
Huishoudelijke Vergadering VERON Centrum (A08) 
Dinsdag 22 maart 2022 

 

1. Opening 

Voorzitter Gert-Jan Kuppens/PD0GJK opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom 

en spreekt zijn vreugde uit, dat we eindelijk na zo lange tijd, weer in staat zijn om een fysieke 

vergadering te houden. 

2. Ingekomen stukken 

Geen. Wel bericht van verhindering ontvangen van: Gerrit Koster/PA4G, Dick Hasselman, 

Lemmy Reijmerink/PC2LR, René van der Rijst/PA0AA, Peter van Kats/PA0RLM, Martin van 

der Splinter, Jos van Gelder/PA3ANF, Roel Gerritsen/PA2RG, Maarten Ouwehand/PG1N, 

Jolanda Ouwehand/PD2JO, Iris Ouwehand/PD1RIS, Will Janssen/PA3GQY en Alphonso 

Lamers/PE2KIM. 

3. Vaststellen Agenda. 

Vergadering keurt de agenda goed, waarmede deze is vastgesteld. 

4. Door leden op de agenda te plaatsen onderwerpen 

Geen. 

5. Wel en wee van de voorzitter 

Door de strenge corona-maatregelen zijn er weinig activiteiten ontplooid in 2021. Niet meer 

dan 2 of 3 contesten met een geringe bezetting aan OM’s. Een enkele maal was de locatie 

(beperkt) geopend om QSL-kaarten in te leveren en/of af te halen. Op 21 augustus werd een 

mini-velddag gehouden met aansluitend een BBQ. Ook de door Johan de Rijk/PA3GER 

vonden voornamelijk online plaats. Gert-Jan verwijst verder naar het jaarverslag van de 

secretaris, dat digitaal is verspreid. 

6. Notulen HH vergadering 2021 

Deze (digitale) vergadering vond plaats op 25 februari 2021, waarvoor zich een 24 tal OM’s 

had gemeld. 

Er worden geen op- of aanmerkingen geplaatst door de vergadering, waarmee de notulen 

zijn goedgekeurd, onder dankzegging aan de secretaris. 

7. Jaarverslag secretaris 

Kortheidshalve wordt verwezen naar het verslag, dat digitaal is verspreid aan de leden van 

A08. 

De vergadering heeft geen vragen, op- of aanmerkingen en dankt de secretaris voor het 

verslag. 

8. Financieel Overzicht 

Penningmeester Paul van de Wurff/PE2LZ geeft toelichting op het financiële overzicht, dat 

eveneens vooraf digitaal aan de leden van A08 is verzonden. 

De navolgende zaken worden nader toegelicht: 

# Er is nauwelijks baromzet gedraaid afgelopen jaar, hetgeen een flinke aderlating betekent. 

Gelukkig heeft een flink aantal leden een vrijwillige donatie gedaan (€ 2.100) en dit heeft het 

gemis aan barinkomsten meer dan vergoed. Paul spreekt dan ook zijn dankbaarheid uit aan alle 

sponsoren!! 

# Huur Peka 18: Het bedrag van de huur is verhoogd naar € 225,- per maand, hetgeen een nog 

alleszins redelijk bedrag mag worden genoemd als je dit afzet naar de ruimte die wij huren + 

gebruik van de bar en het troeplokaal voor vergaderingen en lesdoeleinden.  

# Kosten:  

 * Er zijn Russische filters aangeschaft voor alle contestbanden, uitgezonderd de 10 meter. Deze 



uitstekende filters vervangen de oude ‘bussen’, die echt aan het eind van hun latijn  

waren en die een ongelooflijke verbetering aan dB’s onderdrukking bewerkstelligen. De filters 

voor de 80 en de 40 mtr. Zijn persoonlijk eigendom van Paul/PE2LZ en Karel/PA1RLM. 

* Verder zijn er nog wat Raspberry Pi’s aangeschaft; 

* De velddag/BBQ geeft een licht voordelig resultaat te zien 

* De afdracht HB vertoont een lichte stijging t.o.v. 2020 

* Het totale positieve eindresultaat bedraagt € 585,48, hetgeen een onverwacht resultaat 

genoemd mag worden, vnl. te danken aan de vrijwillige donaties van diverse leden. 

De vergadering toont zich tevreden met het financiële resultaat en keurt het financieel overzicht 

goed, met dank aan de penningmeester. 

9. Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie bestond uit Thom/PA9T en Alphons Lamers/PE2KIM met 

Hans/PD9HK als reserve. Alphons heeft zich gedurende het afgelopen jaar teruggetrokken, 

waarmee Hans toetrad tot de commissie. De commissie doet vervolgens verslag en meldt, 

dat zij de administratie grondig hebben doorgenomen en geen oneffenheden hebben 

geconstateerd. Wel merken zij op, dat er weinig controle is op de contante barinkomsten. 

Secretaris Richard/PD3RFR erkent, dat het beheer van het geldkistje inderdaad 

fraudegevoelig is en dat er volledig vertrouwd wordt op de bestuursleden die achter de bar 

staan en afdracht die gedaan wordt door de penningmeester. Deze zorgt ervoor, dat er niet 

te veel cash in het kistje aanwezig is en stort de bedragen die hij met regelmaat uit het 

geldkistje haalt, onmiddellijk worden afgestort op de ‘giro’ van A08. De enige, niet geheel 

waterdichte, controle die er gemaakt kan worden, is het vergelijken van de verkoop van de 

barkaarten met de daadwerkelijk ontvangen gelden.  

De kascontrolecommissie verzoekt de vergadering om de penningmeester décharge te 

verlenen, hetgeen geschiedt. 

Ook voor 2022 zullen Thom en Hans deel uitmaken van de kascontrolecommissie, 

Michael/PA4MIC biedt zich aan als reserve. 

10. Verkiezing bestuursleden 

Het bestuur bestaat uit de navolgende leden: 

# Voorzitter Gert Jan Kuppens/PD2GHK, niet aftredend 

# Secretaris: Richard Jannes/PD3RFR, niet aftredend 

# Penningmeester: Paul van der Wurff/PE2LZ, aftredend, herkiesbaar 

# Bestuurslid: Ab Woutersen/PA5ABW, aftredend, herkiesbaar 

# Bestuurslid: Nico van Kooten/PA3Y, niet aftredend. 

 

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld voor de twee aftredende bestuursleden. De 

vergadering gaat akkoord met het aanblijven van de aftredende bestuursleden, zodat het 

bestuur in ongewijzigde vorm aanblijft voor 2022. 

11. Vacatures/vrijwilligers binnen A08 

# Het bestuur geeft aan, dat zij nog steeds op zoek is naar vrijwilligers achter de bar tijdens 

de clubavonden en mensen die bereid zijn om af en toe een artikeltje op de site te schrijven.  

# De 2-meter radioronde op 145.325 kHz Tijdens de lockdowns heeft het komische duo Gert-

Jan & Richard (ook in te huren voor bruiloften en partijen) maar liefst 70 maal een 

radioronde geleid op de dinsdagavonden. Aanvankelijk vanaf het clubstation PI4UTR, maar 

toen de lockdownmaatregelen werden aangescherpt, deden zij dit zelf remote vanuit de 

eigen shacks. Zij mochten zich steevast verheugen op een grote belangstelling, met vele 

trouwe deelnemers en luisteraars. Van diverse zijden is de vraag opgeworpen in hoeverre 

deze ronde nieuw leven ingeblazen kan worden. Gelet op de taken van de bestuursleden 



tijdens de reguliere clubavonden, is dat lastig om in te vullen. Het bestuur laat hierover haar 

gedachten gaan, maar is dan mogelijk wel afhankelijk van vrijwilligers buiten het bestuur om. 

Ook over een frequentie van 1x per maand zal worden nagedacht. 

# Johan de Rijk/PA3GER heeft aangegeven, dat de N-cursus van afgelopen najaar/winter de 

laatste is geweest na ruim 19 jaar dit met succes gedaan te hebben. Er zijn maar weinig OM’s 

en YL’s binnen A08 te vinden, die niet dankzij de inzet van Johan aan het N- en/of F-

certificaat zijn gekomen. Uit de vergadering komt de vraag of Johan niet voorgedragen kan 

worden voor een erepenning van de VERON. Omdat Johan geen VERON-lid meer is (en ook 

geen VRZA-lid meer), gaat dat niet lukken. Bestuur geeft aan, dat er beslist nog wel wat gaat 

gebeuren richting Johan, maar dat de lockdowns het handjes en voetjes geven hieraan, 

ernstig heeft vertraagd. Er worden wat suggesties gedaan zoals bijvoorbeeld een fraaie 

elektronenbuis, voorzien van een gravure. Bestuur komt er nog op terug. 

Voorts wordt de vraag gesteld of er in deze vacant geworden vrijwilligerstaak gaat worden 

voorzien. M.a.w., kan iemand de fakkel overnemen? Er gaan wat ideeën over tafel, waarbij 

de gedachte om iets dergelijks op te hangen aan meerdere personen, met ieder hun eigen 

expertise, en zodoende te verdelen naar individuele kennis en kunde. Aan Johan moet 

gevraagd worden of daarbij het door hem opgestelde lesmateriaal gebruikt mag worden. 

Michael/PA4MIC stelt voor om een werkgroepje samen te stellen, dat daar haar gedachten 

over laat gaan. Hij is zelf bereid om zitting te nemen in de werkgroep en Thom/PA9T sluit 

zich daarbij aan. 

Secretaris Richard geeft aan dat hij een Nieuwsbrief gaat opstellen waarin aandacht zal 

worden gevraagd voor vorenbedoelde vrijwilligerstaken binnen A08. 

12. Afgevaardigden Verenigingsraad VERON HB op 23 april 2022 in Gorinchem 

Aan het HB is gemeld, dat A08 met 4 afgevaardigden komt, het maximale aantal waar A08 

recht op heeft. Voorlopig hebben zich de navolgende kandidaten gemeld: 

Gert-Jan/PD0GJK, Richard/PD3RFR, Michael/PA4MIC en Paul/PE2LZ en Ab/PA5ABW vechten 

onderling nog wel uit wie er van hen mee ‘mag’ of ‘moet’. 

13. Rondvraag/WVTTK 

# Richard/PD3RFR: De afgelopen 2 jaar zijn er geen verkopingen geweest. Hij oppert de 

gedachte om dit jaar niet te wachten tot rond Kerstmis, maar halverwege dit jaar een 

(extra?) verkoping te organiseren. Als mogelijke datums worden 2e Paasdag of 2e Pinksterdag 

genoemd. Bestuur zal z.s.m. een datum prikken en dit bekend maken aan de achterban. 

# Michael/PA4MIC vraagt hoe PEKA 18 er financieel voor staat en of een eventueel 

faillissement van deze scoutingorganisatie gevolgen heeft voor A08. Penningmeester 

Paul/PE2LZ weet te melden, dat PEKA 18 er niet écht florissant voorstaat maar dat nog geen 

signalen zijn ontvangen dat zij op omvallen staan. Het ledenaantal van PEKA 18 groeit en dat 

is een gunstig teken. Bovendien huurt A08 van de Stichting PEKA 18, die het gebouw in 

eigendom heeft en ook verhuurt aan de scouting. Ab/PA5ABW merkt op, dat zelfs een 

faillissement van de verhuurder niet automatisch en onmiddellijk het einde betekent van een 

huurovereenkomst. Dat is aan de curator en die zal de inkomsten die uit de verhuur 

verkregen worden veilig willen stellen om zodoende schuldeisers zo veel mogelijk tegemoet 

te komen. Paul/PE2LZ merkt op, dat de huurprijs is verhoogd tot € 225,-, hetgeen een nog 

alleszins redelijke prijs is voor wat ons geboden wordt. Het bestuur van de Stichting PEKA 18 

heeft een nieuw huurcontract opgesteld, dat overigens goeddeels herschreven is door A08, 

om er zodoende een beter leesbaar en juridisch beter dekkend geheel van te maken, met 

dank aan Ab. Leuke bijkomstigheid is, dat in het nieuwe huurcontract een strofe is 

opgenomen, waarin het aan A08 wordt toegestaan om een plek voor een tweede mast in 

gebruik te nemen. Ook daarover moet worden gebrainstormd alsmede over de vraag of 



hiervoor toestemming verkregen moet worden van de Gemeente Utrecht, Afdeling 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving. 

# Special Calls: Er zijn voor 2022 door A08 2 special calls aangevraagd: 

1) PA900UTR van 2 juni t/m 11 november t.g.v. 900 jaar Utrecht-Stad 

2) PA22VUELTA 18 augustus tot 11 september 2022 t.g.v. de start van de Vuelta dit jaar in 

Utrecht. 

# PA60EHSB: De Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog organiseert 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. Ook 

diverse OM’s van A08 participeren hierin en zullen onder de special call PA60EHSB uitkomen 

vanuit de commando- en communicatiebunker van het 32nd Squadron van de USAFE, op de 

voormalig vliegbasis Soesterberg. Het Nationaal Militair Museum (NMM) op Soesterberg 

verleent haar medewerking. (EHSB is de voormalig ICAO-aanduiding van Soesterberg). 

Tot nu toe hebben zich gemeld: Hans/PA1ALV, Joeri/PD0W, Will/PA3GQY, Ab/PA5ABW en 

Nico/PA3Y: De laatste onder voorbehoud omdat hij ook al is aangezocht om vanuit de 

voormalige BB-commandopost in Fort Nieuwersluis deel te nemen. In de Nieuwsbrief van 

Richard zal een oproep worden gedaan voor belangstellenden om hieraan deel te nemen.  

# Nico PA3Y: Mills on the air, de nationale molendagen zijn dit jaar op 14 en 15 mei. Doet 

A08 weer mij bij de ons bekende molenaar in Westbroek? Voorzitter Gert-Jan/PD0GJK vindt 

het een goed idee en stelt voor om contact op te nemen met de bewuste molenaar. 

#Joeri/PD0W: Vraagt of het mogelijk is om ook de 40 en 80 mtr filters van Paul en Karel door  

A081 over te laten nemen. Paul antwoordt, dat dit te overwegen valt op termijn, maar dat 

hier wel een prijskaartje aan hangt. 

14. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit voorzitter Gert-Jan de vergadering en dankt een ieder 

voor de inbreng op deze vruchtbare vergadering. 

 

 

Utrecht, 13 april 2022 
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