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Deze avond is bijgewoond door 17 ARAC  leden. 

 

 

 

1 Opening: 

 

Als waarnemend voorzitter, opent Gerard, PA0BAT, de bijeenkomst en heet allen 

van harte welkom. 

 

2 Mededelingen:  

 

 Afmeldingen: Jeroen, PA5N  Albert, PE1OJZ  en Ben, PA0BKL. 

 

 Er is een aankondiging ontvangen van de Regio Vergadering , welke zal worden gehouden 

 op dinsdag 9 november a.s. 

 Er is nog geen uitnodiging ontvangen. 

 Jeroen , PA5N en Chris, PD7CJT zullen de Arac vertegenwoordigen. 

 Op de vraag of er onder de aanwezige leden iemand is die mee wil naar deze  

 Regio Vergadering blijft het stil. 

 

  

  3 Mutaties: 

 Wij mochten 1 nieuw lid verwelkomen. Kees, PA3ENW uit Beltrum. 

    Opzeggingen zijn er per 31 december van: 

 Henk, PA7WW en Rene, PA5RS. 

 

        4 Jubileum ARAC: 

 In maart 2021, bestond de Arac 70 jaar. 

 Hieraan is vanwege de bekende redenen geen aandacht geschonken. 

 Het bestuur stelt voor, om indien de omstandigheden dit toelaten, het volgend jaar 

 in maart aandacht aan deze gebeurtenis te schenken, waarover de leden tijdens  

 de jaarlijkse ledenvergadering zullen worden geïnformeerd. 

 

        5 Verkoopavond in november: 

 Op de novemberbijeenkomst staat weer gepland de jaarlijkse verkoopavond. 

 Veilingmeester zal wederom zijn Aard, PA4U. 

 Aard verzoekt, om de aangeboden spullen te labelen met aangegeven van wie 

 deze afkomstig zijn, wat de minimum prijs is en of de opbrengst voor  



 de clubkas is of voor de eigenaar zelf. 

 

       7. December Convocatie: 

 Gerard geeft aan, dat er in december een convo naar de leden zal worden gestuurd, waarin  

 o.a. de vermeldingen betreffende de Nieuwjaarsbijeenkomst en de Jaarlijkse ledenvergadering. 

 

 Vooruitlopend op de Jaarlijkse ledenvergadering, geeft Gerard te kennen, dat het 

 Arac bestuur al geruime tijd uit 4 personen bestaat en dit een onwenselijke situatie is. 

 Hij verzoekt de aanwezigen om aandacht voor dit punt en hoopt dat er iemand zal zijn 

 die zich aanmeld als kandidaat bestuurslid. 

Hierna meld Hans, PA0HEJ, zich aan als kandidaat bestuurslid , waarmee het probleem 

wordt opgelost.  Hans bedankt! 

 

8. Rondvraag: 

 

 Arie, PC7M, is naar de DQB vergadering geweest, waarin duidelijk werd gemaakt, dat 

 vele QSL managers met hetzelfde probleem kampen van het geringe aanbod van 

 QSL kaarten. 

 Als oorzaak wordt aangegeven de corona maatregelen welke ook internationaal 

 de club bijeenkomsten onmogelijk maken. 

 Tevens maakt Arie bekend dat het DQB 50 jaar bestaat, en dat er een special call, PA50DQB 

is t/m december van dit jaar. 

  

 Koos, PA0KDF, stelt de vraag of het “nasi ballen net “ nog bestaat. 

 Er wordt verwezen naar de DARU. 

 In hun nieuwsbrieven komt deze term regelmatig voor. 

 

 

 

 

9. Onderling QSO. 

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

 

         

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


