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VOORSTEL 1 A40 TWENTE 

Voorstel:  

Wij verzoeken het HB een beleidsplan te maken met als uitgangspunt; de vereniging in 2025. Het 

beleidsplan moet een brede blik hebben op de toekomst van de vereniging. 

Motivering: 

Wie de ontwikkelingen binnen de vereniging een beetje volgt, realiseert zich dat de vereniging 

de laatste jaren in toenemende mate te maken heeft gehad met veranderingen. Die veranderin-

gen leveren voortdurend problemen en discussies op. 

Voorbeelden daarvan zijn: 

 Hoe gaan we om met Agentschap Telecom  inzake afname frequentie spectrum voor 

zendamateurs  

 Hoe kunnen we de groei van het aantal leden stimuleren en hiermee de terugloop 

van het aantal leden een halt toe roepen. 

 Hoe moeten we omgaan met de toenemende complexiteit van bestuurstaken 

 Hoe moeten we omgaan met het beleid van de gemeente m.b.t. het plaatsen van an-

tennes 

 Hoe kunnen we het zendamateurisme beter profileren 

 Hoe kunnen we onze activiteiten op elkaar afstemmen 

 Hoe kunnen we de communicatie binnen en buiten de vereniging verbeteren 

 Hoe vervullen we in de toekomst bestuursfuncties in 

 Hoe gaan we om met social media 

 Hoe gaan we verder met PI4AA 

 Gaan we  samenwerken met andere verenigingen en moeten we onze blik verruimen 

naar ruimtevaart, elektronica, computertechniek  en zelfbouw  

 

Het opstellen van een beleidsplan kan een belangrijke bijdrage leveren tot het oplossen van deze 

en andere problemen. Het dwingt ons tot nadenken over de toekomst van de vereniging en 

dwingt ons daar keuzes in te maken. Daarbij is het belangrijk om alle kansen en risico’s onder 

ogen te zien en te weten wat onze sterke en zwakke punten zijn. We kunnen dan op basis van 

gefundeerde argumenten verantwoorde keuzes maken. 

Beleid is uiteindelijk niets anders dan een leidraad voor HB en afdelingen. Dat betekent overi-

gens niet, dat het een ‘ijzeren wet’ moet worden binnen de vereniging. Mensen maken de club! 

Daarom zal het beleidsplan regelmatig geëvalueerd en bijgesteld moeten worden.  
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Het maken van een beleidsplan is een omvangrijke klus. Er zal een stappenplan gemaakt moeten 

worden dat de leidraad moet zijn voor het maken van het beleidsplan. Wij beseffen ons dat dit 

veel tijd en inzet kost. De afdeling Twente (A40) is bereid hier een bijdrage aan te leveren. 

Voetnoot:  

Doordat de VERON en de VRZA afdeling Twente nauw samenwerken  hebben wij dit voorstel ook 

in onze gezamenlijke bestuursvergadering besproken. De VRZA afdeling Twente heeft nadrukke-

lijk  aangegeven dit voorstel van harte te ondersteunen. 

HB: 

Door het HB wordt al enige tijd gewerkt aan een beleidsplan.  

 

VOORSTEL 2 A28 LEIDEN 

 

Constateren 

De leden van afdeling Leiden A28, constateren dat het voor veel afdelingen een groot probleem is 

om een volledig bestuur te formeren. Vooral functies voor een dagelijks bestuur zijn bijzonder moei-

lijk in te vullen. Ook wordt er door de leden geconstateerd dat vacatures van landelijke commissies, 

PI4AA en redactie Electron niet meer in ingevuld worden. Hierdoor zijn al de activiteiten van PI4AA 

beëindigd. 

 

Voorstellen 

De Verenigingsraad van de VERON draagt het Hoofdbestuur op om, eventueel in overleg met de af-

delingen, te komen tot  voorstellen voor de volgende VR, waarbij een oplossing voorgedragen wordt 

aangaande de personele problemen rond de Afdelingsbesturen.  

Verzoekt het Hoofdbestuur te komen tot voorstellen aangaande de wijzigingen van de Statuten (Art 

14) en het afdelingsreglement, waardoor afdelingen mogelijk op andere, werkbare, wijze kunnen 

functioneren. 

 

De Verenigingsraad van de VERON draagt het Hoofdbestuur van de VERON op om alle middelen en 

moeite te ondernemen om de redacties van Electron en PI4AA weer op volle sterkte te kunnen 

draaien. 

 

De Verenigingsraad verzoekt het Hoofdbestuur de verenigingsstructuur van de VERON te herstructu-

reren in een werkbare en betaalbare (vrijwilligers) organisatie. 

 

HB: 

Onze vereniging functioneert door middel van vrijwilligers. Vacatures in afdelingsbesturen 

dienen door de leden van de afdelingen te worden ingevuld. Indien het onmogelijk blijkt een 

afdelingsbestuur te continueren, kan de afdeling uiteindelijk worden opgeheven en worden 
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de leden naar naburige afdelingen overgeschreven. Dat heeft zich in het verleden reeds enke-

le malen voorgedaan. 

De afdeling verlangt van het HB het onmogelijke. Het HB ziet geen mogelijkheid tot zodanige 

wijziging van de statuten en reglementen dat geen vrijwilligers meer nodig zijn en het pro-

bleem van vacatures in afdelingsbesturen daarmee zal zijn opgelost.  

Het verenigingsrecht kent ruwweg 2 varianten: de vereniging met getrapte zeggenschaps-

structuur en de vereniging met directe representatie. Voor beide varianten geldt dat eventue-

le afdelingen moeten functioneren onder besturen. De afdeling zorgt daarvoor of de afdeling 

wordt uiteindelijk opgeheven. Het gaat niet aan dit probleem op het bordje te leggen van het 

HB, dat het ook niet kan oplossen, tenzij de oplossing gezien wordt in een zodanige structuur 

dat de afdelingen worden afgeschaft.  

 

 

VOORSTEL 3 A01 ALKMAAR 

Voorstel: 

De Afdeling A01 Alkmaar stelt voor om door de afdelingen ingebrachte VR voorstellen, één keer op 

proef, zonder adviserend commentaar van het HB voor te leggen aan de leden. 

Motivering: 

Het is tot dusver gebruikelijk dat door de afdelingen ingebrachte voorstellen ter voorbereiding van 

de VR door het HB worden verzonden aan de afdelingen voorafgaand aan de VR. Het HB gaat daarbij 

inhoudelijk in op het ingebrachte voorstel en voorziet het voorstel van een stemadvies aan de leden. 

Het HB besteed dus tijd aan het voorbereiden van deze inhoudelijke stemadviezen. De afdeling Alk-

maar heeft de indruk dat het stemadvies van het HB sterk van invloed is op het uiteindelijke resultaat 

van de stemming over een voorstel. De leden worden door het stemadvies van het HB in een bepaal-

de gedachterichting meegenomen die naar het oordeel van A01 daarmee sterk van invloed is op de 

vrije discussie die over een voorstel binnen de afdelingen dan nog moet plaatsvinden. 

Één keer proberen 

A01 stelt voor om tenminste één maal uit te proberen of het verzenden van VR voorstellen zonder 

stem advies door het HB bevalt. Als dit goed bevalt scheelt dit het HB in ieder geval de voorbereiding 

van het formuleren van stemadviezen en worden de leden niet meer door het advies beïnvloed. Als 

het niet bevalt kan de huidige werkwijze weer worden ingevoerd. 

Afwegingen 

Allereerst moet blijken of de indruk van A01, dat de adviezen van het HB de discussies binnen de 

afdelingen over voorstellen beïnvloeden, voldoende draagvlak krijgt. Dat zal ondermeer blijken uit de 
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stemming over dit voorstel. Bij voldoende steun voor dit voorstel kan worden bezien op welke ma-

nier we gaan bepalen “of het bevalt of niet”. Primair beoogt A01 te bereiken dat vrije onbevooroor-

deelde gesprekken over VR voorstellen binnen de afdelingen kunnen plaatsvinden. Wellicht zal dit 

leiden tot een toename van het aantal aangenomen voorstellen. 

HB: 

Reeds in 1988 heeft de VR een voorstel aangenomen om het stemadvies van het HB bij de 

voorstellen van de afdelingen weg te laten. 

Het HB geeft dan ook geen stemadvies. Wel wijst het HB op bepaalde aspecten of op de con-

sequenties, zaken die de indieners over het hoofd hebben gezien of niet konden weten.  

Indien de afdeling bedoelt dat ook de toelichting niet gewenst wordt, wordt de door het HB 

te geven informatie  verplaatst naar de VR en vindt daar alsnog discussie plaats aan de hand 

van nieuwe gezichtspunten, hetgeen vermijdbaar zou zijn geweest als de informatie vooraf 

aan de afdelingen bekend zou zijn geweest. 

 

VOORSTEL 4 A03 AMERSFOORT 

Voorstel:  

Aan de leden van de VR wordt gevraagd om het HB de opdracht mee te geven om in 2014 actief in 

het amateuroverleg zich hard te maken voor uitbreiding van de 40 meter band ten behoeve van ge-

bruik voor Novicelicentiehouders, specifiek voor uitbreiding van het segment zodat ook Noviceama-

teurs de frequenties 7.000 tot 7.100 MHz kunnen gebruiken. 

Motivering: 

Novicemachtiginghouders mogen in NL reeds uitkomen op de 40 meter band. Het gedeelte waarbin-

nen zij dit mogen is volgens het geldende bandplan en het daaruit volgende gebruik met name bruik-

baar in de mode Telefonie. Digitale modes, waaronder CW, worden lager in de band gebruikt. Er is 

geen reden te bedenken waarom we Novicemachtiginghouders niet zouden toelaten op dit lagere 

deel van de band: uit de in 2013 door het Agentschap Telecom gehouden enquête onder radioama-

teurs blijkt ook dat het merendeel van zowel novice als full amateurs geen bezwaar hebben tegen 

uitbreiding van de 40 meter band voor novice amateurs. Met de gevraagde uitbreiding zorgen we 

ervoor dat Noviceamateurs beter in staat zijn om hun vaardigheden in digitale modes te ontwikkelen, 

terwijl er met deze beperkte uitbreiding meer dan genoeg reden blijft bestaan om, indien gewenst, 

door te leren voor de full-machtiging. 

HB: 

Het HB legt dit voorstel zonder verder commentaar aan de VR voor. 
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VOORSTEL 5 A03 AMERSFOORT 

 

Voorstel: 

 

Aan de ledenraad wordt gevraagd om aan het HB opdracht te geven om:  

 

1) automatische notificatie bij nieuwe leden, in- en uitverhuizingen en overlijden in het VAS te laten 

realiseren, én  

2) zolang dit niet is gerealiseerd vanuit het Centraal Bureau het afdelingssecretariaat per e-mail te 

informeren over genoemde events. 

 

Motivering: 

 

Het VERON Administratie Systeem (VAS) is inmiddels 2 jaar geleden ingevoerd. Het systeem heeft -

zoals ook in de VR 2013 door leden is aangegeven- nog de nodige beperkingen. Alhoewel Afdeling 

Amersfoort begrijpt dat het ontwikkelen van het systeem door vrijwilligers wordt gedaan en de wen-

sen van gebruikers daardoor niet altijd snel opgelost kunnen worden, leiden een aantal beperkingen 

tot ongewenste situaties. Het gaat hierbij vooral om mutaties in het ledenbestand van een afdeling 

waarvoor geen (automatische) signalering naar het secretariaat van de afdeling plaatsvindt. Denk 

hierbij aan meldingen van overlijden die alleen bij het CB binnenkomen, maar ook aan in- en uitver-

huizingen in een regio. Bij nieuwe leden ontvangt het afdelingssecretariaat op dit moment vaak nog 

wel vanuit het CB een melding per e-mail. Van overlijden, in- en uitverhuizingen en wanbetalingen 

ontvangt gebeurt dit niet. Pas achteraf kan vanuit de te downloaden ledenlijst een status van een lid 

achterhaald worden. Dit leidt tot ongewenste situaties: inverhuizers worden niet (tijdig) welkom 

geheten, voor overledenen is het al een aantal maal voorgekomen dat de afdeling niets (of in ieder 

geval veel te laat) aan de nabestaanden heeft kunnen laten horen. Dit is niet de manier waarop wij 

met onze leden willen omgaan! 

 

 
HB:  

 

Het hoofdbestuur is stapsgewijs de automatisering van de ledenadministratie aan het verbeteren. Zes 

jaar geleden werd een ledenlijst met mutaties maandelijks per post naar de afdelingssecretaris ge-

stuurd. Daarna werd met het oude ledenadministratiesysteem  de mutaties van de leden  maandelijks 

door het Centraal Bureau naar de afdelingssecretaris gestuurd via email. 

In het nieuwe ledenadministratiesysteem (VAS) kunnen de afdelingssecretarissen op elk gewenst 

moment een overzicht van de leden en de mutaties in hun afdeling opvragen. Het verschil met de 

oude situatie is dat het initiatief nu bij de afdelingssecretaris ligt en dat de informatie op elk moment 

van de dag beschikbaar is waardoor de meest up to date informatie ter beschikking van de afdeling 

staat.  

De werkzaamheden voor het Centraal Bureau nemen hierdoor af, wat ons de mogelijkheid geeft kos-

ten te besparen. 
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De volgende stap zal zijn, zoals voorgesteld door de afdeling Amersfoort, om een automatische notifi-

catie via email te sturen naar de afdelingen op het moment dat er een mutatie plaatsvindt. 

 

VOORSTEL 6 A12 DORDRECHT 

Voorstel: 

De VERON afd.12 Dordrecht verzoekt het hoofdbestuur een 8ste lidmaatschapsvorm in te voeren na-

melijk een “groen” lidmaatschap. Dit lidmaatschap is vergelijkbaar met een gewoon lidmaatschap 

maar dan zonder toezending van ons verenigingsorgaan “Electron”. De financiële besparing die hier 

uit voort vloeit komt dan ten goede van de van de desbetreffende afdeling in de vorm van een hoge-

re afdracht van het HB voor dit lid aan deze afdeling. 

Motivatie: 

Niet elk VERON-lid heeft er behoefte aan om ons verenigingsorgaan “Electron” thuis te ontvangen 

terwijl er al enkele exemplaren ter inzage beschikbaar zijn tijdens de afdelingsbijeenkomsten. Daar-

naast zijn er tal van andere (groene) redenen te bedenken waarom leden voor deze lidmaatschaps-

vorm willen kiezen. Eén van die redenen kan zijn dat door “Electron” niet meer naar het huisadres-

adres toe te zenden de afdracht van het HB aan de desbetreffende afdeling voor dit lid hoger kan 

worden. Uiteindelijk is dit beter voor onze vereniging, de afdelingen krijgen tenslotte meer financiële 

armruimte om (promotie) activiteiten te organiseren. 

In zijn algemeenheid is het “groene” lidmaatschap ook gunstig voor onze vereniging in het kader van 

de tegenwoordig zo belangrijke kernwaarden. Deze “groene” lidmaatschapsvorm is tenslotte beter 

maatschappelijk verantwoord vanwege de lagere milieubelasting. 

 

HB: 

Het HB is van mening dat het principieel niet juist is nieuwe lidmaatschapscategorieën zonder Elec-

tron in te voeren.  Een lid behoort op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en activiteiten van de 

vereniging. Daarvoor is Electron het officiële orgaan. Ieder lid behoort hier onbelemmerd toegang toe 

te hebben. Internet is geen alternatief voor Electron. Daarnaast is het zo dat dit de overige leden be-

nadeelt omdat de leden die wel Electron ontvangen meer contributie zullen moeten gaan betalen dan 

ze nu doen omdat de productiekosten per exemplaar zullen stijgen door de geringere totale oplage. 
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VOORSTEL 7 A23 DEN HELDER 

Voorstel: 

Het verhogen van de jaarlijkse afdrachten aan de afdelingen gelijk met de jaarlijkse indexering. 

Motivatie: 

Door jaarlijkse prijsstijgingen is het voor afdelingen steeds moeilijker om de balans sluitend te krij-

gen. Door de afdracht van het HB (jaarlijks) te indexeren komen de exploitatiekosten van de afdelin-

gen niet verder onder druk te staan. 

HB: 

Op dit moment is de hoogte van de afdracht aan de afdelingen direct gekoppeld aan de hoogte van 

de contributie. Een koppeling aan bv. prijsindexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zou 

betekenen dat bij gelijkblijvende contributie de afdracht mogelijk moet stijgen hetgeen uiteraard niet 

te realiseren is.  De contributie is afgelopen jaren zeer beperkt gestegen door een efficiënt gebruik 

van de middelen die de VERON tot haar beschikking heeft. 

 


