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Beste afdelingsleden,

De afgelopen maanden zijn we als afdelingsbestuur druk geweest met allerlei zaken die jullie als leden 
ook aangaan. Hierdoor vonden we het weer eens tijd worden jullie per nieuwsbrief te informeren. 
Helaas komt maar zo’n 15 procent van de leden regelmatig op de afdelingsbijeenkomsten dus hopelijk 
kunnen we via deze weg jullie beter bereiken. Uiteraard is deze informatie ook op onze website te 
vinden, a35.veron.nl.

Het radioamateurisme is een hele brede hobby met veel heel verschillende mogelijke activiteiten met 
zowel technische- als communicatieuitdagingen. Dit maakt (naar mijn mening) de hobby ook zo 
interessant.  Mocht je actief zijn in een onderdeel van de hobby waarbij je denkt dat er op 
afdelingsniveau nog niet genoeg aandacht aan besteed wordt, of ben je op zoek naar meer 
‘gelijkgestemden’ om een nieuwe activiteit binnen de afdeling te ontplooien, neem dan vooral contact 
op met het afdelingsbestuur zodat we kunnen kijken wat we voor je kunnen doen. Wij promoten graag
meer activiteit in onze afdeling. Daarentegen kunnen (op dit moment nog) drie bestuursleden niet veel
activiteiten zelf trekken, dus als je zou willen meewerken aan nieuwe initiatieven dan vernemen wij dit 
uiteraard graag.

Het nieuwe jaar staat alweer voor de deur. Deze decembermaand hebben we nog twee ‘rustige’ 
afdelingsbijeenkomsten. In januari trappen we het nieuwe jaar af met de nieuwjaarsborrel en de 
jaarvergadering erna. We hopen in februari zowel een lezing voor elkaar te krijgen als de snertjacht 
opnieuw te organiseren. Omdat we nog niet zeker zijn van de data voor deze activiteiten staan ze nog 
niet op de agenda. Maar zodra we daar zekerheid in hebben komt de informatie hierover zo snel 
mogelijk beschikbaar op de afdelingswebsite.

Namens het afdelingsbestuur, Jiri Wichern, PG8W, secretaris A35.
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Ledencommunicatie, VAS

Voor het versturen van de nieuwsbrieven en convocaties van de afdeling maakt de afdelingssecretaris 
gebruik van het landelijke VERON administratie systeem, of VAS (https://vas.veron.nl). Hierin zijn alle 
persoonsgegevens van de VERON leden opgeslagen en de afdelingssecretaris kan bepaalde gegevens 
van alle leden die tot de afdeling behoren, inzien. Het VAS is de bepalende bron van deze gegevens. 
Sinds het invoeren van de AVG wet houden we geen ‘eigen’ lijst met persoonsgegevens meer bij. Als 
uw persoonsgegevens niet (goed) in het VAS staan kunnen we u dus ook geen berichten bedoeld voor 
de afdelingsleden sturen. Zorgt er dus voor dat uw persoonsgegevens actueel blijven.
Mocht u als afdelingslid deze nieuwsbrief lezen maar heeft u hem niet in uw e-mail ontvangen, dan 
vragen we u te controleren of uw persoonsgegevens goed in het VAS zijn ingevuld. Belangrijke 
mededelingen zullen ook zoveel mogelijk op de website beschikbaar zijn maar sommige 
stukken/berichten zoals notulen van de ledenvergaderingen zullen we vanwege privacygevoelige aard 
niet publiceren en alleen per leden-mail rondsturen. Heeft u als VERON lid nog nooit van het VAS 
gebruik gemaakt, dan kunt u toegang aanvragen via het centraal bureau.

N-Cursus

De realisering van een N-cursus neemt steeds vastere vormen aan. We hebben een cursusdocent, zijn 
in onderhandeling voor een cursusruimte in Nijmegen en er zijn al genoeg aanmeldingen om een 
cursus op te starten. De N-cursus zal niet plaatsvinden op dezelfde dag als de afdelingsbijeenkomsten. 
Aan de cursus zullen kosten verbonden zijn. We zullen proberen die zo beperkt mogelijk te houden 
maar op dit moment weten we nog niet exact hoeveel het zal zijn. In principe staat de cursus open 
voor iedereen die zich wil voorbereiden voor het N-examen, dus ook voor geïnteresseerden buiten de 
regio en niet-VERON leden. 

Inventarisatie cursusbehoefte N en F

Om een beter inzicht te krijgen binnen onze regio zou het afdelingsbestuur graag willen weten of er 
onder de afdelingsleden animo is voor het opstarten van een F cursus en/of uitbreiden van de N-cursus.
Tijdens het regioberaad eerder deze maand is besloten dat alle afdelingen in de regio zullen gaan kijken
welke behoefte er is voor opleidingen voor de radiozendexamens. Als er niet genoeg leden zijn in 
individuele afdelingen, kunnen we mogelijk cursussen opzetten voor meerdere afdelingen op een 
centrale locatie.
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Bestuurslid gezocht

Het afgelopen jaar hebben we met drie bestuursleden de afdeling draaiende gehouden. Al enkele 
maanden loopt Franc PA9RCF mee met ons als aspirant bestuurslid. Hij heeft de smaak duidelijk te pakken
en zou het bestuur graag versterken. Wij (de andere bestuursleden) zijn ook erg blij met zijn inbreng. 
Echter, om verschillende redenen is het beter een oneven aantal bestuursleden te hebben, dus wij zijn op 
zoek naar een vijfde bestuurslid. Volgens onze statuten is het mogelijk je op te geven als kandidaat 
bestuurslid, uiterlijk 24 uur voor de start van de jaarvergadering. Dit moet dan wel schriftelijk (e-mail telt 
ook), bij de secretaris. Maar als je graag eerder wil kennismaken met het bestuurswerk, zijn we uiteraard 
graag bereid je eerder te betrekken bij de bestuurswerkzaamheden. Uiteraard is het wel aan de 
afdelingsleden om op de jaarvergadering de nieuwe bestuursleden te kiezen.

Gedragsregels VERON

Het hoofdbestuur wil in de aankomende VR voorstellen een schriftelijke gedrags- en integriteitscode in 
te voeren. Die zal gelden voor iedereen die zich op vrijwillige of betaalde basis inzet voor de VERON of 
diensten voor/namens de VERON verricht of zegt te verrichten. Voor jullie informatie hebben we de 
eerste versie bij deze nieuwsbrief toegevoegd. Tijdens de afdelingsjaarvergadering zal er aandacht 
voor dit onderwerp zijn en tijdens de VR zal het uiteraard als voorstel behandeld worden.

VR voorstellen

Tijdens het regioberaad kregen we van het landelijk bestuur het verzoek meer VR voorstellen aan te 
leveren. De afgelopen VR was dit er namelijk slechts een. Mochten er onderwerpen zijn waarvan onze 
afdelingsleden vinden dat deze op de landelijk niveau meer aandacht nodig hebben en is er iemand 
bereid hier een goed voorstel voor te schrijven, dan horen we graag voor het einde van het jaar 
hierover. Dit geeft ons genoeg tijd om het mogelijk voorstel in de afdelingsjaarvergadering te 
bespreken voor het richting het hoofdbestuur gaat. Een e-mail bericht naar de secretaris is voldoende.

Oproep onderwerpen voor lezingen

De afgelopen maanden hebben we tijdens de afdelingsbijeenkomsten lezingen mogen verwelkomen 
over VNA’s en Grimeton. In de tweede helft van het seizoen zouden we graag meer lezingen over 
radioamateuronderwerpen willen faciliteren tijdens de afdelingsbijeenkomsten. Mochten er nog 
afdelingsleden zijn die een lezing zouden willen geven over hun specialisme in onze veelzijdige hobby 
of een bevriende amateur kennen die het leuk zou vinden een lezing te geven, neem dan vooral 
contact op met het afdelingsbestuur.
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Silent key

Tijdens het maken van deze nieuwsbrief is helaas onze zeer gewaardeerde radioamateurcollega Jan 
PB0AEZ overleden. Op de afdelingswebsite hebben we een silent key bericht geplaatst met alle details.

Agenda

Altijd onder voorbehoud. Kijk op de website voor de laatste informatie.

6 December: Afdelingsbijeenkomst en onderling QSO.
20 December: Afdelingsbijeenkomst en onderling QSO. QSL manager aanwezig.
3 Januari: Nieuwjaarsborrel.
17 Januari: Jaarvergadering A35. Convocatie volgt per email. QSL manager aanwezig.
7 Februari: Afdelingsbijeenkomst en onderling QSO.
21 Februari: Afdelingsbijeenkomst en onderling QSO. QSL manager aanwezig.
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