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 VERSLAG  BIJEENKOMST
27 februari 2018

 (Kulturhus 't Stieltjen, Haarlo )

Aanwezig v.h. bestuur: PA0Q, PA0KDF, PA0BAT, PA1DM, PA5SKY.
Afgemeld: Albert Wonnink, PE1OJZ, Pascal Gerritsen, PG8BB.
Er waren 26 leden, incl. bestuur, aanwezig.

1. Opening:
Hans Remeeus, PA0Q,  opent de vergadering om 20.00.

2. Mededelingen:
Kees Wagenmakers, PA0LL, bekend van de LL-tuners, is overleden.
Na een tip van Chris Timmermans, PD7CJT, heeft de secr. de ARAC aangemeld op de
informatie website over de Achterhoek:
https://echtachterhoekinformatie.nl/achterhoekse-radio-amateur-club-arac

3. Repeaters, gebruik en kosten.
Vz. heeft uitgelegd dat het bestuur kritisch wil kijken naar de afdracht die ARAC moet doen aan
de Stichting Repeaters Twente, zijnde € 1,00 per lid, per jaar. Daarbij telt ook het werkelijke
gebruik dat onze leden maken van de repeaters. Dat is in de vergadering gevraagd en per
handopsteken kwam daar hetvolgende uit:
145 MHz FM: 5
435 MHz FM: 5
C4FM: 1
DMR: 3
Het bestuur zal zich nader beraden. 

4. Leesmap.
Ook hier wil het bestuur onderzoeken of er bezuinigd, cq. dor hout gesnoeid, kan worden. In de
vergadering is gevraagd welke bladen men niet wil missen:
FunkAmateur: 12
Wireless: 7
Radcom: 4
Doorgaan met de leesmap: 11.
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5. Koningsmarkt.
Op  vrijdag 27 april willen we weer meedoen met de Koningsmarkt. Ton Petiet en Peter de
Jonge hebben zich alvast aangemeld als vrijwilliger.

6. Verkoop avond in november.
De vergadering is daar accoord mee.

7. Velddag.
Zaterdag 1 september. Het de bedoeling een vossenjacht te organiseren.

8. Zelfbouwproject.
De bijeenkomsten van maart (VR voorstellen) april (lezing Henry), mei (lezing Johan), zijn al
bezet. Het  zelfbouwproject zou dan in juni opgestart kunnen worden. Het onderwerp wordt de
loopantenne van Van Dijken. Er zijn ook andere ontwerpen van loopantennes.

9. Rapportage bijeenkomst A25 BRAC over toekomst Radio Amateurisme.
De Secr. heeft gerapporteerd over de bijeenkomst in Den Bosch, georganiseerd door A25
BRAC, over de toekomst, en hoe nieuwe leden aan te trekken. Er is een VR voorstel ingediend
dat moet dienen tot een nadere discussie over dit onderwerp op de VR.

10. Afsluiting om 22.10.
Koos Fockens, PA0KDF, secretaris.


