
          Maandelijkse Bijeenkomst 

 

 

VERSLAG 

BIJEENKOMST 

29 maart 2022 

 

 

Aanwezig: 25 personen. 
 

 

1 Opening: 
 Jeroen, PA5N, opent deze avond en heet de aanwezigen van harte welkom. 

 Het thema van deze avond is het 70 jarig bestaan van de Arac. 

 Ten gevolge van dit heuglijke feit, zijn de koffie met gebak voor rekening van de 

 penningmeester-Arac. 

 Er wordt nog even stil gestaan bij de oprichting in 1950 van de club van handige jongens, 

 welke een jaar later ombenoemd werd naar Achterhoekse Radio Amateur Club, 

 vanwege het feit dat er met succes door enkele leden een zendmachtiging werd behaald. 

    

2 Afmeldingen: 

 Voor deze bijeenkomst hebben zich afgemeld. 

 Albert – PE1OJZ, Jan, PB1PA. 

 Henk, PA3ESB,  Ben, PA0BKL. 

  

3 Mededelingen: 

 De molendagen 2022 worden gehouden op 14 en 15 mei. 

 Er is door ons aangegeven, dat wij weer mee willen doen. 

 Bevestigend antwoord volgt nadat de stichting Eibergse molens op 3 april heeft vergaderd. 

 

 Op vrijdag 1 april van 07:00 uur tot 19:00 uur is er een militaire verbindingsoefening, 

 onder begeleiding van zendamateurs.  PA01MIL  t/m  PA08MIL. 

 

 De verkoopavond gaat plaatsvinden op 26 april. 

 

 De excursie naar Camras en Astron kan alleen op werkdagen, dus niet in het weekend. 

 Dit vanwege het feit, dat men bij Astron in het weekend is gesloten. 

 Jeroen vraagt aan de aanwezige leden of het bezwaarlijk is als wij deze excursie 

 op een doordeweekse dag gaan plannen. 

 Niemand maakt bezwaar. Gerard, PA0BAT, gaat een afspraak regelen. 

  

 Chris, PD7CJT, leest de verklaring voor welke door het HB Veron op 16 -03 2022, 

 is gepubliceerd op de Veron website aangaande Oekraïne. 

 

4 Uitreiking Oorkondes aan Jubilarissen: 

 Er zijn een 12 – tal leden uitgenodigd die 40, 50, 60, en 70 jaar lid van onze Arac zijn. 

 Helaas zijn er slechts 5 genodigden aanwezig. 

 



 Uitreiking met felicitaties vindt plaats aan: 

 Jan Wilmerink – PA0JIM – 60 jaar lid. 

 Arie Baltes – PC7M – 50 jaar lid. 

 Marinus Rohaan – PE1CZY – 40 jaar lid. 

 Dick Roosenboom – PA1DM – 40 jaar lid. 

 Jan Poortman – PA3ESY – 40 jaar lid. 

  

5 Rondvraag: 

  

 Hans, PA9S, geeft aan, dat niet alle vademecums zijn afgehaald. 

 Naar een oplossing wordt gezocht. 

 

 Jan, PA2ENG, deelt mede, dat hij en Joke, PE1NBL binnenkort weer naar hun woning 

 in Bekolce, Hongarije , zullen afreizen. 

 Jan geeft aan, elke morgen rond 10:uur op freq. 7185 KHz QRV te zijn. 

 Chris, PD7CJT, geeft aan dat als Jan even een mail stuurt dat hij weer daar is, 

 er een mail naar de leden zal worden gestuurd. 

 

 Aard,PA4U, heeft zendertjes voor weerballonnen in de aanbieding. 

 Tevens heeft hij een vraag omtrent een elektrische scooter betreffende accu laden. 

  

6 Sluiting: 

 Niets meer aan de orde zijnde gaan we verder met het bekende onderlinge QSO. 

  

 

 
 Chris Timmermans 

 secr. A21/ARAC 

 
  

 


