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Als u deze nieuwsbrief niet meer wil
ontvangen via e-mail, stuur dan een
e-mail naar
verondenhaag@gmail.com met als
mededeling: nieuwsbrief, afmelden.
Als u deze nieuwsbrief nog niet via
e-mail ontvangt, stuur dan een e-mail
naar verondenhaag@gmail.com met
als mededeling:
nieuwsbrief, aanmelden.

Website: www.verongv.nl

december 2013

Aan de leden van de Veron afdeling Den Haag (en andere
belangstellenden),
Deze zevende nieuwsbrief bevat de jaarlijkse Convo, zoals
wordt verzonden naar alle leden van de Veron afdeling Den
Haag. Als je deze nieuwsbrief direct via de e-mail ontvangt, krijg
je via de post geen aparte Convo meer. Dat scheelt weer
portokosten en de afdeling kan elke bezuiniging goed
gebruiken! Verder bevat deze nieuwsbrief nog wat extra
artikelen. Veel leesplezier toegewenst!
___________________________________________________
Mededelingen voor het verenigingsjaar 2014
Steun de afdeling

Onderaan deze Convo/Nieuwsbrief staat een heel belangrijke mededeling!
Kerstvossenjacht
De Haagse Kerstvossenjacht komt er weer aan. De startplaats is op
het parkeerterrein van "De Uithof" aan de Jaap Edenweg. Noteert u
alvast zaterdagmiddag 21 december 2013 in uw agenda. We
hopen op goed weer en een grote opkomst! De inschrijving begint
om 13.00 uur. Zorg dat je op tijd bent! Check de website voor het
laatste nieuws!

Clubhonk eerste kerstdag en 1 januari gesloten
Op woensdag eerste kerstdag en woensdag 1 januari zijn we
gesloten.

Nieuwjaarsreceptie
Het jaar 2014 starten we op zaterdag 4 januari met de
Nieuwjaarsreceptie. Deze receptie wordt gehouden van 16.00 tot
19.00 uur. Dit gaat vergezeld van een kleine festiviteit waarbij het
bestuur u gratis hapjes en drankjes aanbiedt. Kom kijken en
proeven, en maak er een gezellige middag van!

Jaarvergadering
De jaarvergadering zal worden gehouden in ons honk op woensdagavond 22 januari 2014
om 20:00 uur. De deur is zoals gewoonlijk open om 19:30 uur. Wij verwachten een grote
opkomst zoals bij de nieuwjaarsreceptie. Meldt u bij binnenkomst bij het bestuur voor
registratie van aanwezigheid. Alleen
afdelingsleden van de VERON A18 hebben
stemrecht. Na de vergadering is er tijd voor
napraten en een drankje.
Voorstellen voor agendapunten moeten uiterlijk
dinsdag 14 januari 2014 binnen zijn. LET OP:
Dat geldt ook voor de voorstellen die gedaan
worden aan de verenigingsraad. We willen dat de
conceptvoorstellen de woensdag voor de
vergadering op het prikbord hangen. Stuur uw
voorstellen naar Catharinaland 189 of mail ze
naar het bestuur: bestuur@verongv.nl
De (voorlopige) agenda:
1) Opening
2) Vaststelling agenda
3) Ingekomen stukken (LETOP: sluitingsdatum dinsdag 14 januari 2014)
4) Goedkeuring notulen jaarvergadering 2013
5) Jaarverslag
6) Financieel verslag en begroting penningmeester
7) Verslag kascontrolecommissie, vaststelling jaarrekening en benoeming nieuwe
commissie
8) Verslag technische commissie
9) Goedkeuring bestuursbeleid
10) Bestuursverkiezing*
11) Verenigingsraad, afvaardiging en discussie over de ontvangen voorstellen
12) Rondvraag
13) Sluiting
*) Aftredend en niet herkiesbaar is Herman Blom (PBøAHX), Herman Römer (PA9HR) en
Roy Deurloo (PA9R) zijn aftredend en herkiesbaar. Rody Korthout (PD2RVK) heeft zich
verkiesbaar gesteld als bestuurslid.

De agenda voor 2014 ziet er als volgt uit:
Zaterdag 4 januari
Woensdag 22 januari
Zaterdag 5 april
Donderdag 22 mei
Donderdag 30 oktober

- nieuwjaarsbijeenkomst
- huishoudelijke vergadering
- grote schoonmaak dag
- verkoping HFCC clubgebouw
- verkoping HFCC clubgebouw

16:00 uur
20:00 uur
10:30 uur
20:00 uur
20:00 uur

Kijk altijd ter controle op www.pi4gv.nl voor de juistheid van de data, er kan altijd
iets gebeuren waardoor een datum wordt verzet. We streven er naar volgend jaar 2 à
3 lezingen te organiseren. Daarnaast gaan we in het voorjaar een zelfbouwavond
organiseren, waarop leden hun zelfbouwprojecten tonen. Houd de website in de
gaten voor de data.
Het clubgebouw is normaal het hele jaar door op woensdagavond geopend.
Adres: Catharinaland 189 2591CK Den Haag (Mariahoeve). Aanvang 19:30 uur.
Koffie, thee, frisdrank en gezelligheid zijn altijd beschikbaar. Heeft u onze mooie ATV
installatie al gezien? Kom eens langs.
Cursus Zendamateur
De cursus zendamateur wordt op elke donderdagavond gegeven onder het
probate leiderschap van Niek Hilbers – PAøONH. Meer hierover is ook te
lezen op onze website.
QSL service
Elke laatste woensdagavond van de maand is als regel de QSL manager André Hulsbergen
– PD2ATG aanwezig, zodat u uw QSL kaarten in ontvangst kunt nemen of juist afgeven.
Zie ook: www.haagsqslbureau.nl
Technische Commissie
Functioneert onder de auspiciën van Hans van den Berg – PAøJBB. Hans is
bijna elke woensdag aanwezig en beschikbaar voor (technische) raad & daad.
Website en de digitale nieuwsbrief
Webmanager van www.pi4gv.nl is Wim Zonneveld – PA2WJZ.
Viermaal per jaar verschijnt de digitale nieuwsbrief. Ontvangt u de
nieuwsbrief nog niet, geef ons dan uw emailadres door. Stuur een
mailtje aan bestuur@verongv.nl. Zo bespaart u ons in het vervolg
ook de portokosten van deze convo.

Bestuur
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid
Lid

Wim Zonneveld
Herman Römer
Herman Blom
Roy Deurloo
Bob de Haan

- PA2WJZ
– PA9HR aftredend en herkiesbaar
– PBøAHX aftredend en niet herkiesbaar
– PA9R aftredend en herkiesbaar
– PAøBDH

Alle correspondentie naar: Secretaris A18, p/a Catharinaland 189, 2591CK Den Haag.
Alle betalingen naar: Girorekening nummer: 716998 t.n.v. : Penningmeester VERON afd.
Den Haag, ’s-Gravenhage.
________________________________________________________________________

Ik heb enkele jaargangen radiobladen voor de liefhebbers.
Voordat ze met het oud-papier meegaan, wil ik u vragen of u
interesse heeft in een jaargang van de volgende bladen :
- Radio Historisch Tijdschrift
- QST
- CQ Amateur Radio
- QRP Quarterly
- QRP Report

- Ned. Vereniging voor de Historie van de Radio
- American Radio Relay League
- CQ Communications, Inc.
- QRP Amateur Radio Club International USA
- Zeitschrift fuer QRP und Selbsbau

U kunt een jaargang van één of meerdere bladen krijgen door
uw call en het gewenste blad op te geven bij het bestuur of bij
mij. Ik neem dan de bladen mee naar Catharinaland.

Elke keer als ik naar Catharinaland kom neem ik een los
exemplaar van elk blad mee.
73, Dick PA8 DWN

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de voorgaande
nieuwsbrieven, is er dit jaar een groots ATV project geweest op
de club. Onderdeel van deze ATV activiteiten, die onder leiding
stonden van Herman, PB0AHX was het bouwen van een ATVstuurzender voor 23 of 13 cm. Jaap, PA0HVL heeft ook met
succes deze stuurzender met een vermogen van 50 mW
gebouwd. Hier enkele foto’s van zijn bouwsel:

Het ISS viert 15de verjaardag.
Het ISS was jarig. Dat meldt techsite Tweakers. Vijftien jaar
geleden, op 20 november 1998, werd de eerste module van het
ISS gelanceerd. Op 24 november 2011 werd de voorlopig laatste
module toegevoegd en was het ISS eindelijk compleet.
De eerste bemanning van het ISS kwam aan op 2 november
2000, het station bestond toen nog slechts uit drie modules en
een aantal
onderdelen van de
infrastructuur.
De Expedition 1missie bestond uit
twee Russen en
een Amerikaan die
136 dagen aan
boord bleven.
Sindsdien is het
ISS onafgebroken
bemand geweest.
Evenals André
Kuipers was de Belgische astronaut Frank De Winne ook twee
keer een periode aan boord van het ruimtestation. Het ISS
programma komt voort uit de samensmelting van verschillende
projecten van de ruimteagentschappen van de Verenigde
Staten, Canada, Europa, Rusland en Japan.
De totale kosten voor het project zijn geraamd op $ 150 miljard,
omgerekend ongeveer 111 miljard euro, tot 2015. De betrokken
partijen hebben al geld toegezegd om het ISS tot 2020 te
bekostigen. Het doel is om het ruimtestation minstens tot 2028
in gebruik te houden. Bron: hln.be

Giften zijn zeer welkom, we kunnen ze heel goed gebruiken!
In 2012 zijn we namelijk onze subsidie van de gemeente Den Haag kwijt
geraakt (€ 1000,00 per jaar). Van het lidmaatschapsgeld dat u aan de
VERON betaalt, ontvangt de afdeling slechts ca. € 5,00 per jaar. Onze huuren energierekening bedragen samen al € 377,00 per maand! Help het
clubhonk open houden en stort uw gift op:
Giro 716998 t.n.v. : Penningmeester VERON afd. Den Haag.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

