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Verslag VERON Regionale Bijeenkomst 25 november 2019 te Assen. 
 
Afdelingen:  A11, A14, A19, A26, A27, A30, A32, A49, A60, A62, A63, A67. 
Aanwezig: A11, A14, A19, A26, A30, A32,  A49, A60, A62, A63, A67 
Afwezig: met kennisgeving: A27 
HB lid: Remy Denker PA0AGF. 
Bijlage: Presentielijst 
Notulist: Aalt van Hulst, PA3GVN secretaris A32. 
 
Agenda 
1. Opening 
2. Introductie afdelingsvertegenwoordigers 
3. Aanvullingen agenda 
4. Verslag regionale bijeenkomst 2018 
5. Ingebrachte agendapunten/voorstellen 
6. Organisatie regionale bijeenkomst 2020 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 
 
Opening 
Dick PA0DFN opent, in zijn hoedanigheid van voorzitter van deze Regionale Bijeenkomst, 
namens afdeling A32 om 20.00 uur de vergadering en heet allen hartelijk welkom. 
We staan vervolgens een moment stil bij alle amateurs uit de regio die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen. 
 
Introductie afdelingsvertegenwoordigers 
De aanwezigen stellen zich aan elkaar voor. 
 
Aanvullingen agenda 
Geen. 
 

Verslag regionale bijeenkomst 2018 
Het verslag wordt na toevoeging van ontbrekende stukken van de afdeling Meppel goedgekeurd.  
Dit alles in goed overleg met de notulist Henk Melchior, die hartelijk wordt bedankt voor het 
opstellen van het verslag. 
 
Ingebrachte agendapunten/voorstellen 

• Ingebracht door de afdeling A67 (Assen) Sterke afname QSL post Gerrie PA7TT 
onderbouwt het onderwerp wat is ingebracht door Gerard PA0YDE en de vraag is eigenlijk 
hoe we hier als vereniging mee om gaan. De andere afdelingen hebben de zelfde ervaring, 
alleen je kunt er niet zo veel aan doen, we zijn unaniem van mening het gewoon in stand te 
houden zoals het nu gaat. 

• Ingebracht door de afdeling A60 (Hunsingo) Er zijn veel negatieve reacties t.a.v. ons 
verenigingsblad Electron o.a. over de opmaak en de inhoud(artikelen) Dick PA2DTA 
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benadrukt dat alles wel door vrijwilligers gedaan wordt je kunt nooit alles naar ieders wens 
maken. Het is een kwestie van inbreng door de leden, we moeten het zelf doen. 
De andere afdelingen zijn wel positief over de nieuwe vorm. Het algemeen probleem is ook 
hier gebrek aan uitvoerende mensen en de toevoer van materiaal. Ook Remy PA0AGF geeft 
namens het HB een toelichting en verteld dat vorig jaar een vacature is geweest bij de 
redactie waar dan vervolgens geen enkele reactie op komt, wat moet je dan? Vervolgens zijn 
Bastiaan PA3BAS en Lisa Mooijman bereid gevonden om samen met een professioneel 
media expert dit op zich te nemen, ze zijn vanuit het niets begonnen en dit zal best wel de 
nodige aanloopproblemen geven, maar er wordt volop aan gewerkt en zal zeker goed komen. 
Remy en Dick geven uitdrukkelijk aan dat Electron door en voor de amateurs wordt 
geschreven. Geen inbreng van de leden; dan ook een mager Electron. Dit wordt te weinig 
beseft. Een oproep derhalve aan allen om projecten te beschrijven en dat in te sturen.  

• Verder heeft A60 een inbreng over de amateurbanden die erg onder druk staan. Vraag is 
hoe sterk maakt de Veron zich hiervoor. Remy geeft aan dat het Hoofdbestuur twee keer per 
jaar met AT overlegt in de vorm van het Amateur Overleg (AO). De industrie heeft behoefte 
aan frequentieruimte. Ook de IARU heeft hierin een belangrijke taak. Broadcast stations 
hebben nu tijdens evenementen ook al tijdelijk voorrang op amateurstations, mooi voorbeeld 
hiervan is het gebruik van 2320 tot 2400 MHz tijdens de jaarlijkse TT dagen in Assen. Soms 
geven plannen veel ongerustheid; denk hierbij aan wat er onlangs in Frankrijk gebeurde rond 
het gebruik van de 2 meterband. We moeten ons wel realiseren dat ook AT slechts een 
uitvoerder is namens de overheid, daarnaast probeert de VERON continu in overleg te blijven 
met instanties om belangen te behartigen. 

• Ook vraagt A60 hoe de VERON staat tegenover commercie i.p.v. zelfbouw. Remy 
reageert met de opmerking dat amateurs werken met koopapparatuur. Natuurlijk gaat de 
vereniging mee in bouwprojecten zoals Arduino e.d. Het past wel in de hobby van deze tijd. 

• Als laatste vraagt de afdeling A60 naar de stand van zaken rond mogelijke 
samenwerking met andere verenigingen. Remy zegt dat men binnen het Hoofdbestuur wel 
iets afweet van andere clubs zoals DKARS en nu DARU. Voor toetreding tot het AO hanteert 
AT een protocol van toetreding.  

• Door de afdeling A32 is een onderwerp ingebracht om jeugd en leden te winnen d.m.v. 
gratis toegang tot de DvdRA. In het verleden is dit wel vaker besproken, maar Dick PA0DFN 
stelt voor om in het kader van het 75 jarig bestaan van de VERON dit éénmalig te proberen. 
Dick noemt als voorbeeld de projecten die hij samen met een aantal amateurs jaarlijks op 
scholen organiseert en daar komt toch heel veel jeugd op af. Remy vindt het op zich een goed 
idee, alleen moet er naar het Hoofdbestuur een goed plan gemaakt worden wat ook financieel 
goed onderbouwd is. Vanuit de afdelingen vraagt men zich wel af hoe je de media moet 
benaderen om aandacht te krijgen want die vinden het meestal niet interessant genoeg en 
Remy noemt diverse voorbeelden. 

 
Het HB heeft de volgende punten ingediend  

• SK berichten. Deze berichten worden op allerlei manieren aangeleverd maar het is de 
bedoeling om het speciale invulformulier op de site te gebruiken, volgens protocol. 

• 75 jaar VERON. Hiervoor heeft het Hoofdbestuur een werkgroep bestaande uit 6 personen 
aangesteld. In oktober 2020 komt er een speciale Electron waarin de laatste 25 jaar 
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beschreven worden, dit omdat er in het verleden over de eerste 50 jaar al een boek is 
geschreven door Dick Rollema PA0SE. 

• Er komt een receptie op 24 oktober 2020 met speciale genodigden. 

• Er komt een korte film als promotie van de Veron/ zendamateurisme. 

• Vanaf 2 januari komt er op de website en in Electron een speciaal logo. 

• Speciale calls voor het jubileumjaar. Tijdens het laatste AO heeft AT gezegd dat amateurs zelf 
een speciale call moeten aanvragen. Er geldt geen generaal pardon. 

•  Het beleidsplan. Met het aannemen van een VR voorstel van de Afdeling Amersfoort wordt 
het Hoofdbestuur opgedragen een beleidsplan op te stellen. In 2019 is de eerste update aan 
de VR aangeboden. In 2020 wordt wederom een update geschreven en aangeboden. Een 
actie plan is van het Hoofdbestuur naar de afdelingen overgeheveld in verband met de 
uitvoerbaarheid ervan. De afdelingen hebben het HB nog niet op de hoogte gebracht van 
ondernomen activiteiten. Remy roept dan ook op om hier input voor aan te leveren. 

• EMC zaken. Het is de opzet om mensen uit afdelingen bekend te maken met de EMC 
problematiek door middel van het volgen van de EMC cursus. De deelnemers worden 
weliswaar geen expert; de achtergrond van EMC storing wordt uitgelegd gevolgd door 
aanbevelingen om storing te verminderen. Er is een pilot geweest en het Hoofdbestuur is 
voornemens om in 2020 weer een cursus te laten organiseren. Het volgen van deze cursus 
wordt van harte aanbevolen. 

• Ledenwerfactie. De PR commissie houdt zich hier zeer intensief mee bezig. Via facebook en 
andere social media worden zeer frequent onderwerpen gepost. Tevens is de VERON 
aanwezig bij zendexamens en hun aanwezigheid levert telkens nieuwe leden op. In 2019 zijn 
er tot nu toe 250 nieuwe leden bijgekomen. 

• Training websiteontwerp. Er komen nieuwe trainingen om de afdelings website er 
professioneler uit te laten zien, niet dat het nu niet goed is maar het is belangrijk om het goed 
bij te houden en open te staan voor vernieuwingen. Denk hierbij aan de VERON huisstijl. 

• Vacatures. Remy deelt mee dat er veel vacatures zijn binnen de vereniging, leden eisen en 
verlangen veel maar als vacatures niet worden ingevuld dan komt er een moment dat 
projecten niet kunnen worden uitgewerkt. Helaas is er weinig respons op de vacatures. 
Hoogste prioriteit op dit moment is de vacature voor Algemeen penningmeester binnen het 
Hoofdbestuur. 

 
 
Organisatie Regionale Bijeenkomst 2020 (16 november)  
Er is even wat discussie over de 3e maandag. Afdeling A32 is er niet gelukkig mee maar zal zich 
aanpassen. Er wordt gekozen voor dezelfde locatie en de komende RB wordt georganiseerd door 
de afdeling A60 Hunsingo. 
 
Rondvraag 
DvdRA 2019. Er stond ’s-Ochtends een enorme rij mensen bij de kassa te wachten omdat de 
kassières de toevloed van mensen niet aankonden. 
Remy antwoordt dat er gekeken wordt naar een andere manier de bezoekers door te laten,  
gedacht wordt aan kaarten met een QR code of met een barcode.  
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Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.15 de vergadering en dankt iedereen voor de inbreng en wenst 
vervolgens iedereen wel thuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


