martin pa3dhb biedt een biertje aan uit oude voorraad die op moet.
Gerrit ph3ds vraagt om ideeën voor lezingen e.d.
Jan pa3cbi meldt de site www.buurtenonline.nl en heeft daar de VERON
opgezet.
Klaas meldt dat bij het bezoek aan Arco parkeerruimte aanwezig is bij
Veko.
Jan pa3eba meld een site waar paspoortgegevens beschikbaar zijn.
Hij zal het adres doormailen aan Walter pd2wdk en deze zorgt voor
publicatie op onze homepage.
Adrie paØasw meld dat de huisfrequentie op 70 is gewijzigd i.v.m. storing,
het is nu 432.550 MHz.
Schagen 19-01-2004
Aris Homan PA3AQU voorzitter
Guus Jansen PA2GWA secretaris
SRA Bulletin
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Jaarverslag van de secretaris van de VERON afdeling Schagen
A57 over het jaar 2004.
Dit jaar is ons ledenaantal gezakt van 49 naar 46.
Onze activiteiten van afgelopen jaar op een rijtje:
16 januari huishoudelijke vergadering
20 februari bezoek aan transformatoren fabriek Arco.
19 maart lezing door Henk van Stigt over de enigma
16 april lezing door Henk Jansen en Ger Frits over repareren en
restaureren van antieke radio’s.
14 mei zelfbouwavond en open dag.
24 september lezing door Ruud Jansen over kunstmanen
22 oktober lezing door Jan van Schagen en Geert Paulides over BTTF.
18 november verkoping in Den Helder.
17 december lezing door Rob Stammes over het noorderlicht.
Op 23 oktober is er een excursie geweest naar het omniversum en museon
in Den Haag.
Dit jaar zijn de velddagen in onze afdeling niet doorgegaan. Oorzaak
hiervan is het gebrek aan belangstelling.
De JOTA is dit jaar wel doorgegaan maar met een minimale bezetting van
de kant van de zendamateurs.
Wij hopen dit jaar op wat meer belangstelling want het was voor slechts 2
amateurs eigenlijk niet te doen.
De VR in Arnhem is bijgewoond door Aris pa3aqu en Gerrit ph3ds.
De regiobijeenkomst was dit jaar op 24 november in Schagen en is
bijgewoond door Aris pa3aqu en Gerrit ph3ds.
Het afdelingsbestuur is dit jaar drie keer bij elkaar geweest voor een
bestuursvergadering.
De QSL kaarten werden ook dit jaar weer verzorgd door Aris en Meinie
Homan waarvoor onze hartelijke dank.
SRA Bulletin
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Het SRA bulletin is dit jaar slechts 4 maal verschenen.
In november is geen bulletin uitgebracht vanwege het ontbreken van kopij.
Het bulletin wordt voor een groot deel via E-mail verstuurd om de kopieer
en porto kosten te drukken.
De home page is ook dit jaar weer druk bezocht door vele stations uit
binnen en buitenland.
Namens het bestuur wil ik alle actieve leden bedanken voor hun
ondersteuning op de verenigingsavonden en bij de andere activiteiten.
Schagen 06-01-2005
G.W.Jansen PA2GWA
A.A.Homan PA3AQU

secretaris.
voorzitter.

Vakantie foto van PE1PMO.
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Financieel overzicht Veron afdeling Schagen

A57

2004

Inkomsten
HB
declaratie reiskosten bij HB
SRA Bulletin
bar
rente
verkoping
donaties
velddagen verhuur tent

€
€
€
€
€
€
€
€

551,31
74,80
45,00
96,50
20,55
137,00
46,40
25,00

€

996,56

Uitgaven
huur
SRA bulletin
bar
rente
sprekers
attenties
reiskosten bestuur
kosten bestuur
velddag
bar kosten
batig saldo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

173,07
50,70
27,84
165,38
27,50
74,80
7,80
8,50
460,97

€

996,56

Balans per 31-12-2004
Kas
Giro
Giro plus

€ 154,58
€ 572,15
€ 1.693,09

vermogen
batig saldo

€ 1.958,85
€ 460,97

€ 2.419,82

€ 2.419,82

Begroting 2005
Inkomsten
HB
SRA Bulletin
bar
rente
verkoping
declaratie reiskosten bij HB
nadelig saldo

Uitgaven
€
€
€
€
€
€
€

500,00
40,00
120,00
20,00
50,00
70,00
-

€

800,00

huur
SRA bulletin
bar
sprekers
attenties
velddag
kosten bestuur
reiskosten bestuur

bezittingen:
lokatie:
Veron vlag
1
pa3aqu
Veron infomap
2
aqu+gwa
dump antenneset
1 R Stammis
velddag tent
1
pa0asw
video banden
2
aqu+gwa
geldkist
1
pa0vab
veron cw cursus
1
?
antenne 70 cm
1
pa3aqu
koffiezet apparaat
1
school
antenne hf beam
1
pa3aqu
UPS backup voeding
1
pa2gwa
opdraaimast
1
pa3cbi
Nokia's zijn 14-10-2004 overgedragen aan
PWG Den Helder

SRA Bulletin

€
€
€
€
€
€
€
€

200,00
125,00
100,00
100,00
40,00
125,00
50,00
60,00

€

800,00

Voorzitter: A.Homan

Secretaris: G.Jansen

Penningmeester: P.Halfweeg

lid: G.Dekker

lid: W. de Koning
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Verslag van de regiovergadering van
maandag 22 nov 2004 te Akersloot.
Namens de organiserende afd. Alkmaar opent Age de Jong
PA0XAW de vergadering. Alle afdelingen uit Noord Holland zijn
vertegenwoordigd. Namens het HB zijn aanwezig J.Hoek PA0JNH
en J.Jansen PA0JMG.
Doel van de avond is uitwisseling van ideeën tussen afdelingen en
HB en discussie hierover. Enkele punten zijn: mededelingen van
het HB, Ledenverlies en -werving, Instapvergunning.
Mededelingen:
1e:Voorz.PA7F Frank van Dijk zal in 2005 aftreden, als zijn
opvolger zal worden voorgesteld PA2DW, Dick Harms. Hij op zijn
beurt zal in de VHF commissie worden opgevolgd door Peter
Bakker.
2e: Agentschap Telecom geeft zonder expliciete toestemming van
de amateur geen gegevens vrij voor publicatie in het Callboek.
Bijna 50% heeft verzuimd deze toestemming te geven dmv het
inzenden van een kaartje. Deze amateurs komen dus in het
callboek niet voor. De waarde hiervan is daardoor sterk
gedevalueerd. Dat heeft tot gevolg dat de uitgave in de toekomst
in gevaar komt. Ieder wordt daarom opgeroepen
alsnog schriftelijk of via internet deze toestemming te geven,
zodat de volgende uitgave vollediger kan zijn.
3e: Er is dringend behoefte aan een persoon die de opleiding voor
blinden tot zendamateur op zich kan nemen. De huidige
cursusleider treedt terug wegens gevorderde leeftijd.

SRA Bulletin
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4e: Medegedeeld wordt dat van 14 afd. nog geen jaarverslag over
2003 is ontvangen, hoewel dat statutair verplicht is. Actie dus
voor sommige secretarissen.
5e: Van de afd. WFL is nimmer een annonce in de rubriek "Komt U
ook" te vinden" Oorzaak? WFL beaamd dit en klaagt over de
slechte verwerking van de aangeleverde kopij. Dit wordt door
anderen onderschreven, JNH hoopt dat de nieuwe functionaris
inmiddels is ingewerkt.
6e:Er is een serie nieuwe Veron-vlaggen gemaakt, formaat 1 x
1.50. Voor afd. te koop voor de gesubsidieerde prijs van € 25.-.
7e: Instapvergunning: ca 20 afdelingen denken hiervoor een
cursus te kunnen organiseren. Er is geen lesmateriaal, dat hangt
af van de vraag en die ontstaat als er cursussen komen. De kip en
het ei situatie dus. Deze vergunning blijft een startvergunning die
moet worden opgeschaald door een vervolgcursus. Dit kan een
middel zijn om de terugloop van het aantal amateurs te keren.
Terugloop aantal leden per jaar ongeveer 500. Men schat dat er
per jaar 400 tot 800 kunnen bijkomen dmv de instapvergunning.
De opleiding zal gaan bestaan uit zelfstudie met 32 uur les,
verdeeld over avonden en/of weekeinden. Er komen meer landen
met deze optie. AT wil er geen werk aan hebben, daarom de
examens op afdelingsniveau. Voor instappers is 10 watt, op 70cm,
7MHz en 14MHz met fabrieksapparatuur de waarschijnlijke
norm.PA0ZEE maakt als voorbeeld melding van cursus voor
watersporters in Amstelveen die ook voor de instapvergunning
opleidt.
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8e:60 jaar Veron. Dit wordt een sobere viering, want slechts een
"tussenjubileum". Afdelingen kunnen echter zelf veel doen, zoals
contesten, rondes etc. Ook met een stand op een braderie staan
en proberen actief leden te werven. Afdelingszenders kunnen
mogelijk ook een PI64 call voeren gedurende 2005 of een deel van
het jaar. De dag voor de amateur zal een feestelijk karakter
krijgen.
9e: Huidig rijksbeleid: Er is minder affectie met het
zendamateurisme, alles wordt van de juridische kant bekeken en
of het geld kost dan wel opbrengt. Voor de Amateur- verenigingen
is het oppassen en erbij blijven, om te zorgen dat het
amateurisme, als zijnde "lastig", niet de nek wordt omgedraaid.
Zonder de Veron en VRZA over enige tijd geen zendamateurs
meer! Dit alles kost een deel van onze contributie. 40% van de
amateurs is echter niet georganiseerd en lift gratis mee op onze
kosten. Dit is dus een vorm van "parasitair genereren".
10e: PLC: In Nederland is eerder al een proefproject gestaakt
wegens storingsklachten. Maar dit is geen einde verhaal !! Er
wordt driftig aan verder gewerkt. In 2011 wil de EU op
communicatiegebied de wereldleider zijn. De beslissingen worden
echter niet op technisch maar op politiek niveau genomen. De
techniek heeft maar te volgen:vergelijk C 2000. Amateurs kunnen
in de toekomst ook geen aanspraak meer maken op ongestoorde
frequenties, economisch belang gaat voor alles.
De EMC-commissie zoekt naar amateurs die mee willen werken aan
een ruisonderzoek, dmv metingen met gewone apparatuur bij hen
thuis. Op dit wereldbreed verzoek van de IARU kan worden
gereageerd bij de afd. voorzitter PA3AQU of PH3DS. Het
onderzoek strekt zich uit over een periode van 2 jaar.

SRA Bulletin
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11e: Er zullen geen BT 's meer worden aangevraagd door het HB.
De bestaande BT's kunnen nog blijven, doch wegens de juridische
consequenties kan de Veron de verantwoording niet blijven dragen
voor bv. relaiszenders van afdelingen. E.e.a. is niet meer te
verzekeren, derhalve voortaan op persoonlijke titel aanvragen. Zie
hiervoor ook de Electron van december.
12e: Misdragingen door Amateurs op de band. Dit komt helaas
regelmatig voor. Klachten bij AT hebben niet het gewenste
effect. Men gelooft daar liever in zelfregulering. Waar wel is
ingegrepen heeft dit wel effect gehad. De opgelegde sancties
mogen echter niet worden gepubliceerd vanwege de privacywetgeving, zegt men bij AT. Dat is jammer, want dat zou heilzaam
kunnen werken.
13e: De afd. Zaanstreek maakt melding van de door haar
georganiseerde Zaanse Contest op 19 december as.
De vergadering in 2005 zal door de afd. Hoorn worden
georganiseerd. De datum zal later worden vastgesteld. Over
enkele van de onderwerpen die hier aan de orde waren is in de
Electron van december aanvullende informatie te vinden.

Gerrit ph3ds

SRA Bulletin
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Tipje van Gerrit
Bij het monteren van onderdelen gebruik ik wel eens een zgn
draadsteuntje. Maar ineens zijn die op, en in de handel niet meer
te vinden. Goede raad is duur. Daar hebben we het volgende op
gevonden: Neem een stripje printplaat van zo'n 2cm breed, zo
lang als nodig is. Met een tandartsboortje een kerf in het koper,
zodat er een onder- en bovenkant ontstaat aan beide
kanten. In het midden, of als de strip nogal lang word, aan beide
einden een soldeerlipje aan de onderkant solderen. Gaatje
ombuigen zodat dit plat op het vlak geschroefd kan worden. De
bovenkant van het stripje kan in de breedte in zoveel vlakjes
gedeeld worden als je nodig hebt of zoals in mijn geval, heel
gelaten worden om als aftakpunt voor de voedingsspanning te
dienen.
Groeten Gerrit ph3ds.

Vakantie foto van PE1PMO.
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Computers •Elektronica •Research •Development •Digitale beeldbewerking•Reparatie•Digitale camera’s •enz.

PE1LSV

REKO technology is een dynamisch technology bedrijf,
wat met een jarenlange kennis op het gebied van
electronica ontwikkeling PC’s netwerken en reparatie,
diensten en service levert met persoonlijke aandacht.
REKO technology voor alle mogelijke verkoop en service van:
• Computers • Reparatie • Printers • Monitoren • Notebooks • camera’s
• Reparatie & Adviseren van uw hard en software/elektronica (of ontwerp).
• Draadloze netwerk producten • Aanpassen/maken van software
• Meetapparatuur • Het doen van diverse metingen ook op locatie
• professionele optimalisatie van uw digitale foto’s/afbeeldingen/logo’s en
prepress • Navullen van inktpatronen (kleur en Zwart, met a-klasse inkt!) •
Netwerken • Upgraden van computers • Ontwikkelen en modificeren van
elektronica •Gegevensherstel van harddisks (virus,defect,formatteren,enz)
En nog veel meer… .

vraag naar de mogelijkheden en prijzen!

Wist u dat:

Goedkope (o.a. HP) printers van +/- € 40,- al na 4 patronen in
prijs de dure goede printers (+/- € 149-) in kosten overstijgen?
REKO technology maandelijks een nieuwsbrief uitbrengt
over PC beveiliging en andere wetenswaardigheden? Meld u aan!

•
•

Vraag voordat u geld uitgeeft, eerst een goed advies bij REKO technology, zodat u
ook na de aankoop niet teleurgesteld bent, en uw aankoop niet in de kast beland…
Uniek is dat REKO technology geen voorrijkosten rekent binnen 9 KM vanaf het zaakadres.
En: Koop bij de man die het ook repareren kan! ,REKO technology, uw partner in techniek!

REKO technology,
Bosgroet 94

Telefoon: (0226) 314102
Fax:
(0226) 314102

1722 KB Zuid Scharwoude

E-mail: rekotech@quicknet.nl
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