Verslag bijeenkomst ARAC / VERON A21 d.d 28/02/2017
Gehouden op dinsdag 31 januari 2017 in Kulturhus 't Stieltjen in Haarlo. Aanvang 20.00 uur.
Secretariaat: Koos Fockens, PA0KDF, Kieftweg 1, 7165BR Rietmolen

1. Opening:
Om 20.00 uur opent de voorzitter Hans Remeeus, PA1HR, de vergadering en heet allen
hartelijk welkom.
Deze bijeenkomst vergadering is bezocht door 27 ARAC leden .
Afmeldingen:
Voor deze vergadering hebben de volgende leden zich afgemeld:
Bestuurslid Dick Roosenboom, PA1DM.
Albert Wonnink, PE1OJZ. (Bolivia).
Ronald Toebes, PA1RT.
2. Mededelingen:
1. Begrotings issues. Doordat we niet meer per lid € 2,00 per avond binnen krijgen via de
afrekening van de consumpties, zoals dat in Eibergen het geval was, lopen we inkomsten mis.
We raken daardoor krap bij kas, mede ook vanwege portokosten en kosten i.v.m. lezingen.
- We zouden de portokosten kunnen verlagen indien we niet iedereen een uitnodiging voor de
jaarvergadering hoeven te sturen. Vanuit het huishoudeling reglement van de VERON is
toestemming van het lid nodig om i.p.v. een brief een email met de uitnodiging te sturen.
Een aantal leden heeft dat al gedaan. Chris Timmermans zal opzoeken wie dat zijn. Degenen die
deze toestemming nog niet gegeven hebben, zal t.z.t. om toestemming gevraagd worden.
- Sommige tijdschriften in de leesmap zouden door leden gesponserd kunnen worden. Johan
Velthuis zal vanaf 2018 de "Funkamateur" ter beschikking stellen, zodat het ARACabonnement niet verlengd hoeft te worden.
- De pot voor vrijwillige bijdragen bij lezingen wordt in ere hersteld. Vanaf nu staat er iedere
bijeenkomst een potje voor vrijwilliege bijdragen op tafel, om extra kasinkomsten te genereren.
2. Er wordt gewerkt aan een excursie naar de SS Rotterdam in combinatie met een bezoek aan
het museum Stichting Oud Roest te Rotterdam. 7/10 of 21/10.
3. Tijdens de Russian DX Contest op 18-19/3 zal Mariëtte Engelbarts, PA1ENG, tesamen met
een aantal collega YL's aan de contest gaan meedoen op het station van Hans Remeeus,
PA1HR. Andere geinteresseerden zijn ook welkom.

4. Het ARAC-jubileumboek dat bij het 50-jarig bestaan (in 2001) gemaakt is, komt in PDFformaat op de ARAC-website te staan.
3. Emaillijsten
Het blijkt dat niet iedereen alle emails wil ontvangen, die de secretaris rondstuurt. Tenminste
één OM heeft zich afgemeld voor alle emails. Ook Hans Remeeus in niet geinteresseerd in alle
geforwarde mails van andere afdelingen. Besloten is dat de secretaris een aparte email list
maakt voor te forwarden emails. Diegenen, die de mails die niet met de ARAC zelf te maken
hebben, kunnen aangeven die niet te willen ontvangen, en worden dan van de forward list
afgevoerd. De ARAC mails blijven ze dan wel ontvangen.
4. Open dagen bij Radiozendamateurs / Oranjemarkt Eibergen 27/4/2017.
Medegedeeld dat we een kraam krijgten op de Brink in Eibergen. Het idee is om aanwezig te
zijn met 2 Stations: 2m / 70 cm / repeaters, en 80 m SSB. De zelfbouw SDR trx van Bart
Stegeman zou daar een centrale rol in kunnen spelen. Bart hoopt tegen die tijd een nieuw
moederboard te hebben, die minder problemen geeft.
Verder iedeëen zijn: Morse seinsleutel met spijker TX. Nader uit te werken. Andere zelfbouw
zaken tentoonstellen.
5. Uitreiking oorkonde jubilarus Henk Hascher, PA7WW.
6. Rondvraag.
7. Lezing van Jan Poortman, PA3ESY, over dataopslag in de toekomst.
Jan gaf een boeiende lezing over opslag van data zoals op CD-ROM's. Hij liet zien dat dit
medium erg onbetrouwbaar is, en dat er uitvoerig wordt nagedacht hoe men data kan opslaan,
dat voor eeuwen bewaard blijft. Al met al is papier nog niet zo'n slecht medium.

