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Aan de leden van de Veron afdeling Den Haag (en andere belangstellenden),
Met deze eerste en hopelijk niet de laatste digitale nieuwsbrief wil het
bestuur van de afdeling A18 u graag op de hoogte stellen van de activiteiten
van de afdeling. Het bestuur vindt het namelijk jammer, dat té weinig leden
gebruik maken van onze prachtige faciliteiten!
Elke woensdagavond is onze clubruimte open voor een gezellig samenzijn
met een hapje en een drankje. Onze ruimte –aan het Catharinaland 189heeft een heuse shack, waar op dit moment, behalve de HF/VHF apparatuur
druk wordt gebouwd aan een professioneel ATV-station. Binnenkort zal de
afdelingscall PI4GV dan ook te zien zijn op 70 cm, 23 cm, 13 en 3 cm!

Omdat er amateurs en andere belangstellenden zijn, die ’s-avonds niet
aanwezig willen of kunnen zijn, hebben we besloten om overdag een
gezellig samenzijn te organiseren. De eerste bijeenkomst staat gepland voor
vrijdag 24 februari 2012 vanaf 14:00 uur in ons clubhonk aan het
Catharinaland 189 Den Haag. Iedereen is welkom! De bar zal open zijn en er
is natuurlijk gelegenheid tot onderling QSO. Tijdens deze eerste middag
bijeenkomst zullen we verder bespreken of we er mee door gaan en zo ja,
in welke frequentie. Kom allen en neem gerust iemand mee!

Bestuursmededeling:
Op de huishoudelijke vergadering, gehouden op woensdag 25 januari 2012,
heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Marco Baaij, PE9M is vanwege
persoonlijke omstandigheden afgetreden als voorzitter en werd door alle
aanwezigen hartelijk bedankt voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren.
De nieuwe voorzitter van de afdeling is nu Wim Zonneveld, PA2WJZ. We
zijn nog wel naarstig op zoek naar een secretaris! Interesse? neem contant
met ons op! Voor de huidige samenstelling van het bestuur verwijs ik graag
naar de website van de afdeling (www.verongv.nl).

Lezingen:
28 maart 2012 staat een interessante lezing gepland. Onno, PA3AKP zal een
lezing geven over High Power Multie Carrier Test Systeem in de Ku-band
(10.7 – 12.8 GHz). De aanvang van de lezing is 20:00 uur.

Verkopingen:
Alvast een vooraankondiging voor de grandioze voorjaarsverkoping. Deze zal
plaatsvinden op donderdag 31 mei 2012. De locatie is niet Catharinaland,
maar het clubhuis van de HFCC, aan de Werf 64 in Den Haag.

Excursie:
We zijn voornemens om dit jaar (de precieze datum is nog niet bekend, in
ieder geval op een zaterdag) met een aantal leden een bezoek te brengen
aan het Omroep Zender Museum te Lopikerkapel. Laat eens weten of u
interesse hebt! Stuur even een e-mail.

N-Cursus:
Onze cursusleider, Niek Hilbers, PA0ONH, is voornemens om dit jaar te
starten met een cursus die de deelnemers zal opleiden voor het verkrijgen
van een N (Novice) vergunning. Op dit moment geeft Niek nog een cursus
voor de F (Full) vergunning. Neem even contact op met het bestuur, indien u
interesse in deelname hebt (en wacht niet te lang!).
Zoals u in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is de Veron afdeling Den
Haag actief op allerlei fronten. Kom eens langs of neem een kijkje op onze
website! O ja, elke laatste woensdag van de maand is er QSL-service.
André Hulsbergen, PD2ATG heeft altijd de nieuw binnengekomen kaarten bij
zich en u kunt uw eigen kaarten ook inleveren.

