Jaarverslag 2012
VERON afdeling Waterland A-56
Inhoud :
1 Voorwoord
2 Van de voorzitter
3 Bestuur 2012
4 Ledenbestand & PR
5 SK In memoriam
6 De elektronische convo
7 De website
8 De leesmap : Nico, PA0MIR
9 Waterland Award
10 Contest competitie Gert, PA3AAV
11 Waterlandronde
12 Activiteiten
13 Slotwoord
Bijlagen: -financieel verslag van onze penningmeester Pim, PA5PEX
-de materialenlijst
1 Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over ons clubjaar 2012. Een jaar dat wij kunnen afsluiten
met een nagenoeg stabiel ledental, clubavonden met een vaste kern van bezoekers,
een paar boeiende gast- en leden- lezingen en vele plannen die nog uitgevoerd
kunnen worden. Wellicht komen we er in 2013 aan toe om hier uitvoering aan te
geven, zowel door bestuur als de leden.
Bert van der Meer, PA5BM, secretaris

2 Van de voorzitter
2012 is weer voorbij en dus ook het eerste zittingsjaar van het nieuwe bestuur.
Laat ik beginnen met al onze leden, familie en vrienden een gezond en voorspoedig
2013 toe te wensen en uiteraard een uitstekend radioactief jaar.
Wij hebben leuke en gelukkig voldoende lezingen kunnen organiseren tijdens onze
afdelingsbijeenkomsten maar nieuwe meldingen voor een goede lezing zijn altijd
welkom bij onze secretaris.
De verkoopavond in november was leuk maar heeft weinig opgebracht; wij willen dit
evenement echter wel in 2013 herhalen.
De deelname aan de velddagen in juni was een fiasco; ondanks prima op- en inzet
van Jan Beijer/PD2ELS was er vanuit de afdeling geen animo om mee te doen.
Onbekend is nog of er in 2013 wel velddagen zullen worden georganiseerd.
Wel is er in oktober door onze afdeling assistentie verleend aan Scouting Waterland
in Monnickendam bij de organisatie en uitvoering van de Jota. Deze dag was een
succes en zal ook in 2013 weer op de agenda komen.
Onze afdelingsleden hebben zich in 2012 kranig geweerd; in de PACC werd een 2e
plaats behaald en wij werden 1e in de Veron Afdelingscompetitie. Dit zal nog
gememoreerd worden tijdens de jaarvergadering in 2013!
Ook de Waterlandcup competitie voor onze afdelingsleden was een succes, de
uitslag zal door de organisator, Martin/PF9A nog bekend gemaakt worden.
Deze competitie zal ook in 2013 -zij het in een wat gewijzigde vorm- weer voortgezet
worden.
De afdeling heeft in 2012 het plan opgevat om ook mee te gaan doen met radiovossenjacht en heeft hiervoor een vijftal 80 meter ontvangers in bouwpakketvorm
gekocht die door een aantal leden in elkaar zijn gezet alsmede een complete set van
zes 80 meter minizenders zodat wij nu ook vossenjachten in onze afdeling kunnen
doen. Wel zal dit afhangen van de medewerking van onze leden, want daarmee staat
of valt zo’n evenement!
F.Lindeman/PA1FR
3 Bestuur 2012
Het bestuur voor 2012 bestond uit :
Frans Lindeman, PA1FR, voorzitter.
Bert van der Meer, PA5BM, secretaries, ledenadministratie, beheerder PI4WLD call.
Pim Eijlander, PA5PEX, penningmeester.
Jan Beijer, PE2ELS, materialen.
Gert Meinen, PA3AAV, lid (tevens web-master van de afdelings-site)
Het huidige bestuur is geheel herkiesbaar voor 2013.

Naast deze bestuursleden worden nog drie belangrijke functies binnen de club
vervuld :
Sietse Anema, PA1XA, redacteur van onze maandelijkse elektronische convo
Erwin Kleis, PA3BLS, QSL-manager
Martin Ouwehand, PF9A, award manager “Waterland Award”
De VR is in 2012 door Bert van der Meer, PA5BM en Gerard Oppewal, PE1OUD
namens bestuur en de afdeling bezocht..
4 Ledenbestand & PR
Op dit moment telt onze afdeling 85 leden. Er is, in vergelijking met een leden
aantal van 92 vorig jaar, een zeer geringe afname van het aantal afdelingsleden.
Landelijk gezien komen wij er nog vrij gunstig uit qua ledental.
Er zijn in 2012 geen specifieke PR-activiteiten geweest.
5 SK In memoriam
In 2012 ontvielen ons Gerard Boomsma/PH8GB en van de heer Wim Sasbach.
Dat zij beiden mogen rusten in vrede.
6 Verslag Nieuwsbriefredacteur
In 2012 is de nieuwsbrief 11 keer verschenen en via mail naar 65 voornamelijk leden
van de afdeling Waterland verzonden. Dit is twee derde van het totaal aantal leden
van de afdeling en een behoorlijke verbetering t.o.v. 2011. Het is echter wel jammer
dat we een derde van de leden niet bereiken, daarom roep ik alle lezers nogmaals op
om in hun omgeving te kijken naar (slapende) leden en hen te bellen of te mailen
met het verzoek om hun emailadres door te geven aan het bestuur of aan mij. Zo
krijgen zij iedere maand ons nieuws en kunnen ze nog steeds besluiten om te blijven
slapen, maar missen ze ook geen interessante items.
Een blijvend punt van aandacht is de kopij. Zoals ik altijd al gezegd heb, ben ik geen
schrijvende redacteur. Ik heb daar geen tijd voor en stel de nieuwsbrief dus samen
uit de kopij die ik ontvang. Geen kopij, een heel dun nieuwsbriefje. De afgelopen
maanden heb ik nauwelijks kopij ontvangen en dat baart me wel zorgen. Zijn we niet
of nauwelijks betrokken bij onze afdeling? Willen we geen leuke en informatieve
nieuwsbrief ontvangen? Het is mij een raadsel. Maar laten we niet te veel in de
mineur gaan, in 2013 zijn er nieuwe nieuwsbrieven te verzenden en dus is copij zeer
gewenst. Jullie laten me niet hangen, toch?
Een woord van dank aan onze technische hofleverancier Stef (PA0SJM). Stef
bedankt en top dat je blijft schrijven. Ik hoop dat in 2013 ook Klaas (PA3KVL) weer
inspiratie vindt en de lezers op de hoogte brengt van zijn belevenissen in onze
hobby.

Ook in 2013 zal ik de nieuwsbrief weer verzorgen of er moet natuurlijk een lid zijn die
het graag van mij over wil nemen. Ik doe nogmaals een oproep aan één lid die mij wil
assisteren met het doorspitten van andere afdelingsbladen om daar de leuke stukken
uit te destilleren en klaar te maken voor plaatsing in onze nieuwsbrief, uiteraard na
verkrijging van toestemming voor plaatsing. Het zou onze nieuwsbrief verrijken en mij
enorm helpen, wie o wie?
7 De website
Afgezien van zijn functie als bestuurslid vervult Gert, PA3AAV, ook de rol van
webmaster van onze afdelings-site. Dit betekent het up-to-date houden van alle
gegevens en het plaatsen van nieuwe, voor de leden, belangrijke items. Zo kunt u
hier ook alle notulen van de bestuursvergaderingen terugvinden of de foto’s van
speciale activiteiten.
Afgezien van de belangstelling van onze eigen leden voor onze website wordt er ook
door andere belangstellenden regelmatig een bezoek gebracht.
Indien u zelf “gelinkt” wilt worden met uw (hobbie-relevante-) site dan kunt u contact
opnemen met Gert, net zoals Sietse te bereiken onder pi4wld@veron.nl
8 Leesmap
Het afgelopen jaar hebben de deelnemers weer kunnen genieten van een
uitgebreide leesmap die elke 2 weken in de bus ploft met 5 of 6 tijdschriften. Helaas
zijn er weer enkele leden afgevallen en dat betekent ook dat er weer plaats is voor
nieuwe deelnemers. De prijs gaat voor 2013 iets omhoog naar 23 euro.
CQ-PA is komen te vervallen omdat deze alleen nog elektronisch wordt geleverd.
Wil je ook meelezen? Om de kosten hoef je het niet te laten, voor € 23,- per jaar kun
je ook op de hoogte blijven van deze nationale en internationale publicaties. Degene
die voor je op de lijst staat brengt de map bij jou thuis en zelf lever je deze na een
dag of 5 weer af bij de volgende.
Belangstelling? Een e-mailtje naar pa0mir@veron.nl met naam, adres en
telefoonnummer en ik plaats je ertussen op de lijst.
9 Waterland Award en Waterland Cup
Martin, PF9A, verzorgt nog steeds de uitgifte van het Waterland Award.
In 2012 waren er 2 aanvragen voor het waterland Award, die werden gedaan door
PD0RON award nummer 215 en PA0MIR award nummer 216.

Het Financieel jaar overzicht Waterland Award 2012.
In kas

1-1-2012 Euro 65,78

PD0RON 20-7-2012 Euro 5,00
PA0MIR 20-7-2012 Euro 5,00
Totaal per 31-12-2012 Euro 75,78
Uit kas Nihil.
Waterland Cup.
Per 1 juli werd “ter gelegenheid van de viering 25 jaar Waterland Award” gestart met
de Waterland Cup competitie.
Aan de Waterland Cup competitie konden alleen deelnemers van het Waterland
Award deelnemen. Het was een competitie waarbij maandelijks punten konden
worden verzamelt door het werken met andere award leden, award houders,
waterland rondes en bij het meedoen in de VERON contest competitie.
In totaal kwamen er 61 leden in aanmerking voor punten.
De Waterland Cup werd gewonnen door Nico PA0MIR met 73 punten.
Op de gedeelde 2e plaats volgden Andre PA3HGP en Gerrit PD0RON met 67 pnt
4e PF9A 60 pnt, 5e PI4WLD 54 pnt, 6e PA0SJM en PA2SWL 41 pnt, 8e PD3BL 39
pnt, 9e PA3HAA 37 pnt, 10e PA3AAV en PA3KVL 31 pnt, 12e PE1DHN 30 pnt, 13e
PA0CYW 25 pnt, 14e PD0LFJ 24 pnt, 15e PA1FR 23 pnt en 16e PB7WQ met 22
punten.
In 2013 gaat de Waterland cup competitie weer van start, maar met een gewijzigde
punten telling.
Volendam 31-12-2012.
Waterland Award Manager
M.Ouwehand PF9A
10 Contest competitie
De contest competitie van 2012 ligt achter ons en is dit jaar voor onze afdeling weer
uiterst succesvol verlopen. Onze afdeling heeft voor de tweede maal de overwinning
behaald. De eerste keer was in 2009 en nu opnieuw in 2012.

We konden dit jaar vier nieuwe deelnemers begroeten te weten: PD0RON, PE1DHN,
PA5GR en PA1MM. Opvallende nieuwkomer was PD0RON die aan maar liefst 20
contesten meedeed en 46 punten bij elkaar werkte voor onze afdeling. Proficiat!
Er is dit jaar in totaal meegedaan door 18 deelnemers die samen de winnende
punten bij elkaar werkten.
Sommige deelnemers behaalden slechts drie punten, andere meer dan vijfhonderd,
maar de meesten zaten hier tussenin.
De contest met de meeste deelnemers is traditioneel de PACC contest. Hieraan
deden 14 afdelingsleden mee en zij behaalden bij elkaar 131 punten en maakten
samen 5587 QSO’s
De tweede hoogst scorende contest was de CQWW CW DX contest, nu deden er
slechts 7 afdelingsleden mee maar zij behaalden samen toch 116 punten en
maakten 5293 verbindingen.
De nummer drie in de hoogst scorende contest was de CQ WW SSB DX contest,
hier deden 8 afdelingsleden aan mee, hetgeen goed was voor 105 punten en 4599
QSO’s.
In totaal is er 336 keer meegedaan in 163 verschillende contesten, goed voor 1544
punten 56140 QSO’s en dus goed voor de eindzege in de competitie.

CALL

QSO's

PUNTEN

AANTAL
CONTESTEN

PA0MIR

18070

533

137

PA3AAV

21811

513

56

PA0CYW

5220

151

32

PA3HGP

2565

86

29

PA1FR

939

22

2

PA4XA

721

16

1

2951

89

24

PD0LFJ

543

19

9

PE1ER

745

19

3

PA2SWL

225

8

4

PE3HG

352

12

8

PD2YL

0

0

0

PA3KVL

221

8

4

PA5PEX

0

0

0

PD0RON

1338

46

20

PD3BL

76

3

2

PE1DHN

89

3

1

PA1MM

188

5

1

PA5GR

86

3

1

PI4WLD

203

8

2

TOTAAL

56140

1544

336

PF9A

In de tabel het overzicht van Uw score, voor meer info over de contest competitie kijk
op http://www.veronwaterland.nl/contest.htm of op http://www.veronafdelingscompetitie.nl/
Voor info over contesten in het algemeen, tips, trucs en technieken bezoek de lezing
van PA3AAV dit voorjaar.
Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegedaan om dit prachtige resultaat te
behalen.
Ik hoop voor het komend jaar dat er weer door iedereen regelmatig wordt
meegedaan want
vele handen maken licht werk, bovendien is het goed voor Uw operating vaardigheid
en een leuke stimulans om Uw station te verbeteren.
Allemaal veel plezier in de competitie van 2013.
73, Gert PA3AAV
11 Waterlandronde
Op de vrijdagavond is de Waterlandronde te beluisteren of te werken vanaf 21.00 uur
plaatselijke tijd op 145.350 MHz onder onze afdelingscall PI4WLD.
De 1e operator is André, PA3HGP, deze wordt bij toerbeurt bijgestaan door de
volgende leden die als rondeleider optreden :
Nico, PA0MIR; Frans, PA1FR; Ger, PD3BL en Klaas, PA3GPP.
Ter aanvulling zoeken we nog meerdere rondeleiders.

	
  
12 Activiteiten
In ons vaste onderkomen van de HSV Purmerend hebben we elke maand, afgezien
van het zomerreces, onze clubavond kunnen houden.
Het gemiddelde aantal leden dat de afdelingsavonden bezocht lag tussen de 15 en
35.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari hebben we het jaar ingeleid onder het genot
van een hapje en een drankje.
De jaarvergadering + bestuursverkiezing in februari bracht ons een nieuw bestuur.
De bijeenkomst in maart bracht ons een lezing over de DIG door Nico, PA0MIR.
In april konden we genieten van een lezing door Gert, PA3AAV over de CQWW
contest.
In mei hadden we een lezing over de magnetic loop door Hans Verkaik, PA3ECT.
In juni zijn er velddagen georganiseerd met helaas een zeer magere opkomst.
In juli en augustus de gebruikelijke zomerstop.
In september is er een lezing geweest van Piet, PA0POS, over storingen in radio- en
tv ontvangst.

In oktober is door onze afdeling assistentie verleend aan Scouting Waterland in
Monnickendam bij de organisatie en uitvoering van de Jota.
In de maand november hadden we onze gebruikelijke verkoping.
In december hebben een lezing gehad van Peter Eijlander/PA0PJE over de lancering
van de Spoetnik – I op 4 oktober 1957.
13 Slotwoord
Laten we zorgen dat we met z’n allen er een leuk jaar van gaan maken in 2013.
Komt allen naar de activiteiten zowel op de clubavonden als daarbuiten. En
beter nog draag een steentje bij ! Alleen dan houden we het leuk en gaan we als
afdeling overleven.
Ik wens ons allen een goed clubjaar in 2013 toe !
Bert van der Meer, PA5BM, secretaris VERON afdeling Waterland, A 56
Purmerend, januari 2013

