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Jaarverslag 2022 

Secretaris VERON A08 (Centrum) 

• Bestuur 

 

Het bestuur is in 2022 niet 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. Ab Woutersen/PA5ABW is tevens afgetreden en terstond 

herkozen als algemeen bestuurslid. 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 

 

Met de verhuurder is het huurcontract per 1 januari 2022 herzien en verlengd. In goed overleg is de 

huurprijs verhoogd per 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. 

 

• Reguliere bijeenkomsten 

 

Na een lange periode van COVID-19 maatregelen was het sinds 5 februari gelukkig mogelijk om de 

reguliere clubavond weer te houden, zij het in den beginne met enige beperkingen. Met een 

gemiddeld bezoek van 15 tot 20 mensen op de dinsdagavond, is de belangstelling redelijk tot goed te 

noemen. Elke eerste dinsdag van de maand was er gelegenheid om QSL-kaarten uit te wisselen.   

 

In de zomervakantie wordt de clublocatie door onze verhuurder verhuurd aan andere 

scoutingorganisaties op basis van exclusiviteit. Dit jaar verviel hierdoor onze clubavond op 12 & 19 juli 

en 16 augustus. 

 

Zaterdag 20 augustus stond in het teken van een mini-velddag, waar diverse leden hun antenne’s in 

het veld uitprobeerden. Aansluiten werd de A08-BBQ gehouden waar 16 OM’s en 1 YL zich deelgenoot 

van maakten.  

 

Op dinsdagavond 30 augustus, 6 en 13 september was er geen clubavond vanwege de asfalterings-

werkzaamheden aan de Daalseweg, waardoor het clubgebouw onbereikbaar was voor iedereen. 

 

• Ledenaanwas 

 

Naast een flink aantal nieuwe leden zijn er het afgelopen jaar ook weer een aantal opzeggingen 

geweest. Onderaan de streep zien wij uiteindelijk een toename van 9 leden binnen onze afdeling.  

Aantal leden 1 januari 2022: 177 
Aantal leden 31 december 2022: 186 
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• Contesten en special events 

 

Vanwege de beperkende corona-maatregelen is er het 2e weekend van februari in beperkte mate 

deelgenomen aan de PACC. 

 

In het weekend van 26 en 27 maart SSB contest van CQ WW WPX plaats, waaraan weer redelijk als 

vanouds kon worden deelgenomen.  

 

Tijdens de JOTA-JOTI, gehouden in het weekend van 14-16 oktober heeft een groot aantal 

afdelingsleden diverse scoutingclubs in de regio ondersteund bij de zendamateur gerelateerde 

activiteiten. 

 

Het weekend van 26 en 27 november werd door een aantal leden met sleutelkennis deelgenomen aan 

de CQ-WW-CW contest.  

 

In 2022 zijn diverse bijzondere roepletters geactiveerd door leden binnen de afdeling. Er zijn 

verbindingen gemaakt op de beschikbare amateurbanden in diverse modi zoals Phone, CW en FT8. 

Hieronder een kort overzicht. 

 

- PA900UTR 

Van 2 juni t/m 11 november zijn de roepletters PA900UTR geactiveerd ten gunste van het feit dat 

Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft.  

 

- PA22VUELTA 

Op 18 augustus ging in Utrecht de La Vuelta van start. Dit wielrenevenement had haar finish in 

Madrid op 11 september. Gedurende het evenement werden de roepletters PA22VUELTA 

geactiveerd door onze afdeling.  

 

- PA60ESHB 

De Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog organiseerde in het weekend van 22 en 23 oktober 

2022 een evenement met als onderwerp ‘de koude oorlog’. De stichting heeft alle VERON-regio’s 

aangeschreven met het verzoek om hieraan deel te nemen. Er wordt gewerkt vanaf diverse oude 

commandoposten van de voormalige Burger Bescherming (BB), Luchtwachttorens (LWT’s) en het 

museumschip van de Koninklijke Marine, de Mercuur. Vanuit A08 is door diverse OM’s 

geparticipeerd onder de roepletters PA60EHSB vanuit de commando- en communicatiebunker 

van het 32nd Squadron van de USAFE, op de voormalige vliegbasis Soesterberg (EHSB).  

 

• Jaarlijkse Verkoping  

 

Op 10 juni is een tussentijdse verkoping georganiseerd. Gebruikelijk is om de verkoping aan het einde 

van het jaar te houden. Maar door Covid-19 zijn er 2 edities niet doorgegaan. Om aan de vraag van de 

leden en buitenstaanders tegemoet te komen, heeft het afdelingsbestuur besloten deze extra editie 

op de agenda te plaatsen. 

 

Op 16 december is een 2e verkoopavond gehouden, geheel volgens traditie in de laatste maand van 

het jaar. 
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• Vereniging gebonden vergaderingen 

 

- HH 2022 

De huishoudelijke vergadering van afdeling A08 werd op donderdag 22 maart gehouden. Deze 

vergadering werd gehouden in het clubgebouw. Kortheidshalve verwijs ik naar de notulen van die 

vergadering. 

 

- VR 2022 

Op zaterdag 23 april werd de 82e Verenigingsraad van de VERON gehouden in Gorinchem. Als 

afgevaardigden van afdeling A08 hebben de voorzitter Gert-Jan Kuppens/PD0GJK en secretaris 

Richard Jannes/PD3RFR hieraan deelgenomen. 

 

- RB 2022 

Op maandag 14 november werd de Regio Bijeenkomst voor Midden-Nederland gehouden. Deze 

was dit jaar georganiseerd door onze afdeling en werd gehouden in onze clublocatie. Op de 

voorzitter na (vanwege ziekte) was het gehele bestuur present en de avond werd geleid door 

Frank van Dijk/PA7F. 

  

• Opleidingen  

 

- Novice 

Op 8 september 2021 was door docent Johan de Rijk/PA3GER gestart met een opleiding Novice, 

met als doel de 10 deelnemers klaar te stomen voor het examen op 19 januari 2022 in Nijkerk. In 

eerste instantie werd de cursus klassikaal gehouden, maar door de aangescherpte corona-

maatregelen werd de cursus in november 2021 online voortgezet. Uiteindelijk is 1 deelnemer 

voortijdig gestopt met de cursus en de 9 anderen zijn geslaagd in januari voor het Novice examen.  

 

Onze docent heeft besloten na deze cursus te stoppen met lesgeven na 19 jaar en ruim 300 

geslaagden. Vanwege het gebrek aan een ervaren docent(en) zijn er geen nieuwe cursussen meer 

gestart binnen de afdeling.  

 

- CW 

Reeds in 2019 startte een groep enthousiastelingen onder begeleiding van tutor Ab/PA5ABW een 

morse-cursus. Deze eenmalige cursus kende vele afvallers, maar uiteindelijk mochten de 

overgebleven 3 deelnemers na een examen op 18 april in Diest (B) het felbegeerde “CW included” 

aan hun registratie toevoegen. 

 

 

 
 
 
Utrecht, januari 2023 
Secretaris VERON A08 (Centrum) 
Richard Jannes / PD3RFR 
 


