Afdeling A52
Hoekse Waard
24 Januari 2017 Algemene Leden
Vergadering & Onderling QSO
Allereerst natuurlijk nog een voorspoedig en goed 2017 gewenst en uiteraard veel plezier met de hobby in welke vorm dan
ook namens het bestuur van Veron Afdeling 52 Hoekse Waard.
Op dinsdag 24 januari is er de eerste bijeenkomst van 2017 en houden wij traditie getrouw onze algemene leden
vergadering en verloting. Voor de ALV zijn de agenda en notulen (van 2016) op 07-01-2017 verzonden naar de leden.
Deze leden hebben dus stem recht indien nodig. Verder bent u van harte welkom voor onderling QSO en de verloting
waarvoor in de loop van het jaar lootjes zijn uitgereikt bij het afrekenen.

Tijdens een onderling QSO zijn er altijd mensen die er alles aan doen om actief deel te nemen aan de avond zo ook tijdens
de bijeenkomst van 27 december 2016 met op de bank: horen PA0AWA / zwijgen PA3FXY en zien PA3DJQ.
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De QSL-Manager zal aanwezig zijn met kaarten voor:
PA0AWA
PA3GMM
PA3FXY
PA8CW

PA0EHU
PD0MDA
PD2GCM
PD0LDC

PA3GTD
NL13492
PA2CRS
PA9JO

PA3S
PC5WB
PD0RJI
PA7NL

PA0TCA
PA3DJC
PD2EDR
PC5WB

PA0JTL
PA1BDO
PD1ANI
PD2PKM

NL-10018

PA3DMK

PA7CRX

PA0HPR

PA3MSF

NL-7681

PH7Y
PA3DJQ
PB0ANU
PD4HW

De rood gedrukte zijn in de afgelopen periode (vanaf 01-01-2015) of eerder niet geweest om kaarten op welke manier dan
ook op te halen. Deze kaarten zijn retour retour bureau verzonden alwaar ze verder terug gezonden zullen worden met de
verwijzing “ Geen Interesse”.
De oranje gedrukte zullen per 01-06-2017 retour bureau gaan omdat ze al sinds 01-06-2015 niet meer zijn opgehaald of er
geen passende oplossing is gezocht.
Mocht u om welke reden dan ook het hier niet mee eens zijn verzoek ik u als QSL-manager om zeer spoedig met een
passende oplossing te komen.

Uit de Wandelgangen:
Vrijdag ochtend 13 januari vanuit 's-Gravendeel Jan PA8CW uit
een besneeuwd Puttershoek opgepikt en op naar Nieuw
Beijerland door een fraai winters landschap.
In tegenstelling van wat wij verwacht hadden viel er aardig wat te
tellen, een tafel vol nadat ik (PA3FXY) alles per euro gesorteerd
had bleken de contanten tot op de cent nauwkeurig (ja er zat 1
cent bij) te kloppen. Je ziet het dat Jan PA8CW er lachend bij
zat.
Verder was er een positief saldo en was alles netjes verwerkt in
de sheet en konden wij geen onregelmatigheden constateren.
Met andere woorden de club is gezond en er is voldoende geld
voor reparaties aan of uitbreiding van het materiaal. Nu nog even
uitvechten wie er volgend jaar weer de kas controle wil doen of
mochten alle twee nu weer? Even kijken in notulen van de de
VERON.
73 de Evert PA3FXY
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Diverse links:
Website A52 Hoekse Waard https://a52.veron.nl/
Facebookpagina VERON A52 Hoekse Waard https://www.facebook.com/veronhoeksewaard#
Diverse DX-pedities & DX http://www.dx-world.net
Contest kalender http://www.contestkalender.nl/
Veron http://veron.nl/
Overzichtsprogramma van gemaakte verbindingen http://tools.adventureradio.de/analyzer/
Landelijke pagina JOTA-JOTI
Nieuwsbrieven www.pi4raz.nl/razzies/
Scouting Puttershoek www.scoutingputtershoek.nl/
DKARS https://issuu.com/pj4nx/docs/dkars_magazine_201610
Reverse Beacon Network http www.reversebeacon.net/main.php

AGENDA
-

Dinsdag 24 januari houden wij onze verenigingsavond.

-

Zaterdag 25 februari 2017 organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe (PI4NOV) haar Elektronica Vlooienmarkt.

-

Radio Vlooienmarkt op zaterdag 11 maart 2017 in het Autotron in Rosmalen.
Deze agenda is niet compleet en is altijd aanvulbaar.

Bijdragen voor het Hoekse Waards Nieuws.
Bijzondere QSO’s, QSL kaarten etc.
Laat het uw mede amateurs het weten mail het naar: PD2GSP@veron.nl
Bestuur:
Voorzitter:
P. Kooijman
Secretaris:
G. Speksnijder
Penningmeester: W.Bravenboer
Leden:
C. van Wijk
S. v/d Put

PD2PKM
PD2GSP
PA3BB
PA2CRS
PA3S

Bijeenkomsten 2017
Jaarvergadering / Onderling QSO 24-01-2017
Onderling QSO 28-02-2017
Onderling QSO 28-03-2017

Bijeenkomsten:
Scouting gebouw,
Sportlaan 4,3297 TG Puttershoek
Afdelingssite:
http://a52.veron.nl
Afdelingsronde:
zondag om 20:30 op 145.550 MHz.
Ronde leider:
Paul PD2PKM of Gerard PD2GSP.
Inmelden luisteramateurs via LPD op 433.300 MHz.

