Jaargang 39 nummer 10 december 2012

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 7 december 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

Inhoud:
Blz. 1: Begroting.
Blz. 2: Van de voorzitter.
Blz. 3: Overlijden Dick Fabel; 38ste Radio Vlooienmarkt.
Blz. 5: Indienen VR voorstellen; Nieuw clubhuis BRAC?

Presentatie begroting
Komende bijeenkomst presenteren we weer onze begroting
voor het komend jaar.
Het zijn natuurlijk maar cijfertjes, maar wel belangrijke
cijfertjes, ze laten zien hoe we als afdeling functioneren
en wat er omgaat binnen de BRAC.
Dus als u daar interesse in heeft en wil meedenken over de
toekomst van uw afdeling dan verwachten wij u
vrijdagavond 7 december.
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Van de voorzitter
Hans PA3HVZ pa3hvz@veron.nl
Beste radiovrienden,
De bijeenkomst van december zal plaats vinden op 7 december op de bekende locatie
Helftheuvel in ’s-Hertogenbosch.
Thema van die avond zijn de financiën van onze vereniging. Daarvoor laat ik graag onze
penningmeester aan het woord. We zijn een gezonde club en dat proberen we te blijven.
In de vorige BRAC nieuws maakte ik gewag van een bezoek aan het Omroep Zendermuseum
in Lopik. Die heeft inmiddels toch plaats kunnen vinden en een behoorlijke groep heeft
daaraan deelgenomen. Wellicht dat één van jullie die er bij was hierover een korte terugblik
kan en wil geven.
Afgelopen week zijn we als bestuur bijeen geweest en hebben gesproken over de begroting
voor 2013 en de plannen die we hebben voor de maandelijkse bijeenkomsten. Tijdens de
Dag van de Radioamateur in Apeldoorn hebben we een aantal dingen gezien die naar wij
denken leuk zijn om nog eens voor het voetlicht te brengen. Nog geen concrete afspraken
kunnen maken maar hopelijk lukken die in de komende maanden. Uw bestuur probeert zijn
best daarvoor te doen.
Mocht er iemand onder ons zijn die ook graag voor het voetlicht wil brengen dan is hij of zij
uiteraard van harte welkom.
Op dit moment vraagt het QRL veel tijd en ben daardoor spijtig genoeg niet altijd in de
gelegenheid om met de hobby bezig te zijn. Dat zal ongetwijfeld wel weer komen naar ik
hoop. Brengt me nog eens terug op mijn eerdere verzoek om ons bestuur te komen
versterken. Voor juni volgend jaar staan er weer een bestuursverkiezing op de agenda en het
wordt dan echt tijd dat we op aanvulling kunnen rekenen met minimaal 2 OM’s.
Denk er nog eens goed over na en heb je vragen wat het precies inhoudt, laat het me weten.
Ik sta je graag te woord.
Diegene die zich bezig houden met de festiviteiten rond 5 december en moeilijk van de
speculaas, pepernoten en marsepein af kunnen blijven wens ik een zeer gezellige tijd toe.
Op vrijdag 7 december kun je weer een beetje bijkomen tijdens de clubbijeenkomst tenzij je
gedrag van het afgelopen jaar zodanig is geweest dat je bent vervoert in de zak naar Spanje.
Graag tot de volgende keer!
73, Hans, PA3HVZ
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Overlijden Dick Fabel
Via Frans PA0FMY bereikte ons half november het bericht dat Dick Fabel is overleden.
Dick beheerde vroeger de stichting BRAN: Bevordering Radioamateurisme Nederland.
Vooral de wat oudere amateurs zullen hem gekend hebben en misschien wel door hem zijn
klaar gestoomd voor de machtiging.
Dick woonde vroeger in Vorstenbosch waar een aantal radioamateurs elke donderdagavond
bijeen kwamen. Het was daar altijd behoorlijk druk, er werd dan cursus gegeven en ook
kocht hij regelmatig partijen dump van domeinen op, zodat je er regelmatig leuke dingen
kon kopen. Er werd door hem ook altijd vooraf gaande aan onze grote markt een kleine
verkoping in Vorstenbosch georganiseerd.
Ons medeleven gaat uit naar de familie en wensen hen veel sterke toe met het verwerken
van dit verlies.
Namens leden en bestuur BRAC, Kobus Siebenga PE2LOJ, secretaris.

38ste Landelijke Radio Vlooienmarkt 2013.
Op zaterdag 23 maart 2013 organiseert de VERON afd. 's-Hertogenbosch (Stg. BRAC) haar
38ste Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron te Rosmalen (Den Bosch) van 9.00 tot
15.30 uur.
We zitten in een schitterende, verwarmde tentoonstellingsruimte van meer dan 9.000
vierkante meter.
In de afgelopen 37 jaar groeide deze markt uit tot een grote internationale happening voor
elektronica hobbyisten. In 2012 ontvingen we iets minder dan 5000 mensen. U kunt
uitgebreid rondsnuffelen naar zeldzame zaken bij de ongeveer 330 stands en het is natuurlijk
ook de gelegenheid om "iedereen" weer eens te ontmoeten in een van de meerdere
zitgelegenheden.
NIEUW!
We hebben een nieuw rekeningnummer en parkeerkaarten koopt u pas achteraf in de hal
bij Libema.
Standhouders betalen € 50,- voor een tafel (4 x 1 m.) incl. 2 deelnemerbandjes.
U kunt betalen via: (NIEUW) ABN Amro bankrekening 627 558 984 t.n.v. Stg. BRAC te Best.
(IBAN: NL19ABNA 0627 558 984 ; BIC: ABNANL2A).
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Vermeld het aantal tafels en het aantal extra deelnemersbadges. Geef ook uw telefoon
nummer op.
Als u ook per E-mail te bereiken bent, laat het ons weten, u ontvangt sneller bericht.
Per inschrijving kunt u maximaal drie tafels bestellen en
Per tafel kunt u maximaal twee extra bandjes bijbestellen ad € 7,- per stuk.
Tijdens het opbouwen van de markt worden geen deelnemersbandjes meer verkocht.
De stands zijn snel uitverkocht en het aantal inschrijvingen heeft een maximum. Helaas
hebben we ook het afgelopen jaar weer belangstellenden die te laat reageerden moeten
teleurstellen. Reserveer dus zo spoedig mogelijk.
Voor uw inschrijving gelden onze Algemene Voorwaarden. Zie onze website.
U dient vooruit te betalen. De volgorde van ontvangst van uw betaling bij ons, is bepalend.
Na ontvangst van uw overmaking krijgt u direct per E-mail of per post bericht of u geplaatst
bent. Later, ca. eind februari 2013, ontvangt u uw standnummer en verdere gegevens.
Gebruikte en nieuwe apparatuur mag worden aangeboden, evenals onderdelen, antennes,
meetinstrumenten en hobbygereedschappen, e.d. . Het doel van de vlooienmarkt is het
bevorderen van de zelfbouw van de radioamateur en de elektronica hobbyist.
Daarom accepteren we geen goederen die hiermee geen verband houden, deze zullen
worden geweigerd en de stand moet worden ontruimd. Alles naar het oordeel van de
organisatie.
Alle geldende wettelijke regels zijn van kracht: verkoop van illegale apparatuur is verboden.
Roken is niet toegestaan.
Tevens gelden onze voorwaarden, o.a.: geen lawaai en/of lichtshows, soort stand, e.d. .
Inschrijven betekent dat u instemt met onze voorwaarden.
De 38e Landelijke Radio Vlooienmarkt, op zaterdag 23 maart 2013 in het Autotron zal, als
vanouds, weer een geweldige happening worden. PI4SHB praat u zo nodig in op 145.500
MHz.
Voor de laatste informatie kunt u terecht op Internet: www.radiovlooienmarkt.nl , of bericht
ons per E-mail via info@radiovlooienmarkt.nl .
We verheugen ons ook weer op uw komst Tot ziens als bezoeker of standhouder!.
Met vriendelijke groeten,
VERON (SHB) / Stg. BRAC,
Eric Elstrodt, PA2ELS, secretaris.
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Indienen van VR voorstellen
De datum sluiting inzending van de voorstellen voor de VR is vastgesteld op 26 januari
2013.
Dus; heeft u nog een (zinnig (HI)) voorstel voor de VR, kom er dan op de december of januari
bijeenkomst mee. Liefst met een goed gemotiveerde uitwerking, dan kunnen de aanwezige
leden zich er over buigen en kunnen we het op tijd in dienen.
Ook kunt u het uiteraard altijd van te voren bij het bestuur inleveren.
De secretaris afd. 25 VERON, Kobus PE2LOJ

Hebben we weer ons eigen clubhuis??

Gelezen door Chris PE1DZX

Dit is alweer de laatste BRAC nieuws van 2012
en daarom wenst het bestuur u alvast
een prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling.
Op naar 2013!!
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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

Hans Vuuregge, PA3HVZ
De Flank 6, 5301JS Zaltbommel
Kobus Siebenga PE2LOJ
V Asbeckstraat 20 5256 KN Heusden E-mail: pe2loj@veron.nl of jj.siebenga@home.nl
Tel. 0416 662734
Cees Eijgel PA1CE St. Michielsgestel
Gironummer 2257680 t.n.v. Penningmeester VERON afdeling ’s-Hertogenbosch te’sHertogenbosch.
VACATURE
Cees Ventevogel PB9CV, `s-Hertogenbosch
Sjef PA3ESD, Kobus PE2LOJ
Het clubhuis is geopend op vrijdagavond (knutselen, experimenteren, onderling QSO)
Adres clubhuis:
Soc. Cultureel Centrum "De Helftheuvel" Helftheuvel passage 115 5224 AC Den Bosch
Telefoon: 073 - 6217973
twee bestuursleden plus een liefhebber
Chris PE1DZX, Sjef PA3ESD, Jan PE1MQL, Johan PA3HGU
Aart PA3BJQ en Chris PE1DZX
Het bestuur
Stichting BRAC (zie www.radiovlooienmarkt.nl )
PI4SHB 2 m 145.250 Mhz: PB9CV en PA3DRL en PA8TWN.
Iedere zondag om 11.30 uur
Hans PA3BZR.(geen afdelings activiteit)
Paul PE1LXX.
Albert PA3GCO, Twan PA8TWN en Marco PE1PUW
Kobus PE2LOJ : pe2loj@veron.nl
Chris PE1DZX

6

