
Videovergadering van de afdeling Waterland van de Veron A56  
op maandag 5 april om 20 uur, over de voorstellen voor de 81e 
ledenraadsvergadering van de Veron op 24 april 2021 
 
Per video aanwezig: Nico van der Bijl PA0MIR (voorzitter), Bert van der Meer 
PA5BM, André Heijm PA3HGP, Pim Eijlander PA5PEX (penningmeester), Evert-
Jan Reilingh PE1FWM, Stef Macrander PA0SJM, Bernard Kruithof PD4BER 
(secretaris) 
 
Vooraf waren schriftelijke stemmen binnen gekomen van Jim Bekius, PA2SWL, 
Gerard Oppewalle PE1OUD, Menno Putman PE1LDZ en Bert van der Meer 
PA5BM 
 
Om 20 uur opent voorzitter Nico PA0MIR de vergadering. De voorstellen met 
toelichting en reactie van het HB staan in Electron van april 2021, de voorzitter 
gaat ze een voor een langs. 
 
Voorstel 1: over het jeugdbeleid: de afdeling steunt unaniem het standpunt van 
het bestuur, voorstel verworpen 
 
Voorstel 2:  het bekrachtigen van het AVG-beleidsplan, uit 2018 en onlangs ge-
updatet: unaniem voor 
 
Voorstel 3: opheffen afdeling 66 Woerden, spijtig maar onvermijdelijk 
 
Voorstel 4: examens ook in het Engels, vier voor, zes tegen, een blanco, met als 
aantekening dat er mogelijkheden zijn voor online examens bijvoorbeeld via de 
ARRL – want ook in Nederland zijn er natuurlijk expats die geen Nederlands 
spreken maar ook niet even naar hun thuisbasis kunnen gaan om daar een 
examen af te leggen. Voorstel verworpen 
 
Voorstel 5: beschikbaar stellen in PDF van oude jaargangen van Electron; 
hiermee gaat de vergadering accoord, en het hoeft ook niet veel te kosten, want 
er zijn al mensen die een groot aantal jaargangen zelf ooit al eens op PDF hebben 
gezet. Bert PA5BM heeft ze bijvoorbeeld vanaf 1977, dus dat hoeft niets te kosten 
(want het kostenaspect deed sommigen aarzelen). Voorstel aangenomen 
 
Voorstel 6: over gebruik van frequenties in de 30 meterband voor digi-modes, 
anders dan nu het geval is (gebruikelijke frequenties zijn 10.136 en 10.387 MHz, 
Nederlandse amateurs mogen alleen tussen 10.140 en 10.150 MHz). Hier is het 
idee dat niet helemaal helder is wat het problem nu eigenlijk is, en of het niet op 
te lossen zou zijn als digi-modes gelijkgesteld zouden worden aan cw. We zullen 
het HB vragen om duidelijkheid te verschaffen en vervolgens vragen of dat met 
AT en IARU te regelen is 
 
Nico PA0MIR en Bernard PD4BER zouden in eerste instantie de afdeling 
vertegenwoordigen op de Verenigingsraad van 24 april a.s., maar secretaris van 
het HB Eric-Jan Wösten liet weten dat er maar één  vertegenwoordiger kan zijn, 
hetzij fysiek, hetzij via video – en nu is Bernard vertegenwoordiger. 



 
Bij de rondvraag vraagt de secretaris of de afdeling een bijdrage zou kunnen 
leveren aan het Veron-fonds – voorzitter achtte het raadzaam om geen geld uit te 
geven en het eventueel aan plannen voor de jeugd te besteden. 
 
Stef PA0SJM vraagt zich af hoe we meer mensen tot activiteit en meedoen 
kunnen bewegen. 
 
De penningmeester Pim PA5PEX laat weten dat de geldelijke situatie van de 
afdeling er goed uit ziet. 
 
Nico PA0MIR maakt de mensen erop attent dat in Juni de Bodensee conferentie 
geheel per video kan worden meegemaakt. 
 
Waarna voorzitter Nico onder dankzegging aan de aanwezigen de vergadering 
rond half negen afsluit. 
 

Bernard Kruithof PD4BER, secretaris van de afdeling Waterland van de 
Veron A56 
 
 


