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                 Jaarverslag secretariaat VERON afd. ’t Gooi  ( A15 )    * 2011 * 
 
 
 
Een woord vooraf: 
 
Het jaar 2011 werd vooral gekenmerkt door huisvestingsproblemen waardoor wij begin juli 
met grote spoed uit het NERA-gebouw moesten vertrekken. Hierover later meer. 
 
 

  
Jaarvergadering 2010 
De jaarvergadering van 2010 is gehouden op 1 februari 2011. 
De VRZA had een afzonderlijke vergadering iets eerder op de avond. 
 
 
Bestuurssamenstelling 
Dennis PE1NOB ( voorzitter ) 
Hans PA3FYG ( secretaris ) 
René PE1GDP (penningmeester ) 
Jan PA0MW  ( lid ) 
Jim PA1JIM ( vicevoorzitter, contestmanager, shackbeheer, webmaster ) 
 
Erik PA3EGX ( lid, vossenjacht en zelfbouw ) gaf te kennen dat hij niet meer verkiesbaar 
wilde zijn,  Peer Touber PA2PBT heeft zich kandidaat gesteld en is door het bestuur 
aangedragen als lid van het bestuur. 
Er waren verder geen tegenkandidaten, zodat Peer de vacante positie inneemt. 
Zijn ambitie is o.a. de zelfbouw weer op te laten bloeien. 
  
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur heeft dit jaar 5 x formeel vergaderd.  
Zeer regelmatig is er contact via E-mail of tijdens afdelingsbijeenkomsten.. 
 
 
Kascontrolecommissie 
De kascommissie bestond uit Peer PA2PBT en Rik PA7PBY 
Als leden voor volgend jaar zijn Rik PA7PBY en Marja PA4DOC verkozen. 
 
 
 
 
 
 
Verenigingsraad 
Op zaterdag 16 april was er de 72e VerenigingsRaad (VR). Onze afdeling werd  weer 
vertegenwoordigd door onze trouwe bezoekers Rik PA7PBY en René PE1GDP. 
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Regionale Vergadering 
De regionale vergaderingen zijn gehouden op maandag 31 oktober in Leiden. 
Dennis PE1NOB en Hans PA3FYG hebben deze bezocht .    
 

 
 
Huisvesting 
 

Ondanks het feit dat het bekend was dat het NERA-gebouw in de verkoop zou komen, 
hadden wij de verwachting dat de verhuurder de stichting “behoud NERA-gebouw” het 
gebouw kon kopen, waarna wij huurder konden blijven. Dit bleek echter niet door te gaan 
waardoor wij  genoodzaakt waren het pand in midden juli 2011 met spoed te verlaten. De 
hr.Zwagerman van de stichting heeft ons daarbij uitstekend geholpen o.a. door een 40 
voet oplegger ter beschikking te stellen waar wij onze inventaris tot de verhuizing begin 
2012 bewaard hebben. Hulde aan de kleine groep die de “ontruiming” in de vakantie 
hebben geregeld. 
 
Gedurende de rest van jaar heeft het bestuur, met name Dennis PE1NOB vele 
mogelijkheden voor een nieuw onderkomen onderzocht en contact gehad met diverse 
instanties o.a. de gemeente Hilversum. 
Uiteindelijk vonden wij een aanvaardbare locatie in de kelder van het Lucent-gebouw. 
Na veel discussie, een kijkavond en langdurig overleg met de verhuurder “Alliance” zijn wij 
een huurovereenkomst aangegaan met ingang van jan. 2012. Het contract is tijdelijk, 
aangezien het voorbestaan van het gebouw onduidelijk is. In principe kunnen wij 2 ½ jaar 
blijven. Er is een mogelijkheid om antennes te plaatsen op het gebouw aan twee 
bestaande masten op ca. 40 meter hoogte, tevens is er een berging ter beschikking 
gesteld voor ons resterende materiaal. 
 
Adres: 
Lucent gebouw, Jan van der Heidestraat 38, Hilversum 
 
Bijeenkomsten 
Tot begin juli zijn er iedere dinsdag bijeenkomsten geweest in het NERA-gebouw.   
 

Naast de wekelijkse eye-ball qso’s waren er de volgende activiteiten.  
 

 

 

* Nieuwjaarsreceptie 
De nieuwjaarsreceptie werd gehouden op 4 januari  en werd weer op voortreffelijke wijze 
verzorgd door Guus PA3EHP. 

  
 

* Meetavond 
Op 12 april organiseerde Maarten Bakker PE7M en Patrick PE1DNE, geassisteerd door 
Erik PA3EGX  de jaarlijkse meetavond. Er werd weer uitvoerig gebruik van gemaakt. 
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* Video-avond  
In verband met een tekort in het aanbod van nieuw videomateriaal moest Jacques 
PD2JAC helaas beslissen dat de jaarlijkse videoavond weer geen doorgang kon vinden. 
Wij betreuren dat zeer en hopen dat de leden willen helpen om nieuw videomateriaal aan 
te leveren. 
 
 

*Verkoping 
De verkoping die traditioneel in november plaats vind, kon door de huisvestingssituatie 
niet doorgaan en is verschoven naar een tijdstip zo spoedig na het vinden van een nieuwe 
locatie. 
 
 

* Lezingen 
 
Op 5 febr. heeft Mischa van Santen PA1OKZ een lezing gegeven. Hij gaf een uitleg over 
de Rohde & Schwarz FSP3 Spectrum Analyzer, waarover de afdeling sinds kort beschikt.  
Een en ander met interessante demonstraties. 
 
 
 
 
Clubstation PI4RCG 
First operator is nog steeds Jan Burgemeester PA0MW, geassisteerd door Rik PA7PBY, 
Salo PE1IYR en Maarten PE7M tevens onze invallers Tonko NL-9551 en Victor PE1GCB . 
Behoudensde  feestdagen was ons clubstation  iedere week in de lucht. Gelukkig doen zij 
het niet voor niks, er zijn altijd een groot aantal inmelders. 
 
 
Cursus 
 
Vanaf het begin van het jaar hebben Anne PB1A en Wim PA0WST een cursus voor het 
behalen van de N/F -machtiging gegeven. Deze heeft zijn voortgang in 2012. 
 
Gooi Award 
Er zijn geen aanvragen geweest bij de Award - manager Hans PA3FYG. 
 
 
 
Velddag 
Dit jaar is er weer een  velddag georganiseerd. Er werd weer gebruik gemaakt van de 
oude locatie de Hoornenboeg. Er waren slechts een klein aantal deelnemers, deze 
hadden een geslaagd weekeinde.  
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Vossenjachten 
In het begin van 2011 heeft Hans PA3FYG te kennen gegeven dat hij vooral door het 
gebrek aan voldoende deelnemers en het vertrek van Erik PA3EGX uit de commissie stopt 
met de organisatie van jachten. Mede daardoor zijn er dit jaar geen jachten georganiseerd 
en is de vossenjachtcommissie inactief. 
 
Wel werken we samen met de Afdeling Amersfoort van de VERON ( Rob PA0KEL en 
Rient  PA3GXP ), waarbij we hun jachten promoten. Hierdoor hebben zij potentieel meer 
deelnemers en in de praktijk deden er gemiddeld 2 van onze leden deel aan de jachten in 
Amersfoort. 
 
 
Publiciteit 
. 

 
Eind 2011 werd de papieren nieuwsbrief van 4 pagina’s naar alle leden en enige andere 
geïnteresseerden  gestuurd. Hierin staan onder andere de uitnodiging voor de 
jaarvergadering en de agenda van de eerste maanden van 2012 vermeld.  
Nieuw was de toegevoegde enquête.( zie ook “website “). 
Nieuws kan verder vernomen  worden via de website van PI4RCG en de VERON, via de 
rubriek  “komt u ook” in Electron en wekelijks via de afdelingszender PI4RCG. 
 
Zo als gebruikelijk zijn er weer ca. acht elektronische nieuwsbrieven verstuurd aan de 
leden waarvan het e-mail adres bekend is (ca 80), en voor zover van toepassing ook aan 
ca. 20 andere geïnteresseerden ( niet-leden en andere afdelingen ). Wij staan zoals de 
laatste jaren nog steeds vermeld in diverse gemeentegidsen onder de categorie “Cultuur 
en Recreatie”, ( in ca 20 plaatsen ).  
 
Op 10 september hebben een aantal VERON leden weer een stand bemand en promotie 
gemaakt voor onze hobby op de jaarlijkse “Vrijetijdsmarkt” in Hilversum.  
 
 
 
Website www.pi4rcg.nl 
Webmaster Jim PA1JIM en de secretaris Hans PA3FYG hebben toegang en plaatsen 
regelmatig nieuws en interessante artikelen.  
In geval van nood heeft onze voorzitter Dennis PE1NOB ook toegang. 
 
De website www.pi4rcg.nl heeft in 2011 weer goed gedraaid. Zeer regelmatig zijn er 
artikelen geplaatst, oproepen gedaan enz. enz. Dit alles door Jim PA1JIM en Hans 
PA3FYG. 
 
Eind december zijn we een enquête gestart onder de VERON en VRZA leden van `t Gooi. 
Deze kon zowel via een link op de website, als via de papieren versie in de nieuwsbrief 
beantwoord worden. Deze was samengesteld door het VERON bestuur o.l.v. Peer 
PA2PBT, Het ICT-werk werd op uitstekende wijze verricht door Albert Jongkind PA5AP.  
E.e.a. in overleg met het VRZA bestuur. Inzend termijn tot 15 jan. 2012, de uitslag wordt 
besproken op de jaarvergadering van 2012.  
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QSL-buro 
Salo PE1IYR en assistentie hebben de QSL-kaarten stroom weer uitstekend geregeld. 
Eerst via de QSL-kast in het NERA gebouw, later vanuit huis en op diverse bijeenkomsten. 
 
 
 
 
 
VERON-VRZA 
Onze bijeenkomsten zijn gemeenschappelijk, met als uitzondering een aparte 
jaarvergadering van beide afdelingen.  
De samenwerking verliep zonder problemen. 
De VRZA draagt binnen hun mogelijkheden voor een deel me aan de exploitatiekosten 
van ons clubhuis. 
 
 
 
Inventaris 
Door de bemiddeling van Misha PA1OKZ zijn we zonder kosten in het bezit gekomen van 
een Rohde & Schwarz FSP3 Spectrum Analyzer. De afdeling heeft de benodigde 
verzwakker aangeschaft.  Voor het doen van contesten heeft Jim PA1JIM een set filters 
gebouwd. Verder geen noemenswaardige mutaties. 
 
 
 
 
Zelfbouw 
Dit jaar zijn er geen projecten ondernomen.  
 
 
 
 
Bar 
Guus PA3EHP heeft namens de barcommissie een uitvoering verslag geschreven en 
zoals gewoonlijk ontving ik deze weer als eerste. 
De barcommissie is verantwoordelijk voor de bar en de openstelling van het clubhuis, dit 
verliep uitstekend. Uit het financieel jaarverslag blijkt dat de omzet weer een aanzienlijke 
bijdrage levert voor de clubkas. Uiteraard geldt dit alleen voor de eerste helft van het jaar. 
 
 
Contesten 
Op 12/13 febr. is er door een zestal leden meegedaan aan de PACC-contest  als call 
PI4RCG. Dit gebeurde vanuit het NERA-gebouw. Het Multi-station werd voornamelijk 
samengesteld door Jim PA1JIM, en alles werkte uitstekend, zeker als men bedenkt dat het 
voor alle operators nieuw was. 
Enige leden zijn actief in de VERON afdelingscompetitie,en  na een heftige strijd heeft 
Wilko PA3BWK de wisselbeker weer gewonnen en werd Hans PA3FYG weer 2de. 
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Dit jaarverslag is tijdens de jaarvergadering van 21 febr. 2012 voorgelezen en naar 
aanleiding van opmerkingen daarna op kleine punten aangepast. 
 
 
Getekend, 
 
Hans PA3FYG 
 
 
 
Zeewolde,  23 februari 2012 
 
Hans Smit PA3FYG 
Secretaris afdeling `t Gooi (A15) 
Egelpad 14 
3892 VT Zeewolde 
a15@veron.nl 


