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Notulen ledenvergadering VERON afdeling Nieuwe Waterweg van 4-februari-2020 20:00 – 22:30 
 
Aan: alle leden van VERON afdeling (59) Nieuwe Waterweg 
 
Opgesteld door: Ralf Brökling (PA7RLF) op 21 februari 2020 
 

1. Woord van welkom aan alle aanwezigen. 
a. Moment van stilte voor overleden radioamateur, Wim Tieleman PA3CSK (ex PD0EKF)  

- VVV bonnen voor de barmannen Wim en Koen voor hun inzet. 
b. Agenda vastgesteld. 
c. Notulen ledenvergadering 2019 geen op of aanmerkingen. 
d. Jaarverslag over 2019 besproken. 
- ILLW, PW 2M QRP contest, Dag v.d. sleepvaart, 
- Fred PA0VHP stopt met de functie van penningmeester, hij nam het penningmeesterschap in 1991 

over van Hugo PA3GAE. PA0VHP wordt door alle aanwezige leden bedankt voor de jaren lange inzet. 
- Het bestuur vraagt de aanwezige leden of zij akkoord zijn met het voorstel of Hans PE1H het 

penningmeesterschap over mag nemen. De leden zijn akkoord met het voorstel en daarmee treed 
Hans PE1H tot het bestuur van Nieuwe Waterweg. 

- Afdelings competitie, Bert PG2K (ex PE1BNF) heeft de meeste punten van onze afdeling. 
 

2. Financiën door penningmeester PA0VHP 
a. Financieel verslag over het jaar 2019 besproken, 
b. Nieuw huurcontract met nieuwe bestuur van tuinders vereniging Dr. Moerman 
c. Begroting voor het jaar 2020 toegelicht 
d. De kascontrole commissie 1e Frank PA5DAM, 2e Jeffrey PH7GIS, reserve Hans PE1H heeft de financiën 

gecontroleerd en heeft alles in orde bevonden. Een compliment voor de boekhouding voor de 
penningmeester PA0VHP. De aanwezige leden verleent decharge. 

e. De samenstelling van de kascontrole commissie voor de ledenvergadering in 2021 is. 
Voorzitter: Jeffrey PH7GIS, 2e: Aad PE1HTJ, reserve: Hans PA0VHA. 
 

3. Pauze met een rondje van de afdeling. 
 

4. De bestuurssamenstelling is gewijzigd, 
- Voorzitter Huib Barendrecht PA3DSJ 
- Penningmeester Hans Edelenbos PE1H 
- Secretaris Ralf Brökling PA7RLF 

aftredend: Fred van Hanswijk Pennink PA0VHP 
 

5. Afgevaardigden voor VR 2020 (Zaterdag 25 april te Apeldoorn) 
a. Huib PA3DSJ, Jean-Paul PA9X, Ralf PA7RLF, Jeffrey PH7GIS 
b. Notulen VR 2019 zie Electron. 

 
6. Verslag regionale bijeenkomst Midden-West (Rotterdam a37, 19-11-2020) 

- Aanwezig namens de afdeling Huib PA3DSJ en Ralf PA7RLF. 
- Er is verslag gedaan van de regionale bijeenkomst. 
- Notulen in te zien bij de secretaris. 

 
 
 

VERON afdeling 
 

NIEUWE WATERWEG 
 
Opgericht in: 1982 



 

2 / 2 

Bank 
NL35INGB0005266975 
t.n.v. 
Veron Afd.Nieuwe Waterweg 

T +31 (010) 8182031 
E A59@veron.nl  
W a59.veron.nl  

Secretaris : PA7RLF 
Hendrik 
Lansbergenstraat 6 
3078HK  Rotterdam 

7. Uit de afdeling: 
a. Activiteiten 2020: 

- Deelname aan de PACC in verenigings verband. 
- ILLW 3e weekend in augustus in verenigings verband te Hoek van Holland in het Kustverlichtings 

museum. 
- 3e weekend oktober JOTA. 
- PW 2m QRP contest. 
- Velddag CW/SSB met barbecue 
- Radio activiteiten Broekpolder Scouting door Jean-Paul PA9X 

 
b. Antenne commissie bestaande uit: PE1H, PA7AM, PA5SIX, 

- Kast heeft onderhoud nodig in de vorm van een likje verf. 
- Katrollen met lijnen in bomen voor langdraaad antenne herstellen. 

c. QSL verzenden en ontvangen, elk einde van het kwartaal de QSL-kaarten te versturen ongeacht de 
hoeveelheid kaarten door QSL manager. Met VR en DvdRA extra verzending. Ralf PA7RLF neemt QSL 
beheer over van Cor PA5SIX. 

d. Jeffrey PH7GIS licht met statistieken toe hoe het bezoek van de website was, en gaf verdere uitleg over 
de herkomst van de bezoekers en sociale media. 
- Het gaat goed met de website. 
- Website werd in 2019 beheerd voornamelijk door Jeffrey PH7GIS met ondersteuning van Robert 

PG7M en Jean-Paul PA9X. 
e. Huidige literatuur blijft gehandhaafd en zijn Practical Wireless en Benelux QRP-club, FUNK wordt door 

Fred PA0VHP ter beschikking gesteld. 
- Er was geen interesse in eventueel QST of andere bladen. 

f. Er waren geen vrijwilligers om een aantal of een deel van de PI4VNW ronde over te nemen, er is heden 
geen back-up operator. 

g. PI4VNW ronde op PI3RTD? Voorstel vindt geen meerderheid. 
h. N/F examen mei te Vlaardingen, aanwezig Ralf PA7RLF, Jean-Paul PA9X en Robert PG7M. 
i. Open-Dag/deur voor de Radioamateur en 75 jaar VERON in 2020. Goed idee, maar geen concrete 

plannen. Aantal amateurs zal individueel een 75 call aanvragen. 
j. Promotie VERON / afdeling Nieuwe-Waterweg en radioamateurisme in het algemeen. 

 
8. Rondvraag 

- Activiteiten 75 jaar VERON (opendag v.t.v. Dr. Moerman) (PE1H) 
- Voorstel rondje nieuwe leden op website, door vermelding op website “AVG” (PG7M) 
- VR voorstellen in agenda opnemen 2020/2021 laatste dinsdag voor VR 2020. 
- Yota operators Schiedam Langehaven (PA7FL) 
- Gebruik van de beamer in bruikleen van PD5JOS, wordt als positief ervaren. 
- Weinig langzame cw op de banden. (PA3DSJ) 
- Email adressen bestand om leden te contacten. Antwoordt: Maak een Veron email alias aan. 

 
9. Sluiting 22:00 

 
73, 
Huib Barendrecht PA3DSJ,  voorzitter 
Hans Edelenbos  PE1H,  penningmeester 
Ralf Brökling  PA7RLF,  secretaris 


