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Jaargang 34 nummer 05 mei 2007

Verenigingsblad van de Veron afdeling s-Hertogenbosch

Convocatie
De VERON afdeling ’s-Hertogenbosch nodigt alle leden hierbij uit tot het bijwonen van de
maandelijkse bijeenkomst op vrijdag 11 mei in het Sociaal Cultureel Centrum ”De
Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC `’s-Hertogenbosch. Tel:073-6217973

Kijk voor het laatste nieuws op internet!!

www.radioclub.nl
let op !!!
De maandelijkse bijeenkomst is op 11 mei, in plaats van
vrijdag 4 mei.(Dit i.v.m. de nationale dodenherdenking)
--------- VERKOPING --------11 mei 2007
Omdat velen van jullie niet zelf op de Grote Radiovlooienmarkt kunnen
staan en natuurlijk omdat we ons realiseren dat moeder de vrouw de shack
ook graag opgeruimd ziet na de Grote Voorjaarsschoonmaak houden we dit
jaar de afdelingsverkoping op vrijdag 11 mei in de Helftheuvel.
Als extra voordeel denken we dat er ook aan de koperskant extra
belangstelling zal zijn doordat het vakantiegeld nog niet op is en iedereen
tijdens de opkomende grote vakantie uiteraard wat te prutsen – sorry:
knutselen wil hebben.
Verzamel je spullen voor de verkoop en spaar je zakgeld voor de aankoop,
komt allen op 11 mei naar de grote

--------- VERKOPING --------11 mei 2007
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Van de Voorzitter.
Dit zijn een paar drukke maanden die zo meteen al weer naar de vakanties toe leiden.
We hebben dan ook het drukste gedeelte van ons clubjaar achter de rug: vlooienmarkt,
VR voorstellen, verenigingsraad, financiële handel en wandel, we hebben de open dag
gehad... Deze maand de club verkoping en het is ook nog molendag. Daarna we
afbouwen richting de vakanties met nog een avond in juni en dan is het zover. We
hebben het programma voor na de vakantie al een heel eind ingevuld. Ook voor het
komend jaar zijn we al met ideeën aan het spelen, maar zoals gewoonlijk: We doen het
voor jullie, de dingen bedenken die wij leuk vinden is niet zo moeilijk, maar wat vinden
jullie eigenlijk leuk? Laat het ons weten!
Verder deze keer geen peptalk, alleen nog een keer een oproep: Breng de schatten waar
je van wilt scheiden mee naar de club op 11 mei a.s. Vergeet ook je zakgeld niet, want
de verkopers zien natuurlijk ook graag kopers. Hopelijk wordt het door de tijd van het
jaar waarin we de verkoping deze keer hebben een groot succes!
73
Catharinus PE1AHX, voorzitter at radioclub punt nl

Verslag algemene huishoudelijke vergadering op 13 april 2007
Er zijn 17 personen aanwezig.
Opening: Catharinus PE1AHX opent de vergadering en heet een ieder welkom, hij
concludeert dat er op deze, onder de leden toch al niet erg populaire avond, er 1 man minder
is dan vorig jaar, maar moet dit gaande zijn openingswoord nog twee man komen binnen
wandelen. Zodat we uiteindelijk zelfs 1 meer hebben.
Catharinus gaat er van uit dat de niet aanwezigen het reilen en zeilen van de afdeling en de
vereniging goed vinden en er geen behoefte aan hebben hun stem hier te laten horen. Jammer
maar een algemeen verschijnsel.
Ook wil hij alle geslaagden van het voorjaarsexamen feliciteren. Exact weten we niet hoeveel
er binnen de afdeling examen hebben gedaan, maar met name onze twee bestuursleden Mark
PD0USA en Hans PD0HVZ, de nieuwe calls moeten nog binnen komen, maar de F is binnen.
Verder nog even over de komende zondag te houden opendag van de Helftheuvel, de deuren
gaan rond 11 uur open voor de opbouw en we zullen net als de vorige keer weer een tafel in
zaal 1 hebben en de rest zal worden opgesteld in zaal 5. er word door de organisatie voor de
deelnemers een lunch verzorgt rond 13.00 uur en dan zal de presentatie van 14.00 uur tot
17.00 uur duren.
Binnen gekomen stukken: Niets vermeldenswaardig.
Jaarverslag van de secretaris: Dit is het sociaal verslag dat ook aan het HB word verzonden.
Het heeft in het BRAC nieuws gestaan en is aan alle aanwezigen uitgedeeld en zal verder niet
meer worden voorgelezen.
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Catharinus vraagt of er nog vragen of aanvullingen op zijn, niemand voelt zich hier toe
geroepen en zo word het verslag goedgekeurd.
Jaarverslag van de penningmeester: Helaas is het zo dat door diverse omstandig heden de
kascontrole commissie zijn goedkeuring er nog niet aan heeft kunnen geven, maar aan de
vergadering word gevraagd het verslag toch te behandelen en in de volgende bijeenkomst na
verslag van de kascontrole commissie deze als nog goed te keuren. De vergadering gaat hier
mee akkoord.
Mark PD0USA deel de stukken aan de aanwezigen uit, het is een duidelijk overzicht en er zijn
dan ook maar een paar kleine vragen die door Mark naar tevredenheid worden beantwoord.
Eric PA2ELS heeft de opmerking dat we het zuinig aan hebben gedaan, Catharinus geeft ook
aan dat, dat was afgesproken tijdens de begrotingsbehandeling, en dat we het zoveel mogelijk
met het VERON budget zouden moeten doen, wat echter nooit lukt.
Henk PA3GHT zou wel wat meer activiteiten willen zien, maar Catharinus geeft ook aan dat
dit toch uit de leden zal moeten komen en dat het bestuur bij goede ideeën uiteraard alle
medewerking zal verlenen.
Verder ziet de vergadering geen rare of vreemde zaken en wachten we nog het officiële
verslag van de kas commissie af.
Verslag van de stichting BRAC: De penningmeester Sjoerd PA0SHY is helaas verhinderd,
door een pas uitgevoerde operatie aan zijn hand is het moeilijk om de auto te besturen, Paul
PA0STE zal het van hem overnemen. Het officiële verslag is nog niet retour van de
accountant, maar Paul kan er uiteraard toch wel een en ander over vertellen, voor de goede
begrippen het gaat over de markt van 2006. Het geheel was een goed resultaat, daar komt
uiteraard nog de belasting om de hoek kijken maar ook dan blijft het een goede markt. Er is
momenteel door de stichting een goede buffer opgebouwd om aan eventuele grote
tegenslagen het hoofd te kunnen bieden en men kan nu weer zijn doel van oprichting
verzorgen namelijk het financieel ondersteunen van de afdeling.
Paul verteld nog even iets over de afgelopen markt, het enthousiasme over de extra bezoekers
moet enigszins worden getemperd, er bleek verkeerd geteld te zijn en ook na het checken van
de verkochte entree bewijzen bleek dat er wel wat meer mensen waren geweest, maar niet het
aantal wat men in eerste instantie dacht. Jammer, maar al met al lijkt het toch een goede markt
te zijn geweest, al is er nog een geschil over de kramenhuur, maar dit word nog besproken
met de verhuurder.
Catharinus bedankt Paul voor de heldere uitleg, en bedankt hem tevens met de andere
stichting medewerkers voor al het werk wat weer is verzet. Zonder dit werk zou het, zoals al
gezegd, voor de afdeling een stuk moeilijker worden om een sluitende begroting te maken.
De VR voorstellen: Wie gaan er naar de VR? Van uit het bestuur zullen dit Catharinus
PE2AHX, Hans PA3HVZ en Kobus PE2LOJ zijn, er mogen vier afgevaardigden zijn, dus wie
is liefhebber? Ramon PD0RSP meld zich aan als vierde man.
Er zal gestemd worden over de ingebrachte VR voorstellen, de aanwezigen geven de
afgevaardigden de volmacht om, als de situatie dit wenst, bv als er op de VR nieuwe feiten
worden aan gedragen, dan naar eigen inzicht te stemmen.
Over het algemeen komt de vergadering vrij snel tot een besluit, eigelijk word er alleen wat
discussie gevoerd over voorstel 3, het wel of niet opheffen van de bibliotheek.
(De voorstellen kunt u lezen in ELECTRON.) De stemmingsuitslag is:
Voorstel 1: 6 voor, 0 tegen, 11 onthouding. 2: 10v, 0t, 7o. 3a: 1v, 16t,0o. 3b: 16v, 1t, 0o.
4: 0v, 17t, 0o. 5: 0v, 7t, 10o. 6: 13v, 4t, 0o. 7: 0v, 17t, 0o. 8: 0v, 17t, 0o. 9: 0v, 8t, 9o.
10: 14v, 1t, 2o. 11: 0v, 17t, 0o. 12: 0v, 15t, 2o.
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Rondvraag: Eric vraagt hoe het zit met de foto wedstrijd welke enige tijd geleden
aangekondigd in BRAC nieuws?
Er was minimale respons, maar het zit nog steeds in het vat, alleen beraden wij ons nog op
hoe wij dit er uit moeten gieten.
Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde sluit Catharinus de vergadering en wenst een ieder
een goede thuiskomst.
De notulist: Kobus PE2LOJ.

Open dag “De Helftheuvel”.
Op zondag 15 april was er weer een open dag van het cultureel centrun “de Helftheuvel”.
Alle verenigingen en andere groeperingen die gebruikmaken van het centrum waren gevraagd
om zich te presenteren, zo ook de BRAC, een oproep waar wij graag gehoor aan wilden geven
om de hobby aan een breder plubliek te presenteren en te laten zien dat we niet alleen wat
achter een zender hangen maar ook dat de E van experimenteren in VERON er niet voor niets
in zit.
Zo lag Eric PA2ELS, met twee waterleiding buizen(hi), uit waar de buiken en de knopen op

een golflengte van bv 145 MHz zitten.
Demonstreerde Theo Scharten een peilzender, kon er op diverse manieren morse worden
beoefend en kon er bij Chris PE1DZX een printje in elkaar worden gesoldeerd waarvan de
leds op het ritme van spraak en ander geluid reageren.
Uiteraard waren de zenders voor de HF en de VHF opgesteld en deed Willie PA3DRL van
hier uit de ronde van PI4SHB.
Aart PA3BJQ en Kobus PE2LOJ hadden een dipool voor 80 meter uitgespannen en hadden
buiten een leger zender GRC 9 opgesteld met spriet antenne en alle andere toebehoren,
jammer was dat Murpy toesloeg en de hand dynamo die het zaterdag nog deed, het zondag
dus vertikte.
Eigelijk was het ook jammer dat het zulk een prachtig weer was, veel mensen zochten
duidelijk vertier buitenshuis en kwamen niet naar dit evenement waarvan het merendeel toch
binnen afspeelde. Hierdoor viel de drukte wat tegen maar het was toch weer een mooie
gelegenheid om onze hobby te laten zien, al zullen we er niet veel nieuwe leden aan over
houden. Al weet je het op de langere termijn maar nooit en is ergens toch de belangstelling
gewekt.
Al met al was het een leuke dag en zijn we prima verzorgd door de organisatie.
Kobus PE2LOJ.
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Colofon
Bestuur en Commissies
Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Lid
Lid
Clubhuis:

Verenigingsraad
Vossenjacht
Kascontrole
Ontvangst nieuwe leden
Vlooienmarkt
Afdelingsstation
QSL-manager
Packet Radio
70 en 23 cm repeater
Braknieuwsredactie
Website beheer

Catharinus v Tuyl, PE1AHX
Molenstraat 44, 5315 AB Kerkwijk
Tel: 0418-561332, nooit na 21 uur.
Kobus Siebenga PE2LOJ
V Asbeckstraat 20 5256 KN Heusden E-mail: pe2loj@veron.nl of jj.siebenga@home.nl
Tel. 0416 662734
Mark Smidt PA2Y
Pastoor Hordijkstr. 1a 5243 VV Rosmalen
Gironummer 2257680 t.n.v. Penningmeester VERON afdeling ’s-Hertogenbosch te’sHertogenbosch.
Chris Dorna, PE1DZX
Torenstraat 13, 5261 BR Vught E-mail: pe1dzx@amsat.org
Hans Vuuregge, PA3HVZ
De Flank 6, 5301JS Zaltbommel
E-mail:pd0hvz@amsat.org
Sjef PA3ESD, Jan PA0JFM, Kobus PD0LOJ
Het clubhuis is geopend op vrijdagavond (knutselen, experimenteren, onderling QSO)
Adres clubhuis:
Soc. Cultureel Centrum "De Helftheuvel" Helftheuvelpassage 115 5224 AC Den Bosch
Telefoon: 073 - 6217973
twee bestuursleden plus een liefhebber
Paul PA0STE, Sjef PA3ESD, Jan PE1MQL, Johan PA3HGU
Piere PE1BTL en Jan PA3DOW
Het bestuur
Stichting BRAC (zie www.radiovlooienmarkt.nl )
PI4SHB 2 m 145.250 Mhz PE1DZX, PB9CV en PA3DRL en PD0RSP.
Hans PA3BZR.(geen afdelings activiteit)
Henk PA0HCT (sysop) , Paul PE1LXX.
Albert PA3GCO, Twan PA8TWN en Marco PE1PUW
Kobus PE2LOJ
Chris PE1DZX en Ramon PD0RSP

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). Berichten kunnen worden doorgegeven
aan 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 BRAC
nieuws:

p/a van Asbeckstraat 20 5256 KN Heusden(gem.Heusden)
E-mail: pe2loj@veron.nl of jj.siebenga@home.nl
Kobus PE2LOJ (0416) 66 27 34

