Jaargang 31, nummer 08, oktober 2004

Verenigingsblad van de Veron afdeling :`s-Hertogenbosch

Convocatie
De VERON afdeling `’s-Hertogenbosch nodigt alle leden hierbij uit tot het bij wonen van de
maandelijkse bijeenkomst op 1 oktober in het Sociaal Cultureel Centrum”De
Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC `sHertogenbosch. Tel:073-6217973
(Tevens is er gelegenheid om uw QSL kaarten te halen en te brengen.)

Aanvang 20.15 uur

De agenda is als volgt:
1. Opening door de voorzitter.
2. Bestuursmededelingen.
3. Rondvraag.
4. Sluiting van de vergadering.
Aansluitend op de vergadering een samenkomst van diegenen die willen helpen met de
opendag van de Helftheuvel op 10 oktober. ( zie elders in Bracnieuws)

Voor het laatste nieuws
Kijk op internet!!

www.qsl.net/pi4shb
Regelmatig nieuwe foto`s en onderwerpen.
Zoals b.v van shacks van amateurs uit de regio en de verslagen van de
vergaderingen.
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Van de redactie
Door familie omstandigheden van de redacteur is het deze keer helaas een uitgedund
Bracnieuws geworden, volgende keer hopelijk weer normaal.

Van de voorzitter
Zend en luister amateurs het is weer zoveer 1 oktober is weer de maandelijkse bijeenkomst en
we zullen proberen er weer een gezellige avond van te maken. De afgelopen bijeenkomst was
dat zeker kan ik jullie verzekeren en na afloop van het officiële gedeelte is er weer veel
materiaal van de ene naar de andere amateur verhuist, soms onder grote hilariteit.
In het vergadering (met opzet zo kort mogelijk gehouden) zijn twee punten aan de orde
gekomen, de weten de aansprakelijkheids verzekering voor de afdeling, deze heeft een
goedkeuring gekregen van de vergadering, en ook kwam de instapvergunning met het
verlichte examen, maar dat is door geschoven naar een nog komende vergadering als we
nieuwe of aan vullende gegevens van het hoofdbestuur hebben en dan komen we er nog op
terug.
Ik heb zelf ook nog een en ander gekocht, onder andere weerstanden en tantaal elcotjes,
maar er was voor ieder wat wils, van antiek materiaal tot een redelijk moderne scoop.
Dit allemaal vertel ik voor de leden dat niet aanwezig waren, maar volgend jaar zal er in
september zeker weer een verkoping worden georganiseerd, dus nog even wachten.
Ik hoop weer veel van jullie op de komende vergadering te mogen begroeten en dat we er met
elkaar weer een gezellige avond te maken.
Groetjes Jozef PA3DZY

Verslag huishoudelijke vergadering op 3 september 2004
Opening:
Jozef PA3DZY opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Notulen vorige vergadering:
Deze waren nog van de bijeenkomst in juni, maar werden zonder op of aanmerkingen goed
gekeurd, met dank aan de notulist ( het waren de laatste van de hand van Renè PA3GPX)
Binnen gekomen stukken:
Via e-mail de ledenmutaties van de afdeling, een brief van het HB over de collectieve
aansprakelijkheids verzekering, de herinnerings vaantjes van de PACC contest en een
schrijven over de instapvergunning.
Jozef had nog een e-mailtje ontvangen van PE1RUH waarin hij stelde dat weinig activiteit in
de afdeling niets bijzonders is omdat dit een bij allerhande verenigingen voorkomend
probleem is, men lijkt het allemaal te druk te hebben.
Catharinus PE1AHX geeft aan te vinden dat we als afdeling zelf, toch echt wel actief zijn
zoals met de vlooienmarkt, toch echt geen kleintje, en ook de PACC waarin we elk jaar hoge
ogen gooien.
De aansprakelijkheids verzekering:
Jozef heeft de collectieve verzekering vergeleken met een door hem opgevraagde offerte en
vond daar enige punten van verschil in oa dekking. Nu geeft het HB al aan dat vaste afdeling
antenne`s en dergelijke niet onder het collectief vallen en ook op een paar andere punten
zouden met deze verzekering een probleem kunnen ontstaan.
Hier op volgt enige discussie over wat punten in de algemene voorwaarden, maar met ruime
meerderheid van de vergadering word besloten om naast de collectieve verzekering ook een
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eigen verzekering af te sluiten, zodat eventuele hiaten worden opgevuld. Jozef zal dit verder
afregelen.
De instap vergunning:
Van het HB is een schrijven met vragenlijst ontvangen over de instap vergunning en hoe wij
dit als afdeling zouden willen uitvoeren, zoals: werving van kandidaten, opzet van een cursus
en de begeleiding daar van, ook zou door gecommitteerde zendamateurs uit de afdeling een
vorm van examen moeten worden afgenomen.
Nu kwam dit schrijven op een ongunstig moment binnen, aan het begin van de vakantie
periode, en werd er gevraagd dit zo spoedig mogelijk terug te sturen wat dus duidelijk op
problemen stuitte, als men tenminste een goed overzicht wil.
Paul PA0STE geeft aan dat men bij het HB ook heeft ingezien dat dit ongelukkig gepland was
(oorzaak mede door druk van het AT) en dat er een vervolg komt. Tevens geeft Paul aan dat
mensen die hier meer over willen weten nog maar eens in het Electron van mei moeten kijken,
daar in is er een artikel aan gewijd.
Toch word het vragenformulier nog even door genomen en men vind dat er veel suggestieve
vragen in staan, alleen serieus lijkt de vraag of we dit als afdeling alleen willen aanpakken of
dat we het samen met andere afdelingen zouden kunnen of willen doen.
Hier word nog even over gediscussieerd en er word besloten dat als er nieuwe feiten of
gegevens zijn we hier op terug zullen komen en eventueel een plan de campagne maken.
Paul geeft aan op een vraag van Jozef, dat de Vossenjacht wisselbeker word gegraveerd en dat
deze op de volgende vergadering aan de winnaar word uitgereikt, als deze althans aanwezig
is, hij word in elk geval verwittigd.
Rondvraag:
Catharinus bied zijn excuus aan dat er deze keer geen stukje van zijn hand in het
BRACnieuws stond, hopelijk de volgende keer. Overigens krijgt hij nul reacties op zijn
bijdrage.Hij had de hoop dat goed voorbeeld goed zou doen volgen, dus meer amateurs die de
pen grijpen.
Erik PA2ELS: Vraag: Hoe zijn momenteel de zaken rond packet geregeld, hij had dit gemist
ivm de vakantie. Hij word even bij gepraat door diverse aanwezigen.
Sluiting:
Jozef sluit de vergadering, last een korte pauze in en daarna begint de openbare verkoping
welke geleid word door Jan PA0JFM en Erik PA2ELS.
De notulist, Kobus PE2LOJ.

Opendag Sociaal Cultureel Centrum: De Helftheuvel
Op Zondag 10 Oktober 2004 van 11 uur tot 16.30
Zoals al eerder bericht word er een open dag in het Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel
gehouden, dit na een grondige renovatie van het gebouw. Op deze open dag zijn alle
verenigingen, groepen en instellingen die van het centrum gebruik maken uitgenodigd zich te
presenteren, dus is ook de BRAC. Hieraan hebben wij graag gehoor gegeven en willen wij
onze hobby zo goed mogelijk uit de verf laten komen. We weten dat het een dag na de Dag
van de Radioamateur is, maar we wilden deze kans niet voorbij laten gaan om vooral een
breder publiek kennis van onze hobby te laten nemen en het zendamateurisme wat meer
bekendheid te geven.
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Hier voor zijn wel een aantal vrijwilligers nodig, een stuk of wat hebben zich gelijk spontaan
aangemeld maar zoals u weet, maken vele handen licht werk en kunnen we nog best een
aantal helpers gebruiken.
Het gebeuren zelf duurt van 11 tot 16.30 uur maar u hoeft niet de gehele dag aanwezig te zijn,
een paar uurtjes op de ochtend of de middag is ook mogelijk.
Hier volgt een lijstje van wat we zouden willen laten zien, misschien zit er iets tussen wat u
graag wilt verzorgen of heeft u nog een idee wat niet genoemd is,
schroom niet en meld u aan.
Laat zien dat onze hobby geen fossiele is en nog lang niet op sterven na dood, maar juist nog
steeds leeft en nog steeds van deze tijd is.
Hier het lijstje zoals Jan PA0JFM heeft opgesteld van zaken die we zouden kunnen doen,
maar heeft u nog leuke ideeën meld dat dan, voor goede dingen is altijd ruimte.
Activiteiten van Veron Afd. s’Hertogenbosch Regio 25
Affiches maken ; afdrukken en verspreiden: wie?
Kaart met vragen maken / afdrukken..
Zaal 1.
Er zal in zaal 1 een info stand ingericht moeten worden :
aankleding ; folders ; informatie geven en kaart met vragen uitdelen1
minsten 4 amateurs nodig;
Wie doet er wat ?
Zaal 5:
Aankleden......Foto’s QSL kaarten.....
Hf en 2meter set operationeel met minstens 2 amateurs Wie?
Seinsleutel aansluiten op computer met programma; Wie?
SStv ?
Proeven met electro : Theo Scharten en nog iemand. Wie(Erik)
Ontvanger bouwen : Chris met ...............
FMY met ?
Informatie geven aan bezoekers over onze hobby, promoten! 3 pers.
Folders uitdelen;
Vragen beantwoorden
Kaarten met vragen innemen.
Na afloop opruimen!
Wie hebben zich aan geboden :
Kobus / Sjef / Erik / Catharinus / Jozef / Jan JFM / Jan MQL / Theo Scharten
en Frans FMY.
Een goed begin, maar we hebben toch nog meer medewerkers nodig!!
Iedere mede werker krijgt van De Helftheuvel een presentje!!.
Verder uitwerken op 1 okt. na de afdelings vergadering !
en op 8 oktober in details uitwerken!
Hopende dat alle medewerkers aanwezig zijn op die datums!!
PA0JFM
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Colofon
Bestuur en Commissies

Voorzitter:

Jozef Requisizione, PA3DZY
Bulkseweg 31 a, 5331 PK Kerkdriel
Tel: (0418)632005
Secretaris:
Kobus Siebenga PE2LOJ
V Asbeckstraat 20 5256 KN Heusden
Tel. (0416 662734
Penningmeester:
Henk Vugts, PA3GHT
Zandstraat 52, 5391 AP Nuland Tel 073 6137371
Gironummer 2257680 t.n.v. Penningmeester VERON afdeling ’s-Hertogenbosch te
’’s-Hertogenbosch.
Clubhuis:
Jan PA0JFM, Sjef PA3ESD, Kobus PD0LOJ en Gerard PD0MHY
Het clubhuis is geopend op vrijdagavond (knutselen, experimenteren, onderling QSO)
Adres clubhuis:
Soc. Cultureel Centrum
"De Helftheuvel" ;
Helftheuvelpassage 115;
5224 AC Den Bosch
tel. 073 - 6217973.
Verenigingsraad:
twee bestuursleden
Vossenjacht:
Paul PA0STE, Sjef PA3ESD, Jan PE1MQL, Johan PA3HGU en Frank PD1AAF
Kascontrole:
Jan PE1MQL en Sjef PA3ESD
Ontvangst nieuwe leden: Jan PA0JFM, en het bestuur
Vlooienmarkt:
Stichting BRAC
Afdelingsstation:
PI4SHB 80 m:Willie PA0WMR, Sjoerd PA0SHY.
2 m: PA0JFM,PA3DZY,PE1NWF en PA3DRL
QSL-manager:
Hans PA3BZR.(geen afdelings activiteit)
Cursusbegeleiding:
Jan PA0JFM, Wim PA0WRC. Inlichtingen bij Jan PA0JFM tel. (073) 621 37 57.
Packet Radio:
Henk PA0HCT (sysop) , Paul PE1LXX, en Ruud PD2RSS.
Contest:
Sjoerd PA0SHY,
70 en 23 cm repeater:
Albert PA3GCO, Twan PA8TWN en Marco PE1PUW
Braknieuwsredactie:
Kobus PE2LOJ, Frank PD1AAF,
Uitzendingen van PI4SHB
Iedere zondagmorgen om 11.30 Nederlandse tijd is de verenigingszender te beluisteren. De uitzendingen zijn te ontvangen
in de 2 meter band op 145.250 MHz, in de 70 cm band op 430.2375 MHz (PI2SHB) en in de 80 meter band op 3.750 MHz (+
- QRM). Om 12.00 uur, na de berichten, kan men zich in melden voor onderling QSO. Berichten kunnen worden
doorgegeven aan Jozef PA3DZY, Jan PA0JFM, Michel PE1NWF, Willy PA3DRL of via Packet Radio PI4SHB@PI8SHB,
144.925 of 430.662,5 MHz
Redactioneel
U kunt uw kopij deponeren in de kopijbus in het clubhuis, per (elektronische) post versturen naar een hieronder vermeld
adres of persoonlijk overhandigen aan één van de redactie of bestuursleden.
Redactie BRACnieuws:
p/a van Asbeckstraat 20
5256 KN Heusden (gem.Heusden)
E-mail: pd0loj@amsat.org
Kobus PE2LOJ 0416 662734
Frank PD1AAF 073-52214604
De website van de afdeling:www.qsl.net/pi4shb E-mail : pi4shb@tiscali.nl

Kopij voor het November nummer
uiterlijk inleveren:
17 oktober
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