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VOORSTEL 1 HB

Voorstel: Liberalisering uitgifte PAØ calls
Het VERON Hoofdbestuur vraagt instemming van de VR om het onderwerp “Liberalisering uitgifte
PAØ calls” op het AO met Agentschap Telecom te bespreken.

Motivering:
In het verleden is met het Agentschap Telecom overeengekomen geen nieuwe PAØ calls meer uit te
geven. Deze afspraak werd op historische gronden gemaakt maar sinds enkele jaren komen verzoeken bij het HB binnen die vragen om wijziging van dit beleid.
Als reden wordt opgegeven:








De destijds uitgegeven PAØ call is vervallen en de vroegere eigenaar hiervan wil zijn call opnieuw gaan gebruiken.
Na het wisselen van de PAØ prefix naar een niet PAØ prefix is terugkeer naar de voormalige
PAØ prefix nu niet mogelijk.
Nostalgische overwegingen.
Het handhaven van een besloten club bezitters van PAØ calls wordt door velen beschouwd
als buitensluiten.
Amateurs die destijds geen invloed hadden op dit besluit worden nu hiermee geconfronteerd.
Het aantal amateurs met een PAØ-prefix neemt af, straks is er in Nederland geen PAØ meer
actief
Er zijn geen principiële redenen om PAØ calls anders te behandelen na overlijden als de andere prefixen, uitgezonderd in zeer bijzondere situaties zoals bv. gevallen verzetsstrijders.

VOORSTEL 2 A-21

Voorstel:
De ARAC vindt dat er iets moet veranderen aan de ongelijkheid in het huidige roepletterbeleid binnen de groep gelicenseerde radiozendamateurs.
Daarom stelt de ARAC voor om het roepletterbeleid als volgt aan te passen: wanneer een radiozendamateur komt te overlijden, zal zijn/haar call pas na 25 jaar weer heruitgegeven mogen worden. Dit
geldt voor alle radiozendamateurs, dus ongeacht de prefix PAØ, PA3, PE1, PDØ, enzovoorts. Uitzondering hierop is een aantal calls van verzetsstrijders die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen
en overleden ereleden van beide verenigingen; de calls binnen deze twee groepen radiozendamateurs zullen nooit meer uitgegeven moeten worden.
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Wanneer een radiozendamateur vrijwillig afstand dot van zijn/haar call, dan kan die call na 1 jaar
hergebruikt worden door iedere andere radiozendamateur ongeacht de prefix PAØ, PA3, PE1, PDØ,
enzovoorts, mits dit uiteraard in overeenstemming is met de van toepassing zijnde registratie.
HB:
Het HB vraagt zich af of 25 jaar niet een erg lange termijn is.

VOORSTEL 3 A-07

Voorstel:
Tijdens de RB 2011 was een van de agendapunten: “wat kan de VERON doen voor haar leden”. Het
Hoofdbestuur had een aantal ideeën zoals gratis toegang tot de DvdRA. Het nadeel hiervan is dat niet
ieder lid hiervan kan profiteren. Een voorstel waar wel iedereen van kan profiteren is het een keer
per jaar gratis verstrekken van een digitale versie van Electron op CD. Alle nummers welke afgelopen
jaar verschenen zijn bij een Electron voegen in de loop van het jaar. Nu verkoopt het servicebureau
deze digitale versie ook. Door deze nu zonder doosje met alleen een schutvelletje bij Electron te voegen is dit op eenvoudige wijze te realiseren. Een bijkomend voordeel is dat het CB nu niet met onverkoopbare CD’s blijft zitten.
Motivering:
Hiermee bereiken wij dat de meeste amateurs hiervan kunnen profiteren. Er zullen er immers weinig
zijn die niet in het bezit zijn van een PC. Tevens zal Electron beter als naslagwerk worden bewaard.
HB:
Gelet op het geringe aantal Cd’s dat jaarlijks verkocht wordt is het duidelijk dat hiervoor geen substantiële behoefte of interesse aanwezig is bij de leden. Bovendien ontstaan er aanzienlijke productiekosten en moeten de Cd’s bij Electron verpakt worden hetgeen ook kosten met zich meebrengt. Ledenaanwas is door deze actie niet te verwachten. Het HB onderzoekt of het in de toekomst mogelijk
is, nadat het CMS systeem op de VERON website draait, de mogelijkheid bestaat om aan leden die
geïnteresseerd zijn deze “dienst” online ter beschikking te stellen.
VOORSTEL 4 A-16

Voorstel:
De VERON afdeling A16, Gorinchem, verzoekt het hoofdbestuur een actief beleid op te zetten om te
bevorderen dat mensen die actief zijn met hun radio hobby buiten de daarvoor beschikbare banden
worden gestimuleerd om een licentie te halen en legaal hun hobby te bedrijven.
De afdeling Gorinchem ziet een bedreiging voor onze hobby als de activiteiten buiten de amateurbanden toenemen.
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Als afdeling voorzien wij in een ondersteuning voor mensen die een licentie willen halen in de vorm
van scholing en ondersteuning via internet en zo nodig tijdens lesbijeenkomsten.
Motivering:
VERON-leden zien de activiteiten van verenigingen als Whisky Oscar met een “hybride structuur” als
een poging om illegale activiteiten buiten de amateurbanden een legaal tintje te geven door samen
te werken met de Veron. Hoewel deze vereniging zelf actief is in het opleiden van mensen voor het
halen van een amateurlicentie wordt dat door onze leden gezien als een dekmantel voor illegale activiteiten. Volgens de website van de WO vereniging is men daar ook begonnen met het opleiden van
mindervaliden:
“Wij zijn blij hier te kunnen melden dat dhr. Willem Koppelaar PA3BRP / 19WO1830 bereid is gevonden dit op zich te nemen. Dhr. Koppelaar heeft zijn sporen inmiddels meer dan verdient in het lesgeven aan mindervaliden en is een crack op dit gebied te noemen. Hij heeft voor zijn jarenlange inzet
op dit gebied zelfs een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.”
Bron:
http://www.whiskyoscar.nl/ws/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=168
Tijdens de DvdRA was de WO vereniging aanwezig om hun activiteiten te promoten.
Is voordat er toestemming werd gegeven voor het deelnemen aan de dag voor de amateur door het
HB onderzocht wat de werkelijke activiteiten van deze vereniging zijn en of deze activiteiten voor de
Veron een bedreiging kunnen vormen?
Op de site van de Veron staat een persbericht met onder andere de volgende tekst: “Op de even
weken draaien we dan het PI4 Whisky Oscar Amateur Net en op de oneven weken vanaf 10:00 uur
het Whisky Oscar Net (ons 11 meter Net) op 27.345 MHz (kanaal 34) USB.”Bron:
http://www.veron.nl/actueel/actueel_persberichten.html sinds december 2012.
Maken wij ons terecht zorgen?
HB:
Het HB heeft kennis genomen van de statutaire doelstelling van de door de afdeling genoemde vereniging en heeft voorts geen aanwijzing gevonden voor beweerde thans bestaande illegale activiteiten.
Bedoelde club heeft een verenigingsstation en leidt op voor het zendexamen. Het HB ziet hier de mogelijkheid om in andere kringen geïnteresseerden te werven voor een amateurlicentie. Het HB beleid
is gericht op samenwerking met andere verenigingen die actief zijn op het gebied van het radioamateurisme. Dat de heer Koppelaar bij de WO vereniging mensen opleidt tot het behalen van een amateurlicentie is toe te juichen. Het HB ziet in de activiteiten van de WO vereniging in geen geval een
bedreiging voor de VERON.
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VOORSTEL 5 A-03

Voorstel:
Aanvulling huishoudelijk reglement m.b.t. reiskostenvergoeding bij afvaardiging naar een
Regiobijeenkomst.
Toelichting: De reiskostenvergoeding bij afvaardiging naar de Verenigingsraad worden, conform
artikel 6, lid 3 van het Huishoudelijk Reglement*, uit de algemene kas van de vereniging vergoed.
De reiskosten naar regiobijeenkomsten komen ten laste van de individuele afdelingen zelf.
Voorgesteld wordt om de reiskosten voor regiobijeenkomsten voortaan ten laste van de
algemene kas te laten plaatsvinden.
Motivering:
In de VR2012 is besloten om de regionale bijeenkomsten (RB) te blijven organiseren. Het doel van
de regionale bijeenkomst is het uitwisselen van informatie en ideeën tussen de afdelingsbesturen en
het hoofdbestuur van de VERON. Aanwezigheid bij de RB wordt vanuit het HB dan ook van harte
aanbevolen. Vooral voor kleinere afdelingen drukken de reiskosten behoorlijk op de inkomsten vanuit de jaarlijkse financiële afdracht. Betaling van de reiskosten vanuit het afdelingsbudget kan daarom een belemmering zijn voor afdelingen om een afvaardiging te zenden naar een RB. De RB is een
HB communicatiekanaal naar de afdelingsbesturen. Vanuit die gedachte is het niet meer dan redelijk
om de reiskosten, net zoals bij de VR, vanuit de centrale kas te vergoeden. *Huishoudelijk Reglement, artikel 6, lid 3: “De reiskosten van de afgevaardigden der afdeling worden voor twee personen
per afdeling, op hun verzoek, uit de algemene kas vergoed volgens het laagste tarief van het openbaar vervoer.”
HB:
Artikel 6 van het huishoudelijk reglement gaat over de Verenigingsraad. In dit artikel kan een bepaling over de reiskostenvergoeding voor regionale bijeenkomsten dus niet worden ondergebracht.
Daarvoor zou een afzonderlijk artikel moeten worden opgenomen. De voorgestelde vergoeding kan
worden vastgesteld bij VR-besluit, zonder dat wijziging van het huishoudelijk reglement nodig is. Het
HB stelt daarom het volgende AMENDEMENT op dit voorstel voor:
Voorgesteld wordt om bij VR-besluit de reiskosten van de afgevaardigden van de afdelingen naar een
regionale bijeenkomst voor 1 auto per afdeling, op hun verzoek, uit de algemene kas te vergoeden op
basis van een door het HB vast te stellen kilometervergoeding, mits het vermogen van de afdeling
lager dan 2 jaarafdrachten is.

VOORSTEL 6 A-26

Voorstel:
De algemene ledenvergadering verzoekt het hoofdbestuur van de VERON zich minimaal 1 keer per
kwartaal te laten informeren door de Commissie Gehandicapte Zendamateurs over het tijdig verzenden van het gesproken Electron. Hierdoor is het hoofdbestuur verzekerd van het feit dat het gespro-
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ken Electron tijdig is verstuurd naar die leden die zich daarvoor ingeschreven hebben. In het verlengde daarvan wordt verzocht aan het hoofdbestuur om, in samenwerking met de Commissie Gehandicapte Zendamateurs, te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om de juiste software aan te schaffen welke de mogelijkheid biedt om de digitale versie van Electron om te zetten in spraak.
Motivering:
In 2010 is gebleken dat het gesproken Electron onregelmatig verstuurd is. Tijdens de jaarvergadering
van de afdeling A-26 Hoogeveen op 3 januari 2011 is het bestuur meegedeeld dat in de maanden
oktober, november en december 2010 geen gesproken Electron is verstuurd. Het gesproken Electron
van de maand oktober is ontvangen op dinsdag 4 januari 2011.Reden voor de afdeling A-26 Hoogeveen om in 2011 een voorstel hieromtrent in te dienen met het verzoek er op toe te zien dat het
gesproken Electron ook daadwerkelijk verstuurd wordt. Na overleg tussen de algemeen voorzitter
van de Veron, dhr. Remy Denker, PA3AGF, en ondergetekende, secretaris van de afdeling Hoogeveen, is dit voorstel voor de 72e Verenigingsraad ingetrokken. Sinds 2011 is zeer summier het gesproken Electron verstuurd. De afdeling Hoogeveen is van mening dat het gesproken Electron in de behoefte van de gehandicapte radioamateur voorziet.
HB:
Het HB onderzoekt de ontstane situatie, de afdelingen zijn door de algemeen voorzitter aangeschreven met het verzoek te helpen bij het vinden van een nieuwe coördinator. Thans heeft zich nog
niemand voor deze functie gemeld.

VOORSTEL 7 A-34

Voorstel:
Wij stellen aan u voor om het zendexamen F) met ingang van 2013 modulair op te bouwen.
Motivering:
Veel van onze leden, maar ook leden van andere afdelingen hebben moeite om de examenstof voor
de F-vergunning in een keer onder de knie te krijgen. Dit terwijl zij dagelijks met de hobby bezig zijn,
ieder op zijn of haar eigen wijze en interessegebied.
In het regulier (mideelbaar- en hoger) onderwijs is het inmiddels volledig geaccpeteerd dat cursisten
in staat worden gesteld om hun opleiding in modules te volgen, waarna een certificaat per onderdeel
kan worden behaald. Dit stelt de cursisten in staat om de onderhavige lesstof volldeif te beheersen
voordat zij daarin worden geexamineerd.
Wij stellen u voor om dit onderwijs-/examensysteem ook toe te passen op de zendexamens, zodat
meer kandidaten in staat worden gesteld om zich in verschillende stadia de lesstof eigen te maken.
Bij het behalen van een nader vast te stellen aantal “voldoendes” kan het zendexamens in de
catergorie F worden behaald. Wij verzoek u dit voorstel in de Verenigingsraad te bespreken.
Secretaris HB
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HB:
Administratief en organisatorisch ontstaat een onnodig complexe situatie en is daarom praktisch niet
te realiseren. Bovendien wordt het enorm kostbaar en is het voor de organiserende instanties onuitvoerbaar.
VOORSTEL 8 A-36

Voorstel:
Om de 160 m bandgrenzen te verruimen zoals inmiddels bij de ons omringende landen (zoals Duitsland) is gebeurd vanaf 1.810 tot 2. 000
Motivering:
Bij de ons omringende landen is deze band ook zo breed en harmonisering is in veel gevallen gewenst zodat in contestverkeer een gelijke kans ontstaat terwijl deze frequentie niet in gebruik is door
secundaire gebruikers.

HB:
Dit onderwerp staat op de agenda tijdens de Interim Meeting te Wenen op 20-21 april 2013: IARU
Position on WRC15 7.1 Worldwide alignment of the 160 meter band IARU-R1 VIE13/C4/11.
In Nederland was de 160 meterband tot 2003: 1810 – 1850 kHz primair toegewezen. Vanaf 2003 is
daar het bandsegment 1850 – 1880 kHz, secundair toegewezen, aan toegevoegd. In IARU-verband
wordt er aan een wereldwijde harmonisatie gewerkt met het doel om global harmonized 1810 – 2000
kHz te krijgen. Dat vereist een wijziging van art. 5 van het internationale radioreglement. Het plan is
om één van de ITU Member States te vragen dit voor de WRC van 2018 op de agenda te zetten.
Vooruitlopend op een WRC-besluit over meer dan 5 jaar kan, als voorstel 8 wordt aangenomen, overleg met het Ministerie van EZ en AT worden opgestart met als doel een wijziging van het NFP door te
voeren om op die manier een “early access” te bewerkstelligen.
VOORSTEL 9 A-48

Voorstel:
De ingediende voorstellen eerst laten redigeren door een tekst redacteur zodat het eenduidige voorstellen worden waarin de te maken keuzes duidelijk omschreven zijn. Dan pas terug koppelen naar
de afdelingen.
Motivering:
Het komt geregeld voor dat ingediende voorstellen onduidelijk beschreven zijn, zichzelf tegen spreken of inmiddels achterhaald zijn. Dit leidt tot onnodig lange, ingewikkelde en verwarrende discussies tijdens de VR.
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HB:
De redactie van een voorstel valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling. Bij een onduidelijk
voorstel zou een redacteur de inhoud moeten beoordelen, deze geheel of gedeeltelijk moeten wijzigen, waarbij de kans bestaat dat door het opnieuw redigeren het voorstel anders gaat luiden dan
bedoeld. Dit geldt in het bijzonder als voorstellen zichzelf tegenspreken. Of voorstellen achterhaald
zijn, staat niet ter beoordeling van een redacteur, maar van de VR. Van de afdelingen mag de nodige
zorgvuldigheid worden verwacht.

VOORSTEL 10 A-48

Voorstel:
Gebruik van 70 MHz band voor N gemachtigden toestaan.
Motivering:
Indien meer amateurs gebruik kunnen maken van deze band zal dit een verhoogde activiteit geven,
zodat het gebruik aantrekkelijker wordt. Dit heeft dan automatisch zijn weerslag op het experimenteren met apparatuur, antennes en het ondervinden van propagatie mogelijkheden van deze band.
HB:
Indertijd is AT door VERON en VRZA geadviseerd de toewijzing voor het gebruik van de 70 MHz-band
door de amateurdienst in Nederland tot amateurs met een F-registratie te beperken gezien de daaraan verbonden technische uitdagingen.
Omdat het gebruik van de 70 MHz-amateurband de laatste jaren tot enkele landen beperkt is geweest, is er door de fabrikanten weinig tot geen apparatuur op de markt gebracht. Dit betekent dat
door radiozendamateurs veel zelf gebouwd dient te worden. Mede hierdoor zijn moderne technieken
ontwikkeld en heeft de amateurdienst aan belangrijke technische ontwikkelingen bijgedragen. Met
het toestaan van het gebruik van de 70 MHz-band zal dit talent nog meer worden geactiveerd.

VOORSTEL 11 A-66

Voorstel:
De verenigingsraad verzoekt het hoofdbestuur om in 2013 een loket in te richten waar
professionele ondersteuning geleverd wordt aan de zendamateur bij de rechtsgang na het
weigeren door de gemeente van een WABO vergunning voor het plaatsen van een
antennemast.
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Motivering:
Het aantal zendamateurs dat problemen ondervindt met het aanvragen van een WABOvergunning
voor het plaatsen van een antennemast neemt hand over hand toe. Een zendamateur moet langzamerhand een jurist zijn om een vergunning te verkrijgen. Het beleid binnen de gemeentes in Nederland is per gemeente zeer verschillend en is steeds meer gebaseerd op angst voor storingen en niet
gebaseerd op kennis m.b.t. de zendamateurs en de regelgeving hieromtrent. Bestaande en nieuwe
bestemmingsplannen worden steeds meer ten nadele van de zendamateur opgesteld. Hierdoor
wordt het plaatsen van een antennemast bijna onmogelijk gemaakt. Ook de Raad van State heeft
inmiddels bepaald dat de vrijheid van meningsuiting, in het kort gezegd, voldoende gewaarborgd
wordt door het internet. Daardoor kan een amateur bij het plaatsen van een antenne zich niet langer
op deze bepaling beroepen. In de huidige situatie wordt de zendamateur, na weigering van een WABO vergunning door de gemeente, doorverwezen naar het boek van PAØGMM. Echter wanneer hij
geconfronteerd wordt met ondeskundigheid en/of onwelwillendheid bij advocaten en de gerechtelijke macht is de informatie in dit boek niet meer toereikend. In het geval van een beroepsprocedure
na een afwijzing dient de VERON voor ondersteuning zorg te dragen. De afdeling A-66 verzoekt dan
ook aan het hoofdbestuur stappen te ondernemen om een professionele kracht binnen de VERON (in
deeltijd) aan te stellen die zich specifiek met de hier aangehaalde problematiek moet bezig houden.
Deze persoon staat de zend- en luisteramateur bij met gerichte en deskundige ondersteuning bij de
eerste rechtsgang. Tevens dient deze persoon contacten te onderhouden met de betreffende ministeries en de VNG.
HB:
Volgens dit voorstel zou de VERON een professionele kracht moeten aanstellen die een loketfunctie
vervult en juridische bijstand verleent aan individuele leden bij antenneproblemen. Die professionele
kracht moet door het HB worden aangestuurd, het HB moet de output vaststellen en de uitvoering
bewaken. Dat is in onze organisatie een onmogelijke opgaaf, omdat het apparaat daartoe ontbreekt.
Een dergelijke professionele kracht moet juridisch geschoold zijn indien hij de werkzaamheden moet
verrichten als bedoeld. Hij moet een arbeidscontract hebben, met pensioenregeling, reiskostenregeling etc. De VERON moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering regelen. De betreffende kracht
moet een arbeidsplaats hebben (te huren kantoorruimte?) waar door iemand namens het HB wordt
gecontroleerd op zijn arbeidstijden, ziekteverzuim, en voortgang en kwaliteit van zijn werkzaamheden. Als onderdeel daarvan dient o.a. de inhoud van de dossiers te kunnen worden beoordeeld. Die
controle moet door iemand worden uitgeoefend die daar veel tijd voor kan vrijmaken en qua deskundigheid de werkzaamheden kan overzien en zo nodig corrigerend kan optreden. Kortom, een onmogelijke opgave. Wij hebben geen bureau met een bedrijfsleider en een staf. Overigens hebben ook grotere verenigingen zo'n loketfunctie niet.
Verder tekent het HB aan:
- dat ook een dergelijke kracht veelal de problemen niet zal kunnen oplossen waarvoor de leden zich
gesteld zien, zodat zijn werkzaamheden in dit opzicht veelal geen meerwaarde zullen opleveren (opmerking: van de leden mag verwacht worden dat zij een rechtsbijstandsverzekering hebben, terwijl zij
bovendien toestemming van de verzekeraar moeten hebben voor rechtshulp elders, op straffe van
verlies van aanspraken);
Secretaris HB
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- dat de wensen van de afdeling tot grote organisatorische problemen en tot aanzienlijke contributieverhoging zullen leiden.
Voor wat betreft de motivering merkt het HB nog op:
De angst voor storingen is reeds sinds 1982 in de jurisprudentie bekend. De gemeente komt daaromtrent geen bevoegdheid toe. Van een uitspraak dat de vrijheid van meningsuiting gewaarborgd wordt
door internet is thans geen sprake. Wel heeft de Raad van State daar kritische vragen over gesteld in
een zaak waarin nog uitspraak moet volgen. Wat de opmerking over het boek van PAØGMM betreft:
Hier wordt over het hoofd gezien dat het ook veel amateurs wel is gelukt met behulp van het boek
resultaat te bereiken en dat het boek ook was bedoeld om door de amateur aan de behandelende
jurist ter hand te stellen. Enkele rechtsbijstandsverzekeraars hebben een exemplaar ontvangen. Een
jurist van een rechtsbijstandsverzekeraar of andere (bestuursrecht)jurist moet, met het boek, het
artikel in Electron van februari en recentere jurisprudentie, een zaak wel kunnen doen. Moet de VERON daarom een rechtshulploket in het leven roepen? Een ieder zal doorgaans een rechtsbijstandsverzekering kunnen afsluiten. Bovendien moet worden geconstateerd dat sommige amateurs tegen beter weten in een zaak willen doorzetten.
VOORSTEL 12 A-66

Voorstel:
De VR verzoekt het HB beter te communiceren met de leden over de inspanningen van het HB die ze
uitvoeren om de problemen die de amateur bezig houden zoals antenne plaatsing en
storingsproblemen.
Om een breder maatschappelijk draagvlak voor het amateurisme en haar problemen te bereiken
dienen activiteiten te worden ontwikkeld door onder meer en met name betere en meer frequentere
contacten met ambtenaren, politici, het bedrijfsleven en de pers.
HB:
-Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, publiceren wij daarover. Zie bijvoorbeeld het artikel van PAØGMM
in het februarinummer van Electron. Het is niet zinvol regelmatig te publiceren over acties in individuele gevallen die niet in het algemeen voor de leden van belang zijn of waaraan (nog) geen algemene
conclusie kan worden verbonden. Zie daartoe bijvoorbeeld de jaarverslagen van PAØGMM en de
EMC-EMF commissie.
-De VERON is vertegenwoordigd in de volgende overlegorganen: NFO, Cenelec, NEC-EMC, MEC-EMF,
Klankbordgroep EMV, Klankbordgroep EMV, NVC, CMZ-WOV, AO, CPG, CEPT, ITU, IARU
NFO
NEC-EMC

Klankbordgroep EMV

Secretaris HB

Nationaal Frequentie Overleg met het Ministerie van EZ sinds 12 jaar.
NEC EMC heeft als werkgebied, het begeleiden van internationale
normali satie in mondiale en Europese normalisatiecommissies op het
gebied van elektromagnetische compatibiliteit sinds 10 jaar.
van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en gezondheid.
Doel van de Klankbordgroep EMV is de ledende gelegenheid te geven
hun mening over EMV onderwerpen in te brengen en hun achterban
te informeren. De VERON maakt hiervan deel uit sinds 2010, d.w.z.
vanaf het begin toen het Kennisplatform EMV is ingesteld.
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NVC
CMZ-WOV

AO
IARU(-R1)
WRC-15

Nationaal Voorbereidend Comité (tbv WRC)sinds 2000. De VERON
vertegenwoordigd hier ook de VRZA.
Commissie Machtigingszaken (VRZA) –Werkgroep Overheid en Vergunningen (VERON) , sinds begin 2010 samen met de VRZA. Daarvoor
meer dan 25 jaar.
Amateuroverleg (met het Agentschap Telecom), in de eerste jaren
heette dat Klein Amateuroverleg, sinds 1975.
International Amateur Radio Union sinds 1950
World Radiocommunication Conference 2015

De VERON is in de volgende overlegorganen indirect vertegenwoordigd:
CEPT , via IARU-R1, gedurende meer dan 15 jaar. (CEPT= Conférence Européenne des administrations
des Postes et Télécommunications)
ECC, dat is een onderdeel van CEPT, via IARU-R1, gedurende meer dan 10 jaar.
CPG, dat is een onderdeel van de ECC, via IARU-R1, gedurende meer dan 10 jaar. CPG Conference
Preparatory Group Project Team C (WRC 15)
ITU, via IARU, gedurende meer dan 40 jaar. (ITU=International Telecommunication Union)
WRC, dat is een elke 4 jaar terugkerende ITU-R conferentie, via IARU, gedurende meer dan 40 jaar.
De VERON is bij de volgende overlegorganen direct betrokken, maar als vereniging niet vertegenwoordigd.
CENELEC, gedurende circa 10 jaar. (CENELEC=Comité Européen de Normalisation Électrotechnique)
Die betrokkenheid komt via VERON-leden tot stand, b.v. omdat ze werkzaam zijn in de industrie of bij
een Nederlands kennisinstituut.

VOORSTEL 13 A-66

Voorstel:
De Verenigingsraad verzoekt om een aanpassing van het huishoudelijk reglement waarin de
maximumzittingsduur van een hoofdbestuurslid wordt gelimiteerd tot 6 jaar.
Motivering:
In de statuten van de VERON staat in artikel 10.5 dat “Een aftredend bestuurslid is terstond
herkiesbaar, met dien verstande dat de bij Huishoudelijk Reglement eventueel vastgestelde
maximumzittingsduur niet kan worden overschreden”. In het Huishoudelijk Reglement van
de statuten is geen maximumzittingsduur vastgesteld. Onze omgeving wijzigt sinds het begin van
deze eeuw steeds sneller. Het beleid van de VERON moet daarin meebewegen. In dat beeld gezien
past het niet dat bestuursleden meer dan 6 jaar deze functie vervullen. De afdeling A-66 verzoekt
dan ook een aanpassing van het huishoudelijk reglement waarin de maximumzittingsduur van een
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bestuurslid wordt gesteld op 6 jaar. Tevens dienen nieuwe te verkiezen bestuursleden te verklaren
geen conflicterende belangen te hebben met andere functies zodat zij zonder terughoudendheid het
belang van de amateurs voluit kunnen behartigen. Bestuursleden die op dit ogenblik langer dan zes
jaar zitten dienen binnen twee jaar af te treden.
HB:
-Het is niet gemakkelijk om goede kandidaten voor HB functies te vinden.
-Frequente bestuurswisseling is ook niet bevorderlijk voor het in de loop van de tijd opgebouwde netwerk van het VERON HB binnen de IARU, instanties en overheden.
-In het verleden traden HB leden na hun aftreden later vaak opnieuw toe tot het HB omdat deze kandidaten veel bestuurlijke kwaliteiten hadden binnen de VERON en de VR dat daarmee geaccepteerd
heeft. (zoals bijvoorbeeld PA0AD, PA0ARA, PA0LOU, PA0QC, PA0AJE)
- Het zou ongewenst zijn als van een goed functionerend HB-lid afscheid zou moeten worden genomen, louter omdat een zittingsduur is overschreden. HB-leden zijn van tijd tot tijd aftredend en herkiesbaar. Het staat de VR dan vrij om desgewenst tegenkandidaten te stellen.

-In de motivering wordt zonder fundering het beeld opgeroepen dat het HB bij de snelle veranderingen in de omgeving onvoldoende slagvaardig zou zijn omdat HB-leden meer dan 6
jaar hun functie kunnen vervullen. Tevens wordt voorbijgegaan aan de door HB-leden meegebrachte en opgebouwde expertise.
-Dat de omstandigheden voortdurend wijzigen maakt het juist noodzakelijk ervaren bestuurders aan het roer te hebben.
-In het HB zitten geen leden met conflicterende belangen.

VOORSTEL 14 A-66

De verenigingsraad verzoekt het hoofdbestuur om in 2013 een loket in te richten waar
klachten met betrekking tot storing in de ontvangst van radio signalen actiever dan thans het
geval is worden opgepakt.

Motivering:
In het jaarverslag 2011 is door de EMC/EMF-cie al gemeld dat “Een punt van zorg en aandacht is de
toename van apparaten die wel het CE-label hebben en voldoen aan normen, maar toch storen.
“Momenteel is, bij problemen met storing in de radio ontvangst, de zend- en luisteramateur aangeSecretaris HB
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wezen op het AT. Deze instantie voert het beleid uit dat door EL&I (voorheen EZ) in Den Haag gemaakt wordt. Dit beleid beschermt de radio zend- en luisteramateur onvoldoende omdat de normen
op een aantal terreinen duidelijk niet toereikend zijn. Het AT geeft zelf aan dat ze niet de mogelijkheid hebben om bij overtredingen van dit beleid handhavend op te treden. De huidige EMC/IMF cie
wordt naar eigen zeggen door het HB te zeer beperkt in haar mogelijkheden. Deze terughoudendheid
is gebaseerd op grond van angst voor aanspraken. Hoewel er wel deskundigheid in deze commissie
is, krijgen zij onvoldoende vrijheid om daadkrachtig op te reden. De huidige situatie is dat de contacten met Den Haag op te incidentele basis en onvoldoende samenhangend plaats vinden. Over de
resultaten van deze contacten wordt thans overigens in het geheel niet naar de leden gecommuniceerd. De afdeling A-66 verzoekt dan ook aan het hoofdbestuur stappen te ondernemen om een
professionele kracht binnen de VERON (in deeltijd) aan te stellen of een organisatie in de arm te nemen die zich specifiek met de hier aangehaalde problematiek moet bezig houden. Deze persoon/organisatie staat de zend- en luisteramateur bij met gerichte en deskundige ondersteuning. Hij
heeft goede en de juiste contacten met de beleidsmakers in Den Haag en brengt eventueel gericht
onze problematiek onder de aandacht van ambtenaren, politici en het bedrijfsleven.
HB:
Voor wat betreft het voorstel om een professionele kracht aan te stellen wordt verwezen naar het
commentaar op voorstel 11. Er is bovendien reeds een bevoegde instantie voor storingsklachten: AT.
Voor wat betreft de storingsproblematiek merkt het HB nog eens op dat de regelgeving niet op nationaal niveau tot stand komt, maar bepaald wordt door Europese richtlijnen. Bij de totstandkoming
daarvan is de VERON betrokken door deelname in NEC-EMC en CENELEC, waarin ook de overheid
deelneemt. Op grond van de Europese richtlijnen zal de amateur soms een bepaald stoorniveau moeten accepteren. Deze richtlijnen verbieden namelijk niet elke storing. De storingen mogen slechts het
niveau niet-overschrijden waarboven radioapparatuur etc. niet meer overeenkomstig de bestemming
zou kunnen functioneren. Op grond daarvan kan dus niet altijd handhavend worden opgetreden. Het
is helaas een illusie te menen dat de omgeving van een radioamateur geheel storingsvrij kan worden
gemaakt. Ook op beleidsniveau kan dit dus niet worden bepaald. Overigens heeft het HB deze problematiek in het AO opnieuw aan de orde gesteld. Zie onder 6.2 in het AO-verslag (Electron januari).
Als er aanleiding en mogelijkheden bestaan om op beleidsniveau zaken aan de orde te stellen, zullen
wij daarvan gebruik maken. Het regelmatig lobbyen door een professionele kracht zonder aanleiding
en mogelijkheden is echter niet effectief.
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