Nieuwsbrief VRZA Afd: KAGERLAND PI4KGL Nr. 79 8 mrt. 2019
Met vandaag: De conceptnotulen van de afdelingsjaarvergadering,
contesting, het nieuwe bestuur en wat zijn de plannen voor het komende jaar.
Diverse wetenswaardigheden en berichten.
Heeft u nieuws stuur het aan de redactie : bestuur@pi4kgl.org

Op donderdag 28 febr is in gebouw “Het Onderdak” de jaarlijkse algemene afdelings
ledenvergadering gehouden. De vergadering was zeer druk bezocht, ca. 25% van de
afdelingsleden was aanwezig hetgeen op een gezonde belangstelling wijst. Onderstaand de
concept notulen van de vergadering.
Verslag afdelings leden vergadering Kagerland
In het Onderdak te Sassenheim
1.

2.

28 februari 2019
aanvang 20.00 uur

Opening:
Wim opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom
Hij vertelt dat Maarten Rueb, PA3ATV is getroffen door een oogziekte, wij wensen hem veel sterkte en dat hij snel mag opknappen, er
is een bloemetje naar hem gestuurd door de afdeling en Maarten was daar zeer door geraakt en wil dan ook bij deze iedereen bedanken,
ook even geen tafeltjes verkoop op 7 maart a.s.
Wim feliciteert ook de aanwezige Kees van Daalen met zijn 60 jarige huwelijk dat hij afgelopen week vierde. Ook haalt hij nog even
het 40 jarige bestaan van de afdeling Kagerland aan, waarvoor de afdeling enige weken terug van het hoofdbestuur een zilveren schaal
heeft gekregen, deze kunt u bewonderen in de Communicatie bunker.
Mededelingen en ingekomen stukken:
Willem van Wageningen, PA3WRB en Steven Filipowicz, PD8A hebben zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie.
Afwezig met afmelding: Frank, PH2M, Rinus, PA2HEM en Weijert, PA1WLA
Aanwezig: Jaap, PA8VK, Henk PE1KFC, Nick PA0NCV, Bram PA7APL, Hans PA0JBB, Jan PD2VE, Willem PA3WRB, Martin PA2RUS,
Peter PE1NXF, Wim PG9W, Henk PE1PYZ, Wim PE7WFS, Hans PA3BDG, Aad PD2AN, Leo PD0RZV, Remco PE0WRH, Ruud PD0R,
P.W.Kort PD2O, Kees PA3FAE, Ton PA3DXH, Gerard PA0GVO.

3.

Notulen vergadering 2018: Na verandering van PH9W in PG9W, het verslag goed gekeurd..

4.

Jaarverslag van de Secretaris over 2018 wordt voor gelezen..
Geen op of aanmerking en goed gekeurd..

5.

Verslag van de penningmeester over het jaar 2018
Geen vragen over het verslag van de penningmeester.

6.

Verslag van de Kascommissie:
Jaap PA8VK en Martin PA2RUS hebben de penningmeester zijn boekhouding gecontroleerd en goed bevonden. Aldus verteld Martin
en vraagt aan de vergadering om de penningmeester discharge te verlenen voor het gevoerde beleid.. Onder handgeklap van de
vergadering wordt dit aanvaard.

7.

Voor de kas controle commissie van volgend jaar hebben zich aangemeld: Martin PA2RUS en Jaap PA8VK, reserve is Henk PE1KFC
.

8.

Begroting voor 2019:
Er komen geen vragen uit de vergadering en deze wordt goedgekeurd door de vergadering.
De penningmeester deelt een compliment uit aan de bar manager, Henk PE1PYZ ,voor zijn goede werk waardoor de inkomsten van
de bar het afgelopen seizoen uitstekend waren..

9. Bestuurverkiezing:
10. Aftredend en niet herkiesbaar, Henk PE1KFC
Aftredend en niet herkiesbaar, Peter PE1NXP
Wim bedankt de beide bestuursleden voor hun inzet voor de afdeling Kagerland
Daar er geen tegenkandidaten zijn worden Willem van Wageningen, PA3WRB en Steven Filipowicz, PD8A in het bestuur gekozen, de
taken worden in de komende bestuursvergadering verdeeld
Het bestuur van de afdeling Kagerland bestaat nu uit de navolgende mensen:
Win PG9W, Nick PA0NCV, Henk PE1PYZ, Willem PA3WRB en Steven PD8A
Pauze……

11. Wim geeft een verslag van hoe het er voor staat met de communicatiebunker en verwacht dat er in de komende maanden veel gaat
gebeuren op het gebied van de inrichting.
Men is de hele week bezig geweest met verven van de container Elektra aangelegd wat is gesponsord door de KPN, de portiersloge
schoon gemaakt er een voedingskabel naar toe gebracht en de elektra weer in de juiste toestand gebracht. Er is een container geplaatst
en stromend water aan gesloten. Als ook het gat in het dak is gerepareerd kan er weer ouderwets gecontest worden zoals men gewend
was aan de jachthaven.
Het is de bedoeling dat er twee Porto cabines komen die dan dienst gaan doen als clubruimte als die zijn ingericht. Er is dus nog veel
werk te verzetten waarvoor we iedereen die wil mee werken gaarne uitnodigen.. Wim wil ook nog de mensen bedanken die heel veel
werk hebben verzet om de communicatie bunker tot een mooi onderkomen te maken. Met hand geklap stemt de vergadering daar mee
in..
12. De PACC contest is goed verlopen er zijn een kleine 684 verbindingen gemaakt.
Er zijn HF antennes t/m 160 meter en UHF en VHF antennes op respectievelijk 80 en 100 meter hoogte. Iedereen wordt van harte
uitgenodigd om mee te doen op de contesten zodat er wat meer operators zijn om de taken te verdelen.
Tijdens de contesten is de ruimte waarin gecontest word alleen toegankelijk voor de contesters, andere belangstellenden kunnen naar
de portiersloge zodat zij de contesters niet te veel afleiden. Het paaltje bij de toegangsdeur is verwijderd en er is ook verlichting gemaakt
boven de deur
13. Rondvraag: Nick wil de mogelijkheid onderzoeken of laten onderzoeken voor de mogelijkheid om in het onderkomen in Sassenheim
een zender in de Communicatie bunker te bedienen. Martin PA2RUS heeft dit gedemonstreerd een paar weken terug aan de hand van
zijn Icom 7100 thuis vanuit Sassenheim te bedienen.
Gerard geef aan dat het mag als in en uitschakelen van de zender door een “bevoegd persoon” gebeurt. In America is het op afstand
besturen van zendinstallatie al gewoon goed.
Wordt vervolgd..

De voorzitter sluit om 21.10 uur de vergadering

Secretaris afd. Kagerland, Henk, PE1KFC

Zoals genoemd, bestaat de afdeling dit jaar 40 jaar, opgericht in Oegstgeest in januari 1979. Hier
gaan we wat aan doen. Het nieuwe bestuur zal wat bedenken om op een mooie zomeravond
gezamenlijk te doen op het bunker terrein. Suggesties……..altijd welkom.
Contesting:
We hebben er al meer over geschreven en in Warmond ging het prima, alles stond klaar en werkte, maar zo nu en
dan viel er eens een mast om of ging de 80 mtr vertical tegen de grond, we hadden lol en een warm onderkomen
met koude voeten en een flinke bezetting. Prima geregeld.
Na de verplichte verhuizing uit Warmond zijn we begonnen om de stek in Oegstgeest “zend klaar” te maken, de
communicatie bunker in te richten enz, enz. Natuurlijk veel meer werk als voorzien. Met de middelen die we in 2018
hadden hebben we onze eerste PACC vanuit Oegstgeest gedraaid en….. afgelopen 9 en 10 febr. met nog meer
materiaal met slechts 10 operators de tweede PACC, met succes door inspanning en doorzetting van de ops. zijn
we op de 7e plaats geëindigd.
Uiteraard willen we doorgaan en nodigen we alle vroegere, ex, oudgedienden, nieuwgedienden enz, enz contesters
uit om weer eens lekker mee te doen. De volgende contest waar we aan mee willen doen is de CQ WW WPX van
za.30 mrt 00.00u tot zo 31 mrt 23.59u. Wij schatten in dat we ca. 16 operators/loggers nodig hebben. De kosten
voor een 48 uurs contest bedragen nog steeds € 10,00 incl koffie en thee en tijdens de contest zijn er broodjes en
beleg. Opgeven voor de contest vooralsnog bij wavisch@gmail.com . In de loop van komende week zullen we ook
de aanmelding site PA6V.NL weer in de lucht brengen waar je online kan inmelden en je je voorkeuren kwijt kunt.
Om de operators niet te storen hebben we de portiersloge opgeknapt, waar je koffie en thee kunt maken en
gebruiken, met elkaar te praten, kortom een wachtruimte buiten de shack, waar de standby operators met elkaar
kunnen kletsen.

Plannen voor het komende jaar:
In onze 1e bestuursvergadering “nieuwe bezetting” gaan we hier over praten maar vragen wij de
leden hierin een om een wezenlijke bijdrage te leveren via bestuur@pi4kgl.org we houden jullie
op de hoogte.
Agenda:
Di 12 mrt van 20.00u – 23.00u Maandelijkse locator contest (elke 2e maandag v/d mnd) vanuit
de bunker. 145.500 of 145.525 op 70 ook QRV informeer op 2 even welke frequentie.
30 en 31 mrt CQ WW WPX
Een prettig weekend en stuur uw gedachte door.

Wim Visch PG9W Voorz. Afd. Kagerland

