Jaarverslag 2021
Secretaris VERON A08 (Centrum)
•

Bestuur
Het bestuur is in 2021 gewijzigd. Na het besluit in de huishoudelijke vergadering is Paul van der
Wurff/PE2LZ afgetreden en terstond herkozen. Met goedkeuring van de vergadering is besloten dat hij
zijn functie als penningmeester voortzet. Het voltallige bestuur is daarmee als volgt samengesteld:
❖
❖
❖
❖
❖

Voorzitter: Gert-Jan Kuppens /PD0GJK
Secretaris: Richard Jannes /PD3RFR
Penningmeester: Paul van der Wurff /PE2LZ
Lid: Ab Woutersen /PA5ABW
Lid: Nico van Kooten /PA3Y

Koos van den Hout /PE4KH fungeerde ook dit jaar tot volle tevredenheid als QSL-manager.

•

Huisvesting
Door het rondwarende corona-virus is het clubhuis minder intensief gebruikt dan waar het voor
bedoeld is. Met de verhuurder is het huurcontract wel op de schop gegaan en herzien. Het oude
contract stamde nog uit de tijd dat we de locatie betrokken. In overleg is de huurprijs verhoogd m.i.v.
1 januari 2022. Mede door de stijgende energiekosten. Ook zijn er aanvullende afspraken gemaakt
over het gebruik buiten de clubavond en de opslag op het terrein.

•

Clubactiviteiten & bijeenkomsten
Door COVID-19 begon dit jaar zonder de reguliere clubavond. De radioronde die in 2020 begon werd
voortgezet. De drijvende krachten hierachter waren Gert-Jan/PD0GJK en Richard/PD3RFR.
Door afnemende maatregelen werd vanaf 1 juni de mogelijkheid geboden om na aanmelding QSLkaarten op te halen en in te leveren.
Op 29 juni en 6 juli was er een aangepaste clubavond op basis van aanmelding. De drie weken erna
was het clubgebouw niet toegankelijk. Dit vanwege verhuur van het gebouw aan externe
scoutingclubs die in hun eigen bubbel moesten verblijven. A08 viel terug op 3 weken radioronde.
Op 27 juli werd de laatste radioronde gehouden. In totaal zijn er 70 edities geweest. Alle verslagen zijn
terug te lezen op de website van de afdeling. Op 3 augustus ging de clubavond weer van start via
aanmelding met strikte maatregelen vanuit de overheid.
Op 21 augustus werd een mini-velddag gehouden en aansluitend was er een gezellige barbecue.
In november werden de corona-maatregelen vanuit de overheid weer aangescherpt en werd de
reguliere clubavond weer gestaakt. Tot het einde van het jaar zijn er geen bijeenkomsten meer
geweest. Ook werd de jaarlijkse verkoping ook niet gehouden.

•

Ledenaanwas
Naast een aantal nieuwe leden zijn er het afgelopen jaar ook flink wat opzeggingen geweest.
Uiteindelijk zien wij een verlies van 13 leden binnen onze afdeling, waaronder helaas 4 Silent Keys.
Aantal leden 31 december 2020: 190
Aantal leden 31 december 2021: 177
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•

Algemene ledenvergadering
De huishoudelijke vergadering werd op donderdag 25 februari gehouden. Deze vergadering werd
digitaal gehouden via het GoToMeeting-systeem van de VERON. Kortheidshalve verwijs ik naar de
notulen van die vergadering.

•

Contesten en evenementen
Vanwege de beperkende corona-maatregelen is er dit jaar niet heel actief deelgenomen aan contesten
vanuit de shack in het clubgebouw. In het weekend van 15-17 oktober hebben een groot aantal
afdelingsleden scoutingclubs in de regio ondersteund tijdens de JOTA-JOTI.

•

Opleiding Radiozendamateur
Op 8 september is door docent Johan/PA3GER gestart met een opleiding Novice, met als doel de 10
deelnemers klaar te stomen voor het examen in januari 2022. In eerste instantie werd de cursus
klassikaal gehouden, maar door de aangescherpte corona-maatregelen werd de cursus in november
online voortgezet.

Utrecht, januari 2022
Secretaris VERON A08 (Centrum)
Richard Jannes / PD3RFR
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