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Jaarverslag 2019 VERON A37 Rotterdam 
 
Overleg: Het bestuur bestond in 2018 uit voorzitter Ernst PA1EJO, penningmeester Erik PE1NOJ en 
secretaris Frans PA0FMC. Traditiegetrouw bestond het interne overleg en het overleg met de 
verschillende commissies uit informele bijeenkomsten tijdens de clubavonden in De Alexandrijn, in de 
auto tijdens “diverse dienstreizen”, de telefoon of per email. 

 
Activiteiten: 

- Nieuwjaarsreceptie werd zoals gewoonlijk door velen bezocht, waarbij menig bitterbal (tnx 
Pleun) genuttigd werd. 
 

- De PACC waarbij onder PA6R gewerkt werd door onder meer Ernst PA1EJO en Christiaan PA2CMW 
en John NL13764. 

 
- De Huishoudelijke Vergadering vond plaats op 14 maart en naast de officiële zaken zoals het 

verantwoording afleggen over de in 2018 gedane bestuurszaken en het herverkiezen van secretaris 
Frans PA0FMC, was er plek om Piet PA1PKR te eren als “Afdelingsamateur van het jaar” plus 
(onafhankelijk van voornoemd feit) hem te verblijden met de prijs in de verloting op 
presentielijstnummer en om aan Ruud PA1RJR één en aan John NL13764 twee consumptiekaarten 
uit te reiken na de consumptiekaartenloterij. 

 
- Verkoopavonden werden traditioneel gehouden in april en november plus nog een extra avond 

in oktober ten behoeve van aanvulling van de VRR-pot. 
 

- Lezingen: in april hield Remco PA3FYM een lezing over satellietcommunicatie via Es Hail-2 en in 
september was er een lezing door Nico PA0NHC over de door hem herontworpen  ontvangstloop 
van LZ1AQ. Beide lezingen werden zeer druk bezocht. 
 

Verkoopbureau: Voor de in september gestarte N-cursus zijn een aantal boeken verkocht  ( theorie- en 
examenoefenboeken). 
 
Zelfbouw: Bas PH0BAS en Erik PE1NOJ konden een groot aantal amateurs enthousiast maken voor de 
bouw van een ontvangstloop-antenne, terwijl Piet PA1PKR en Aad PE1HTJ een langlopende arduino-
cursus verzorgden. Tijdens de in december gehouden zelfbouwtentoonstelling werd Ruud PA1RJR tot 
winnaar van de deelnemende amateurs uitgeroepen. 
 
De Rotterdamse ronde: Ook in 2019 draaide elke zondag de ronde, welke bij toerbeurt geleid werd door 
Okko PH2CV, John PE1GHG, Henk PA0HPV en Edwin PA3GVQ, die tevens 1 x per maand het PI4AA-
bulletin uitzond.  
De PI4RTD-ronde werd druk bezocht, ook door deelnemers van buiten de regio. Luisteramateurs konden 
zich, soms met technische vragen, telefonisch inmelden dankzij de inzet van Pleun PA0CYS, Ruud PA1RJR 
en natuurlijk Marga PD9MAR. 
 
De Rotterdamse repeaters en bakens: de repeateronderhoudsgroep bestaande uit Wil PA0WBS, John 
PE1GHG, Wim PA2GON en Bas PH0BAS, die externe hand- en spandiensten verricht,  kon in 2018 niet bij 
de werkruimte van deze apparaten komen wegens een langlopende reparatie aan de liften in het EMC: in 
2019 is er daarom veelvuldig bezoek aan het EMC gebracht om repeaters of bakens up te daten en om 
nieuwe antennes te plaatsen. 
Daarnaast mocht de V.R.R. ( Vereniging Repeaters Rotterdam) zich verheugen op een groot aantal 
donaties ( ook in natura) ter bestrijding van de kosten om alle apparaten in de lucht te houden. 
 
Het SS Rotterdam: Ook in 2019 waren er veel bezoekers  in de radiohut van het SS Rotterdam en de 
jeugdige bezoekers konden een morsecertificaat krijgen als zij hun naam foutloos in morse produceerden. 
Met het doel om de kennis en vaardigheid van morse te stimuleren, heeft het bestuur van PI4HAL het plan 
opgevat om een morse academy op te zetten. 
 
De cursus:  in september is met een nieuwe F-cursus gestart als vervolg op de N-cursus en gehoopt wordt 
dat in mei 2020 weer vele nieuwe F-amateurs hun registratie verkrijgen. 
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Zoals in de jaren hiervoor wordt de cursus gegeven door Erik PE1NOJ met “Voorschriften en Veiligheid”, 
Piet PA1PKR met “Digitale Schakelingen”, Okko PH2CV voor de onderdelen “Antennes en Propagatie” en 
Frans PA0FMC voor de resterende lesstof. 
 
PACC: In 2019 werd in De Alexandrijn aan de PACC deelgenomen door een grote groep amateurs waarvan 
John NL 13764, Christiaan PA2CMW, Okko PH2CV en Ernst PA1EJO de vaste kern vormden. 
Netwerkjes werden door John aangelegd om automatisch te kunnen loggen. 

 
JOTA: De Impeesa-scoutinggroep nam onder de hoede van A37 ook in 2019 deel aan de JOTA, waarbij een 
oud ontwerp, te weten de BAT-receiver werd gebouwd met assistentie van Govert PD7MYA, Alexander 
PA1AMP en Ernst PA1EJO. 
Met opzet is gekozen voor het oude BAT-receiver-ontwerp omdat dit beter paste bij onze doelgroep.  
De scouts hebben zich na afloop van de bouw zeer vermaakt met de jacht op de door Frans PA0FMC 
gebouwde electronische vleermuis. Na de jacht is er door de scouts zelfs een verbinding met een groep in 
New-York gemaakt. 
De bouwpakketjes werden voor 100% gesponsord door de stichting RAL. 
 
Het Lighthouse en Lightship Weekend: aan dit weekend werd door A37 deelgenomen met twee 
groepen te weten een groep in Ouddorp bestaande uit Ben PD5GH, John NL13764 plus XYL, Ernst PA1EJO 
en Christiaan PA2CMW. 

 De tweede groep met Erik PE1NOJ, Henk PAØHPV, Jasper PA2JFX, Peter PA3FQH en Okko PH2CV gingen 
naar Portsmouth UK en hebben daar op een veldje naast de vuurtoren hun verbindingen gedraaid. 

 
BBQ bij Magda en Cees: in 2019 was het de 10e keer dat de BBQ bij Magda NL13543 en Cees PA0CRB 
werd gehouden en omdat het toch wel veel werk was, werd ons medegedeeld dat dit de laatste keer zou 
zijn in de gezellige partytent. Daarom willen we als vereniging hen nogmaals zeer bedanken voor hun 
gastvrijheid. 
 
Per 1 januari 2019 telde onze afdeling 206 leden; helaas werden 3 leden SK en zijn er 4 personen 
uitgeschreven wegens verhuizing, opzegging of anderszins. Gelukkig schreven 10 mensen zich in als lid 
van A37 waardoor we per 31 december 2019 weer 209 leden hadden. 
In 2020 hebben reeds drie amateurs zich ingeschreven bij onze afdeling en zeer waarschijnlijk zullen er 
uit de cursus ook nog wel enkelen zich aanmelden als lid ( veel leden komen namelijk uit de cursus). 
 
Ook dit jaar wil het bestuur iedereen danken voor hun inzet, waardoor onze afdeling heeft kunnen 
bestaan, zodat gezelligheid en kameraadschap konden bloeien en wij allen konden genieten van de vele 
facetten van onze gezamenlijke hobby. 
 
Dit jaarverslag is besproken tijdens de Huishoudelijke Vergadering 2020 van VERON A37 te 
Rotterdam op 12 maart 2020. 
 
Ernst Schrama PA1EJO     Erik Knol PE1NOJ     Frans Meyer PA0FMC 
voorzitter        penningmeester      secretaris 


