
                         jaarvergadering 2022 

 

 

VERSLAG 

BIJEENKOMST 

(ALGEMENE LEDENVERGADERING) 

22-02-2022 

( in Café-restaurant “De Olde Mölle in Neede ) 

 

 

Aanwezig 23 leden. 

 

1. Opening: 

De voorzitter, Jeroen, PA5N, opent om 20:00 uur de vergadering en heet de 

aanwezigen van harte welkom. 

 

2. Mededelingen: 
Afgemeld voor deze avond: Albert, PE1OJZ   -  Ben, PA0BKL  -  Jan, PA0JWX  - 

Guus, PE1BGO  -  Bas ter Weele. 

 

Vanaf 1 januari hebben zich weer een 3-tal nieuwe leden bij de Arac aangemeld. 

Bas ter Weele  -  Frank, PE2A en  Stephan, PA5ST. 

 

Het huidige ledenbestand =  72 Veronleden  en  4 Aracleden.( niet Veron ). 

 

Johan, NL 13751, heeft een bezoek gebracht aan Jan, PA0JWX  en tevens een  

attentie namens alle Arac leden overhandigd. Jan laat weten, dat het momenteel goed 

met hem gaat en bedankt de Arac voor de leuke attentie. 

 

3. Verslag vorige vergadering – 28 – 01 – 2020: 

Er waren geen op of aanmerkingen op het verslag. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag 2021: 

Het jaarverslag 2021, wordt door de secretaris voorgelezen. 

Er zijn geen op of aanmerkingen, waarna het verslag wordt gearresteerd. 

 

5. Financieel Jaaroverzicht 2021: 

De penningmeester geeft een uiteenzetting over de financiële situatie. 

Er is op financieel gebied weinig gebeurd.  

Het saldo bedraagt € 3315,-    een plus van  € 600,- . 

In de nieuwe begroting zijn zaalhuur, sprekers, bestuur, TWR, en jubileum opgenomen. 

 

 



6. Verslag kascommissie: 

De kas is door Michel, PA3MI en Peter, PA1PDY gecontroleerd en akkoord bevonden. 

Hierna wordt de penningmeester decharge verleend. 

 

7. Verkiezing kascommissie: 

Als nieuwe kascommissie worden gekozen: Ton, PA1TP  en  Henk, PA3ECJ. 

 

8. Bestuursverkiezing: 

Het bestuur, bestaande uit 4 personen, was aftredend en herkiesbaar. 

Het bestuur wordt met algemene stemmen herkozen. 

Tevens wordt de voorzitter in functie herkozen. 

Als nieuwe bestuurskandidaat werd  Hans, PA0HEJ, met algemene stemmen gekozen 

als lid van het bestuur. 

 

9. Wie gaat er namens de Arac naar de VR: 

De Arac zal worden vertegenwoordigd door  Jeroen, PA5N  en  Henk, PA3ESB. 

 

10. Activiteiten: 

maart  - 70 jarig jubileum. 

april  - verkoopavond. 

mei  - molendag?   Ton – Peter en Michel zijn weer bereid gevonden. 

september - velddag in het eerste weekend. 

oktober  - jota?  

   Ton – Peter – Michel    Lochem. 

   Jeroen   Lichtenvoorde. 

   Henk  Lochem  de witte Wieve. 

 

Excursie naar Camras / Astron.  Gerard, PA0BAT doet onderzoek naar de mogelijkheden. 

Lezing - Jeroen  over logprogramma’s. 

  Koos, over de HF Exiter. 

 

11. Rondvraag: 

Hans, PA9S , geeft aan nog 4 stuks van de door hem bestelde vademecums in zijn bezit 

te hebben. 

 

Jan, PB1PA, wil graag tot lering en vermaak bij iemand in de shack wat ervaringen 

op doen. Wordt geregeld. 

 

Hans, PA0HEJ, wil zijn ervaring met arduino delen met de leden. 

Gepland  in de bijeenkomst in de maand mei. 

 

Tevens geeft Hans aan, dat bij de DARC afdeling in Stadtlohn een ieder welkom 

is elke donderdagmiddag en elke tweede vrijdagavond van de maand. 

 

Jan, PA3ESY, vraagt of het wenselijk is om ook een korte lezing op een bijeenkomst 

te houden. 

Idee wordt positief ontvangen. 

 

Aard, PA4U, geeft aan, dat de Arac Ronde nu alleen op de tweede dinsdag van de maand 

gehouden zal worden en verzoekt om dit buiten de repeater om te gaan doen. 

Dit voorstel wordt aangenomen en als frequentie kiezen we  145.325 Mhz. 

 

 

 

 



Frank, PE2A, haalt binnenkort van een verzamelaar 200 seinsleutels op. 

Bij hem thuis in Ruurlo  kan een ieder die belangstelling heeft deze sleutels bezichtigen. 

 

Dick, PA1DM, doet het voorstel, om onze maandelijkse bijeenkomsten weer bij 

de Olde Molle  te gaan houden. 

 

Het voorstel wordt door de voorzitter in stemming gebracht en de overgrote meerderheid 

is voorstander van dit voorstel. 

Wanneer dit bij de Olde Molle geregeld kan worden gaan we dan per januari 2023 

terug naar de Olde Molle in Neede. 

 

12. Sluiting: 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dank voor aanwezigheid 

en deelname de vergadering. 

 

 

 

Chris, PD7CJT 

secr. A21 - Arac 

 

 

 

 


