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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 6 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

en
www.radiovlooienmarkt.nl

Inhoud:
Blz.2: Albert lid van verdienste; Van de voorzitter
Blz.3 Verslag van de algemene vergadering
Blz.4 uitslag VR voorstellen
Blz.5 BRAC Ω-jacht; Vooraankondiging en oproep zelfbouw tentoonstelling

Afgelasting:
Helaas gaat de lezing over radiografische modelbouw besturing die
vrijdag 6 mei zou plaats vinden niet door.
De modelvliegclub The Hawks uit Vught liet ons op het laatste moment weten
dat de lezing die zij zouden verzorgen geen doorgang kan vinden.
Zo kort voor de bijeenkomst zien wij geen mogelijk voor een alternatief, dus
heeft u nog een idee dat snel realiseerbaar is of kunt u zelf iets laten zien of
demonstreren, we horen het graag.
Zo niet, dan zullen we op onderling QSO zijn aangewezen.
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Albert PA3GCO gehuldigd.
Albert is gestopt als hoofdredacteur van de Electron
Voor zijn vele werk voor de VERON en vroeger ook zeker voor de afdeling (denk b.v. aan de
packetombouw van de Nokia en natuurlijk de repeater op 70 en 23 cm) is tijdens de
afgelopen VR is Albert PA3GCO benoemd tot lid van verdienste van de VERON.
Nu hadden wij als afdeling wel iets verwacht in die richting, dus hadden we een bloemetje
mee genomen, maar deze benoeming kwam toch nog als een aangename verrassing.
Als bestuur van de BRAC feliciteren wij Albert dan ook met deze terechte blijk van
waardering voor het vele werk dat hij voor vele amateurs heeft gedaan.

Van de voorzitter
Hans PA3HVZ
pa3hvz@veron.nl

Beste radiovrienden,
Tijdens de bijeenkomst van afgelopen maand hebben we naast het bespreken van het
huishoudboekje over het afgelopen jaar ook met elkaar gesproken over de diverse
voorstellen die dit jaar in de VerenigingsRaad (VR) aan de orde zouden komen. Op deze
voorstellen hebben de toe aanwezige leden hun mening cq hun stemadvies gegeven. Jullie
bestuur was voor de VR, die dit jaar weer werd gehouden in Arnhem, vertegenwoordigt door
Kobus (PE2LOJ) en mijzelf. In het algemeen kunnen we stellen dat ons stemming nagenoeg
gelijkwaardig is aan dat van het uiteindelijk totale resultaat. Meer daar over op de komende
clubbijeenkomst van 6 mei a.s.
Die avond staat verder in het teken van modelbouw van vliegtuigen. Om die toestellen goed
in de lucht te houden is het hebben van een goede radioverbinding van essentieel belang.
The Hawks uit Vught komt ons die avond vertellen wat er zoal aan te pas komt om een
vliegtuig te bouwen. We hopen op een grote opkomst die avond!
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Tijdens de VR werden Kobus en ik ook geconfronteerd met een verzoek dat door de
algemeen voorzitter, Remy Denker, PA3AGF) aan ons afdelingslid Albert vd Molen (PA3GCO)
werd gedaan om de vergaderzaal even te verlaten. Nu wisten wij als afdelingsbestuur dat er
en huldiging in de lucht hing voor het vele werk dat Albert voor de Veron plaatselijk maar
zeker ook landelijk heeft verricht en met name als hoofdredacteur van Electron. Ook waren
we het er roerend mee eens om Albert hiervoor die dag eens goed in de bloemen te zetten.
Het HB stelde tijdens de VR voor Albert naast nog twee andere OM’s te benoemen tot lid
van verdienste van de Veron, wat met een instemmend groot applaus werd begroet. Albert,
hierbij nogmaals onze hartelijke felicitaties, ook mede namens alle leden van de BRAC.
Voor de komende bijeenkomst wil ik het ook graag met jullie nog even hebben over de
organisatie van het evenement “Maritiem 2011” dat op 16, 17 en 18 september in Den
Bosch wordt gehouden. Over de realisatie daarvan maak ik me momenteel zorgen en hoop
dat er onder jullie iemand is die deze zorg helemaal weg kan nemen.
Tot slot.
Op 6 mei hoop ik jullie in grote getale te ontmoeten in de Helfheuvel. Zeer zeker voor het
feit dat wij die avond gasten op bezoek hebben die over de passie die zij hebben met
modelvliegtuigbouw en dat met ons willen delen, maar ook om jullie een belangrijke
bestuurlijke aangelegenheid voor te stellen en instemming te vragen
Graag tot een volgende keer.
73’s Hans PA3HVZ

Verslag van de algemene leden vergadering op 1 april 2011
Er zijn 20 personen aanwezig
Opening:
Hans PA3HVZ opent de vergadering en heet een ieder welkom, er zijn geen bijzondere
mededelingen, dus stelt hij voor gelijk maar met het financieel verslag te beginnen.
Financieel jaar verslag:
Mark PA2Y laat aan de hand van een aantal beelden zien hoe ons financieel jaar is verlopen.
Dit is over het geheel genomen goed gegaan en zijn we binnen de begroting gebleven.
Er zijn dit jaar in tegenstelling tot vorig jaar wel wat meer bestuurskosten geweest, dit komt
omdat we een voor Cees PB9CV gemakkelijk bereikbare locatie hebben opgezocht.
Verder beantwoord Mark nog wat vragen en geen bij sommige posten enige uitleg.
De aanwezigen zijn het er over eens dat het er goed uit ziet, jammer is dat door misverstand
de kascontrolecommissie de zaak nog niet heeft gecontroleerd zodat de penningmeester
nog geen decharge kan worden verleend, dit zal zo spoedig mogelijk gebeuren.
Sociaal jaar verslag:
Dit heeft in het BRAC nieuws gestaan zodat een ieder het heeft kunnen lezen. Er zijn geen op
of aanmerkingen en word door de vergadering goed gekeurd.
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Bestuursverkiezing:
Chris PE1DZX en Kobus PE2LOJ zijn aftredend, Chris is niet herkiesbaar, Kobus is herkiesbaar.
Er heeft zich niemand aangemeld ondanks de oproep in BRAC nieuws, dus hebben we nu
een vacature in het bestuur.
Daar er zich geen tegen kandidaten hebben gemeld, word Kobus automatisch herkozen.
Hans bedankt Chris voor het vele goede werk dat hij voor de afdeling gedaan heeft, en hoopt
dat we toch nog wel eens een beroep op hem kunnen doen.
Met een flesje en een warm applaus word afscheid van Chris genomen. Hij blijft wel in de
vossenjacht commissie en ook zorgen voor de website.
Stemming over de VR voorstellen:
Dit jaar zijn er dertien voorstellen in gediend en Hans geeft hier en daar een kleine
toelichting of verduidelijking.
Hier na word bepaald hoe de afdeling zal gaan stemmen op de VR. de afgevaardigden
hebben wel de mogelijkheid om indien er terplekke nieuwe argumenten/ feiten worden
aangedragen, het bepaalde stem gedrag te wijzigen.
De vergadering stemde als volgt:
Voorstel 1: voor, de voorstellen 2 tot en met 8: 3,4,5: tegen, voorstel 9: voor, voorstel 10 en
11: onthouding en voorstel 12 en 13: tegen.
Maritiem Den Bosch:
De vraag is doen we weer mee en zijn er liefhebbers om mee te werken?
Er melden zich een aantal dat wel wil meewerken: Catharinus PE1AHX, Eric PA2ELS, Aart
PA3BJQ, Cees Eygel en uit het bestuur: Hans PA3HVZ en Kobus PE2LOJ.
Het probleem blijft, wie gaat de kar trekken, niemand van de eventuele deelnemers heeft
hier interesse in zo lijkt het. Hans geeft aan het misschien te willen doen, maar zit ook met
een drukke baan waarbij een aantal zaken moeilijk vooruit is te plannen.
Daarbij zou het bestuur graag zien dat er ook uit de leden enig initiatief kwam, iets wat de
laatste jaren minimaal lijkt.(gezien ook de bestuurs facature)
Er word besloten dit op te nemen in BRAC nieuws en dan een avond te prikken om met
elkaar eens te bekijken van hoe en wat.
Rondvraag:
Buiten een paar loze opmerkingen zijn er wonderwel geen vragen.
Sluiting:
Hans bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en voor zijn inbreng, wenst een ieder wel
thuis en sluit de vergadering.
De notulist Kobus PE2LOJ

Uitslag VR voorstellen
De uitslag van de stemming op de VR over de voorstellen was als volgt:
Voorstel 1: Aangenomen; 2,3,4,5 verworpen; 6 ingetrokken; 7 en 8 verworpen; 9,10,11
aangenomen; 12 en 13 verworpen.
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BRAC Ω-jacht
Voor aankondiging, zet hem in uw agenda!
Op zondag 3 juli houdt de Bossche Radio Amateur Club (Veron afdeling 25) haar jaarlijkse
vossenjacht. Het is een 2-meterjacht in een gebied van ongeveer 1 x 1 km. Het principe is
eenvoudig: Het gaat in de eerste plaats om het plezier van het vossenjagen, degene die de
meeste vossen vindt in de kortste tijd, een paar vragen goed beantwoordt en zich niet laat
misleiden door een enkele nepvos gaat er vandoor met de wisselbeker en één van de fraaie
prijzen.
Dit jaar wordt er niet alleen gejaagd op vossen, maar ook op Ω's. Dus naast de gebruikelijke
vossenjachtspullen is het ook handig om een eenvoudige universeelmeter mee te nemen.
Het gebied waar de jacht wordt gehouden is rolstoelvriendelijk en bij het uitzetten van de
jacht wordt rekening gehouden met de minder mobiele jagers. Het wordt echter zeker geen
eenvoudige jacht.
De jacht begint om 13.00 en de prijsuitreiking is rond 16.30 uur. De jacht wordt gehouden in
de omgeving van Vught. Voor de exacte locatie en meer informatie kan iedereen terecht op
www.radioclub.nl. Deelname is gratis.

Vooraankondiging en oproep zelfbouw tentoonstelling
OP de juni bijeenkomst willen we iets van de zelfbouw laten zien, dus bij deze alvast de
oproep, heeft u iets gebouwd laat het op deze avond eens aan een ander zien.
Denk nu niet van wat ik maak is veel te simpel om zelfbouw te mogen heten, nee juist die
simpele dingen zijn voor anderen nou net wat ze missen of al tijden over zitten piekeren hoe
dat op te lossen.
Dus mensen bij deze de oproep, laat het anderen zien, het maakt niet uit of het nu een
vakantie antenne, een atu, een hulpmiddeltje, of bv een mooie SDR unit is, we zijn
geïnteresseerd in alles wat de amateur in zijn vernuft bedenkt, bouwt, of gewoon als
bouwpakket in elkaar soldeert. Want ook van een kant en klaar bouwpakket gaat een
stimulerende werking van uit en waar sommigen van dachten dat is te ingewikkeld voor mij,
gaan ze nu misschien denken “wat hij kan, kan ik ook”
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