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1 Opening: 

 

Jeroen, PA5N,  opent de bijeenkomst en heet allen van harte welkom, in het bijzonder  

Eric, PD1IKZ en Jan PB1PA, die als nieuwe leden aanwezig zijn. 

Tevens geeft Jeroen aan, dat deze bijeenkomst de eerste is waarin hij als voorzitter 

in functie is. 

 

2 Mededelingen:  

 

 Afmeldingen: Hans, PA0HEJ en Gerard, PA0BAT. 

 

  

  3 De Arac heeft in 2020 een viertal nieuwe leden mogen verwelkomen. 

 Eric, PD1IKZ. 

 Ferry, PD9RD. 

 Jan, PB1PA. 

 Evert Jan, PD2EZ. 

 In 2021 heeft zich als nieuw lid aangemeld, Gerrit, PA3FAS. 

 

    Opzeggingen zijn er van: 

 W.Hesselink, PE1AIY,  G.Weijs, H. Remeus, PA0Q, en J. Evers, NL 13712. 

 

        4 Helaas zijn er in 2020 ook een tweetal leden overleden, 

 Bernard, PA0ES  en  Benno, PD1ICF. 

 Ter herdenking wordt een minuut stilte in acht genomen. 

 

        5 Op de Arac website is een nieuw  “Forum “ geplaatst. 

 Michel, PA3MI, die het forum beheerd, geeft aan, dat het vooralsnog erg rustig 

 op het forum is.  

 De leden worden opgeroepen zich aan te melden en de nodige info op het forum 

 te plaatsen. 

 Peter, PA1PDY, geeft aan niet het forum te hebben geplaatst, maar bezig te zijn 

 met een nieuwe site voor de afdeling - competitie, welke hij voor het einde van dit jaar 

 hoopt gereed te hebben. 



 

 

 

        6 De Arac Ronde. 

 Van Aard, PA4U, de rondeleider, komt het voorstel, om de Arac ronde niet meer elke 

 week maar op elke  tweede dinsdag van de maand te houden. 

 Het voorstel komt voort uit het feit dat er weer maandelijkse bijeenkomsten worden 

 gehouden. 

 Er zijn geen bezwaren tegen het voorstel, zodat het voorstel wordt aangenomen. 

 

        7 De vossenjacht apparatuur is overgedragen aan Ton, PA3TP. 

 Het probleem omtrent de batterij lader wordt ter plekke opgelost. 

 

        8 Bijeenkomst in oktober weer bij het Stieltjen? 

 Hierover krijgen wij nog info van Gerard, PA0BAT, die nog op antwoord van de beheerder 

 wacht. 

 Tegen een voortzetting van bijeenkomsten bij de Olde Mölle is niemand van de aanwezigen 

 tegen. 

 

        9 De jaarlijkse verkoopavond zal ook dit jaar weer in november plaatsvinden. 

 

       10 Op de vraag aan de leden welke activiteiten zij in 2022 zouden willen gaan doen, worden 

 een aantal voorstellen aangedragen. 

 Voor een velddag op een andere locatie dan het Stieltjen zijn voorstanders. 

 Albert, PE1OJZ heeft in het verleden al eens een velddag bij hem thuis georganiseerd en  

 hij geeft aan, dat hij zijn locatie wel weer beschikbaar wil stellen. 

  

 Voor een excursie worden genoemd het contest station Koch, Camras / Astron Dwingelo. 

 

       11 Jeroen geeft aan, dat er binnen het bestuur van de Arac een vacature is ontstaan door het 

 vertrek van Johan Evers. 

 Hij verzoekt de aanwezigen  eens na te denken over een eventuele kandidatuur  voor  

 de jaarlijkse ledenvergadering van 2022. 

  

       12 Rondvraag. 

 

 Arie, PC7M,  vraagt zich af waarom er zo weinig QSL kaarten door hem worden ontvangen. 

 Gesteld wordt, dat wereldwijd de bijeenkomsten door de corona maatregelen zijn vervallen 

 en dat men mogelijk meer E-QSL gebruikt. 

 

 Jan, PA3ESY,  vraagt of er iemand eens een uitleg wil geven over LOTW en E-QSL. 

 Jeroen gaat dit onderzoeken. 

 

 Koos, PA0KDF,  geeft aan een HF Exiter te hebben gebouwd en daar in 2022 wel een lezing 

 over te willen geven. 

 Voorstel wordt in dank aangenomen. 

 

 Ton, PA3TP,  vraagt of de huidige circulatie van de leesmap aangehouden moet worden. 

 Het antwoord is ja, akkoord. 

 

       13 Niets meer aan de orde zijnde gaan we over op een gezellig onderling QSO. 

 

 

 

 Chris, PD7CJT. 

 



 

         

  

  

  

  

 

 

3 AMATEUR  VAN  HET  JAAR  2013  -  PA0BAT. 

 

 Het was een grote verrassing voor Gerard toen hij op de dag van de Radio Amateur 

 deze mooie prijs als waardering voor zijn vele werk als organisator van vele jaren 

 Heelweg microwave meeting en zijn bekwaamheid in deze materie in ontvangst mocht nemen. 

  

 Hans leest een gedeelte uit de considerans voor welke door prof. Klaas Robers, PA0KLS 

 is uitgesproken. 

 Hierbij aangevende dat Gerard’s werk en hobby nauwe banden met elkaar hebben. 

  

 Gerard geeft in een toelichting weer, dat hij erg blij met de erkenning is, maar dat de 

 organisatie van het jaarlijkse evenement in Heelweg  samen met een drietal 

 collega’s  gedaan wordt. 

 Op een tafel prijken de wisselbeker en de oorkonde uitgereikt door mevr. F.Kosters, 

 namens het “Wetenschappelijk Radiofonds Veder “, vergezeld door heerlijk gebak 

 waarop Gerard de aanwezigen trakteert. 

  

 Hans overhandigd Gerard namens de ARAC een fles wijn en een envelop. 

 

4 Rondvraag: 

 Aard, PA4U, doet verslag van de door hem bezochte lezing in Doetinchem, 

 welke gegeven is door ruimtevaarder Andre Kuipers. 

 Een leerzame, interessante lezing, welke door omstandigheden uitliep 

 op een “ latertje “. 

 

 Ton, PD0TP, geeft als beheerder van de leesmap aan, dat hij in het systeem van 

 de uitgifte en de ruiling wijzigingen zou willen aanbrengen. 

 Hij heeft daar op enig moment echter alle uitstaande mappen voor nodig. 

 Afgesproken wordt, dat in de maand januari tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 

 en tijdens de huishoudelijke ledenvergadering een ieder verzocht zal worden 

 om de leesmap in te leveren. 

 

 Johan, NL13751, deelt mede dat half december de call. PD17MH actief zal zijn. 

 Dit ter nagedachtenis van de vliegramp MH17. 

 

 Verder niets meer ter zake doende, wordt de bijeenkomst voortgezet met het 

 welbekende gezellige ARAC QSO. 

  

  

  
 Chris Timmermans 

 secr. ARAC / A21 


