Januari 2017
Nieuw Jaar
En nieuwe kansen!
Geachte leden,
Allereerst een Gezond 2017 toegewenst voor u en natuurlijk voor de familieleden. Ook dit jaar weer een nieuwe
kans om iets met onze hobby te doen. Ondanks de slechte condities op HF met vaak weer uitschieters van Aurora
proberen velen er wel iets van te maken. Zo met de soldeerbout met o.a. een bouwpakket van het Morse decodeerproject, waar Hans PA0JBB ons mee heeft bediend. Of weer anderen, die met een raspberry pi project en een SDRstick proberen een compleet APRS ontvangststation te bouwen met een TCP/IP link naar internet. Zo zijn er
voldoende projecten op te noemen. Zelf mag ik voorlopig nog even veel nawerk doen aangaande PA150N en
PG150N en de nieuwe website bijhouden. We wensen u allen een prettig hobbyjaar toe.
Jaap PA7DA

Nieuwe Leden
Gedurende 2016 hebben een aantal nieuwe leden zich aangemeld. We noemen geen namen. Maar we hopen dat we
ze welkom kunnen heten tijdens de afdelingsbijeenkomsten en andere activiteiten. Welkom in de afdeling!

Huishoudelijke vergadering 17 januari
Op dinsdagavond 17 januari organiseert het bestuur van VERON afdeling Leiden haar jaarlijkse huishoudelijke
vergadering. Tijdens deze avond hebben alleen VERON-leden stemrecht. Niet-leden zijn, zonder stemrecht,
welkom.
Agenda
Namens het bestuur van VERON afdeling Leiden nodig ik u uit tot het bijwonen van de Huishoudelijke vergadering,
welke wordt gehouden op dinsdagavond 17 januari 2016, aanvang 20.00 uur, in het Clubgebouw de Hoystak,
Sportdreef 6, 2171KM Sassenheim.
Alle stukken liggen voor de vergadering ter inzage.
Kandidaten voor het bestuur kunnen voorgedragen worden tot aanvang van de Huishoudelijke vergadering!
Jaap van Duin PA7DA voorz.
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Opening
Notulen Huishoudelijke vergadering
Vaststellen Agenda
Verslag Voorzitter
Verslag Activiteitencommissie
Verslag Penningmeester
Verslag Kascontrolecommissie
Verkiezing Kascontrolecommissie

9.
10.

Begroting
Bestuurssamenstelling.

Het bestuur bestaat uit maar 3 bestuursleden te weten Jaap van Duin, PA7DA, Peter Buijserd PB1TT en Fred Beij,
PA7FB. Het secretariaat wordt waargenomen door Henk Smits PE1KFC. Peter PB1TT is aftredend en herkiesbaar
(penningmeester).
11.
Bestuursverkiezing. Eindelijk is er een kandidaat voor het secretariaat. Robert van der Zaal PA9RZ heeft het
bestuur gemeld dat hij graag deze post wilt vervullen. Het bestuur wil hem graag ter kandidaat voordragen.
12.
Bestuurswisseling
13.
Voorstellen aan de Verenigingsraad (VR)
14.
Rondvraag
15.
Sluiting

Nieuwe Website
Tijdens de zeer gezellige feestavond op 20 december 2016 vermeldden we al dat er een nieuwe website gemaakt is.
Deze nieuwe website wordt ondersteund door het VERON-Webteam, die ons geweldig geholpen hebben om de
overstap te maken naar de nieuwe website.
Hiermee zouden we dus de oude kunnen stoppen, maar voor de zekerheid werkt deze nog met een automatische
link naar de nieuwe. De opzet van de nieuwe website is hiermee ook gelijk aan alle websites die binnen het VERONdomein vallen. Het onderhoud kan door alle bestuursleden worden gedaan. Graag nodigen we u uit om de nieuwe
website te bezoeken op www.a28.veron.nl . Ook alle oude uitgaven van Leids Nieuws en de Nieuwsbrieven kunt u
inzien en downloaden. Vooral onze “oud” secretaris Henk Smits willen we hartelijk danken voor het vele werk dat hij
gedaan heeft met het onderhouden van de oude website.
Verzoek
Leden die een website hebben en dit graag met ons willen delen, laat dit aan ons weten. Dan komt uw Link op deze
website. Ook als u een mededeling hebt, of belangrijke informatie mist die van belang kan zijn, dan plaatsen we dit
graag op de website.
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Verenigingsraad (VR)
Op zaterdag 22 april wordt de Verenigingsraad (VR) georganiseerd. Dat wil zeggen dat er binnen de democratische
structuren weer aan het beleid gewerkt wordt. Maar nog belangrijker, dat er voorstellen behandeld worden die de
Afdelingen aangaan, maar ook u! Tijdens deze bijeenkomst worden ook voorstellen besproken die ingebracht
worden door de afdelingen of nog mooier door de leden via de afdelingen. Deze kunnen verschillend van aard zijn,
waaronder de problematiek rond de vergunningen. Zo hebben we vorig jaar een voorstel ingediend van Remco
PE0WRH voor het ontwikkelen van een soort Jeugd-Electron of publicaties voor de jeugd in Electron. Deze is volledig
aangenomen en de Jeugdcommissie is aan het werk gezet.
Heeft u een idee of een probleem dat via zo’n voorstel uitgewerkt kan worden? Neem dan voor 30 januari contact
op met uw bestuur via a28@veron.nl of de contactpagina op de website.

Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst is op dinsdag 21 februari.
Het wordt een avond voor onderling QSO en tafelverkoop van spulletjes die u niet kwijt kunt.

N-cursus
Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief heeft een aantal cursisten examen gedaan voor zowel het F- als het Nexamen. We hopen de geslaagden te kunnen verwelkomen tijdens de januari-bijeenkomst. Mogelijk blijven we de
komende tijd nog een aantal mensen tijdens huisbijeenkomsten of, bij voldoende belangstelling, weer in de Hoystak
begeleiden.

Techniek Forum
Nieuw op de landelijke website is het Techniek Forum. Bij deze e-mail ontvangt u een handleiding om een
gebruikersaccount aan te maken.

Landelijke Radio Vlooienmarkt
11 maart is er weer een Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron in Rosmalen. Meer info is te vinden op:
www.radiovlooienmarkt.nl Toegangsprijs is € 8,-. De hallen zijn geopend van 9.00 tot 15.30 uur. Toegang tot het
restaurant is reeds vanaf 8.00 uur mogelijk. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Uitrijkaarten bij de automaat
aan de uitgang.

Lezingen
Afdelingen klagen dat steeds minder amateurs bereid zijn een lezing te geven. Ook voor ons wordt dit steeds
moeilijker. Weet u iemand? Laat het ons weten!

Hans Bouckaert PD3HB SK
Op 58 jarige leeftijd is overleden Hans Bouckaert PD3HB. Hans was geen vaste bezoeker van onze bijeenkomsten,
maar was meer op zijn eigen manier actief met radio. Ook door zijn lichamelijke beperkingen was hij niet in de
gelegenheid om actief te zijn. Donderdag 15 december werd afscheid genomen van Hans.
We wensen Martha en de kinderen veel sterkte toe
Namens afdeling Leiden
Jaap van Duin PA7DA Voorzitter

3

Bert Wijling PA0BWY SK
Via de media ontvingen wij het bericht dat op woensdag 4 januari op 86 jarige leeftijd is overleden Bert Wijling
PA0BWY.
Bert was een gewaardeerde medewerker van de technische bemanning van PA0AA toen de vereniging zender nog in
de laktoren van Sikkens in Sassenheim gevestigd was. Ook was Bert erg betrokken bij alles wat er bij het voormalige
afdeling station PI4LD in het Katwijks Zeehospitium gebeurde. Bert was ook drager van de Gouden Speld die hij heeft
gekregen vanwege zijn verdiensten voor het amateurisme. Bert heeft altijd interesse gehad voor modelspoor
treinen. Toen de belangstelling voor de radio wat minder werd, nam de treinenhobby een groot deel van de
beschikbare tijd in beslag. We gedenken Bert als een aimabele man.
In besloten familiekring is op maandag 9 januari afscheid genomen van Bert.
We wensen Ada, kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte toe met dit verlies.
Namens afdeling Leiden
Jaap van Duin PA7DA Voorz en Jos Disselhorst PA3ACJ
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