NOTULEN
BIJEENKOMST ARAC IN HAARLO
30 APRIL 2019

AGENDA
-

Opening door de vice-voorzitter
Binnengekomen stukken
Verslag Veron verenigingsraad van 19 april jl.

Pauze
-

Rondvraag

Opening door de vice-voorzitter
-

-

Jeroen PA5N is vandaag de voorzitter. Er zijn maar twee bestuursleden aanwezig vandaag
(Gerard PA0BAT is er ook). Er is feitelijk maar 1 agendapunt. Een kort officieel gedeelte wordt
verwacht.
De al gereserveerde (en betaalde) kraam op de Oranjemarkt in Eibergen is op 27 april niet
bemand door de ARAC. Er was geen bezetting en opvulling dus dat had geen zin. Jeroen
PA5N spreekt uit dat dit voor iets dergelijks in de toekomst beter geregeld en afgesproken
moet worden.
De VERON-vlag heb ik voor de Molendag overhandigd aan Chris PD7CJT.

Binnengekomen stukken
-

Er is een bericht van Pascal Gerritsen PA8BB over de geboorte van zijn tweeling Maya en
Finn. Pascal is aanwezig en kan er zelf iets over zeggen.

Verslag Veron verenigingsraad
-

De uitslag van de stemming in de VR wordt doorgegeven en vergeleken met wat A21
gestemd heeft. De stemming komt overeen met wat ARAC gestemd heeft. Op één punt week
het wel af. ARAC heeft unaniem voor een eigen call voor scoutinggroepen gestemd. Dit
voorstel is echter in de VR met 100 tegen 107 stemmen weggestemd.

Rondvraag
Omdat de vergadering kort duurt tot nu is de rondvraag naar voren gehaald. Na de rondvraag is de
pauze. Daarna onderling QSO hi.
-

-

Agenda per email gemist
o Door meerdere leden wordt aangegeven dat ze de uitnodiging voor de bijeenkomst
en de bijbehorende agenda gemist hebben. Er wordt verzocht aan de secretaris om
deze ca. een week voor de bijeenkomst per email aan de leden te versturen.
Molendag
o Chris PD7CJT haalt aan dat ARAC een kraam bemand bij de molen van Rekken.
Aanstaande donderdag is er een vergadering om met de andere exposanten te

-

-

-

-

bespreken hoe de beste opstelling, wat men nodig heeft voor de kraam, waar een
antenne geplaatst kan worden. Bij de molen zijn Ton PA3TP, Peter PA1PDY en Michel
PA3MI.
Leesmap missende tijdschriften
o Ton PA3TP geeft aan dat leesmap 48 retour is gekomen met alleen een QST erin. Ton
roept de leden op die misschien deze map hebben meegenomen om eens te kijken
of ze de missende bladen kunnen vinden en retourneren.
Peter Parker QRP
o Ton PA3TP brengt de aandacht op Peter Parker en de manier waarop hij met QRP
werken omgaat. Ton heeft 2 boeken van Peter Parker meegenomen die vanavond
ingekeken konden worden.
Ruis op 80m in Neede
o Koos PA0KDF heeft een meetopstelling in zijn auto geladen en in Neede en om
Neede gereden om het ruisniveau te meten. Met een Rode^Schwarz analyser kon
Koos een tabel maken van het ruisniveau. Deze is gebruikt om op een kaart met
gekleurde stippen aangeven hoe het ruisniveau op een bepaalde plaats was. De
geëigende conclusie is dat zodra er bebouwing in de buurt kwam het ruisniveau
omhoog ging.
Antennemast naar beneden in Neede
o De antennemast van Jan PA0JIM is afgebroken. Er zijn nu nog een paar antennes
over. Een schotel met gaas voor 23cm en een yagi voor 13cm. Gerard PA0BAT heeft
zich gemeld voor de schotelantenne als Jan die niet op een andere manier kwijt
wordt.

Er wordt nu even pauze gehouden en daarna begint het onderling QSO.

De bijeenkomst is genotuleerd door Jeroen PA5N

 Zie volgende pagina voor presentielijst.

Aanwezig op 30 april 2019:
PA0BAT
PA0JIM
PD1AB
PA0JWX
NL13751
PA2ALF
PA0BLK
PD7CJT
PE1NJN
PA0KDF
PA1OJZ
PA1PDY
PG8BB
PA1RT
PA9TP
PA3MI
PA5N

Gerard Geesink
Jan Wilmerink
Bart Bats
Jan Wantia
Johan Veldhuis
Wim Timmerman
Ben Krabbenborg
Chris Timmermans
Bart Stegeman
Koos Fokkens
Albert Wonnink
Peter de Jonge
Pascal Gerritsen
Ronald Toebes
Ton Petiet
Michel Gerritsen
Jeroen Hoenderboom

Geschreven presentielijst in bezit van Jeroen PA5N

