
                   Maandelijkse Bijeenkomst 

 

 

VERSLAG  BIJEENKOMST 

25 februari 2020 

( kulturhus ’t Stieltjen Haarlo ) 

 

 

Aanwezig: 19 leden. 

 

Opening: Gerard, PA0BAT, opent de avond en heet allen van harte welkom. 

 

Afmeldingen: Johan Veldhuis  NL13751 

  Albert Wonnink PE1OJZ 

  Henk van Geijtenbeek PB0AJQ 

  Johan Evers  NL13712 

  Michel Gerritsen PA3MI 

 

Allereerst maakt Gerard van de gelegenheid gebruik, om  Dick Roosenboom, PA1DM, te bedanken 

voor zijn inzet als bestuurslid van de afd. A21., en overhandigd Dick een kleine attentie. 

 

Mededelingen: Na de algemene ledenvergadering van  28 januari j.l., zijn de taken binnen het bestuur 

als volgt verdeeld: 

  voorzitter - Jeroen Hoenderboom 

  secretaris - Chris Timmermans 

  penningmeester - Gerard Geesink 

  lid  - Johan Veldhuis 

  lid  - Johan Evers 

 

Mutaties ledenbestand: 

  nieuw lid - E.J.Roenhorst, PD2EZ uit Zelhem. 

  uitgeschreven - Hans Remeeus, PA0Q. 

 

Activiteiten: Het bestuur heeft in vergadering besloten, om dit jaar niet aan de Oranjemarkt, 

  op 27 april, deel te nemen. 

 

  Molendag 9mei: Het is voor 90% zeker, dat wij als ARAC weer een plek toegewezen 

  krijgen op de molendag bij de Rekkense Piepermolen. 

Hetzelfde team als vorig jaar, Ton, Peter, Michel en Johan heeft zich weer beschikbaar 

gesteld. 

  Nieuwkomers zijn welkom. 



 

  Velddag  6juni of 5 september. 

    

  Na de vraag aan de aanwezigen gesteld te hebben, kiest een meerderheid  

  voor de velddag op 6 juni. Voor een vossenjacht was niemand te porren. 

 

  Excursie:  Ook hier mochten de aanwezige leden een keus maken of zij het jaarlijkse 

  uitstapje naar Urenco Almelo of naar de stichting Camras te Dwingelo willen maken. 

  Een meerderheid kiest voor Camras Dwingelo. 

 

  Jota:  Volgens Ton, PA3TP, is in Geesteren geen belangstelling voor de Jota. 

  Hoe de situatie in Lochem is zal worden nagevraagd door Ton en Albert, PE1OJZ. 

  Lichtenvoorde bekijkt Jeroen, PA5N. 

  Er ontstaat een discussie over het gebruik van de club call PI4AJS . 

  Besloten wordt, dat Henry, PC2KY, tijdens de Jota in Neede gebruik mag maken van 

  de clubcall van de ARAC. 

 

  Gezamenlijk bouwproject: 

  Henk Hascher, PA7WW, geeft aan, dat er bij de afdeling A43 in Wageningen 

meerdere bouwprojecten zijn ontwikkeld, waarbij complete bouwpakketjes 

aangeboden worden. 

  Gerard geeft aan, dat binnen het bestuur Johan Veldhuis en Johan Evers via de 

  afdelingsbladen en websites gaan zoeken wat er zoal voor handen is. 

  Input van onze eigen leden is welkom. 

   

  Lezingen:  Gekozen is dit jaar voor een tweetal lezingen t.w. in mei en in september. 

  Volgend jaar mogelijk ook in februari. 

  Jan Poortman, PA3ESY, geeft aan in september een lezing te gaan verzorgen. 

  Tevens wordt door Peter,PA1PDY, aangegeven dat hij er voorstander van is dat ook 

  korte lezingen gegeven zouden kunnen worden. Over bijvb. een zelfbouw of een 

  antenne. Het voorstel vindt algemene instemming en mogelijk gaat Peter een kleine 

  lezing houden. 

 

  Verkoopavond:  Gerard laat weten dat de verkoopavond in november wegens succes 

  zal worden geprolongeerd. 

 

  Absentie door ziekte:  Gerard geeft aan dat o.a. door ziekte en andere oorzaken  

  er steeds meer leden moeten afhaken de bijeenkomsten te bezoeken. 

 

  Het bestuur is van mening dat het een goede zaak is deze mensen zo af en toe 

  te bezoeken, eventueel met een kleine attentie op kosten van de club. 

  Zo’n bezoekje kan door elk lid gedaan worden. Niet perse door een bestuurslid. 

 Over de situatie bij Wim, PA2ALF, Jeroen, PA5N en Benno, PD1ICF worden  de 

 leden bijgepraat. 

 

  Leesmap:  Ton, PA3TP, geeft aan dat de afhandeling van leesmappen beter kan. 

  Hij verzoekt de gebruikers van de leesmap, deze elke maand terug te brengen, zodat 

  het roulatiesysteem kan blijven functioneren. 



 

  VR  25 april a.s.:   Op verzoek van de secr. A21, zijn ons de VR stukken welke in 

  december j.l. naar de afdelingen zijn gestuurd alsnog toegezonden. 

  Half maart verwachten wij de VR voorstellen en kunnen we op de bijeenkomst van 

  maart hierover gaan stemmen. 

  Omdat Henk, PA3ESB, op 25 maart verhinderd is om als afgevaardigde naar de VR te 

  gaan, wordt een vervanger gezocht, welke gevonden wordt in Dick Roosenboom,  

  PA1DM. 

  Over het missen van de VR stukken kan aangegeven worden, dat binnen het VAS, de 

  gegevens van A21 bestuurders niet klopten. Twee dubbele aliassen voor zowel de 

  voorzitter alsmede de secretaris blokkeerden de communicatie. 

  

  Voorzitter Veron-ICT gaf aan, bij bestuursmutaties dit niet alleen aan het CB door 

  te geven maar ook aan de Veron-ICT. Deze werkt dan de aliassen in het systeem bij. 

 

  Google:  Google heeft aan een ieder die een Google account heeft de mededeling 

  gedaan, dat ingaande 31 maart a.s. de gebruikersvoorwaarden zullen zijn gewijzigd. 

  In deze wijzigingsvoorwaarden staat dat de gebruiker van Google diensten, 

  verplicht wordt om de webbrowser Google-Chrome te gebruiken. 

  U hoeft deze Google Chrome niet te gebruiken, echter dan wordt u verzocht om uw 

  account te beëindigen. ( zie de gebruikersvoorwaarden Google  ) 

Reacties waren o.a. dat je niet een webbrowser zoals chrome hoeft te gebruiken maar 

dat je ook een mailprogramma zoals Thunderbird of Outlook kunt gebruiken 

 

  Bij de afd.A21 ARAC hebben ongeveer 20 leden een g-mail adres. 

 

  Hierbij het vriendelijke verzoek van uw afdelings secr., om in het geval u de 

  wijzigingen van Google niet accepteert en daardoor gedwongen wordt om een 

  nieuw e-mail adres te gebruiken, dit adres voor 31 maart naar het ARAC secretariaat 

  te sturen, zodat onze onderlinge communicatie niet zal worden verstoord. 

 

  Rondvraag: 

 

  Aard, PA4U, heeft de storingsbron gevonden waarvan hij dacht deze met een  

  scheidingstrafo te niet te doen gevonden. Bleek een led lamp in de Shack  te zijn. 

 

  Ben, PA0BKL,  vraagt zich af waarom de freq. 145.325 niet gebruikt wordt, maar dat 

  onderling via whats app gewerkt wordt. Meerdere leden vinden het te rustig op 2 mtr. 

 

  Dick, PA1DM, vraagt waarom op de ARAC website bij bijeenkomsten voor augustus 

  er een vraagteken staat. Er is wel een bijeenkomst dus vraagteken gaat weg. 

 

  Niets meer aan de orde zijnde gaan we over tot het onderlinge QSO. 

  Volgende bijeenkomst dinsdag 31 maart. a.s. 

 

  Chris, PD7CJT 

  secr. A21-Arac. 

 


