Nieuwsbrief 101 d.d. 15 Januari 2021 van de VRZA Afd. KAGERLAND PI4KGL/PA6V
Bijeenkomsten iedere donderdag van de maand vanaf 19.30u in zaal 6 van gebouw ’t ONDERDAK, op de
hoek van de JP Gouverneurlaan 40/A en de Parklaan 2171 ER SASSENHEIM. Shack Kwaaklaan 5, 2341 NN
OEGSTGEEST.
Vandaag:
Redactioneel, Jaarvergadering 2021, Nieuwe bestuursleden, PACC Contest en Hoe gaat het er nu mee?
Heeft u nieuws, stuur het aan de redactie: vrzakgl@gmail.com Ons postadres is Kagerland Kwaaklaan 5,
2341 NN OEGSTGEEST. Alleen voor post wat door de brievenbus kan…….

Redactioneel.
In de eerste plaats natuurlijk zoals vermeld in het vorige “Flash bericht” voor iedereen een heel gelukkig en voorspoedig
nieuw jaar 2021 in de hoop dat dit veel goeds en club activiteiten gaat brengen. En natuurlijk verwelkomen wij ook ons
eerste nieuwe lid van 2021 uit VOORSCHOTEN
Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief, is het ONDERDAK zeker nog tot de eerste week van febr. volledig
gesloten, het is natuurlijk zeer frustrerend maar we moeten gewoon geduld hebben. Ondertussen hebben wij de shack
weer geinspecteerd en wat water absorbers geplaatst wegens geringe vocht overlast verder is alles werkend en hebben
we ook alweer de eerste LOCATOR contest gedaan, welke elke 2e dinsdag van de maand is. Start 20.00u. Het zou leuk
zijn als u zich ook eens aanmeld op 2 mtr FM op PI4KGL. Ook zoeken we in wisseldienst nog enkele operators die ons
kunnen bijstaan.

De jaarvergadering 2021
Tja beste leden, hoe gaan we dat doen, laten we er van uit gaan dat het in de zaal van het Onderdak kan, dan is er niets
aan de hand en houden we die ergens in maart/april. Mocht het anders worden dan houden wij u in ieder geval tijdig op
de hoogte. Vooralsnog sturen wij u als attachment het jaarverslag 2020 en de voorlopige agenda 2021 toe.

Nieuwe bestuursleden
Ja het zit er natuurlijk weer dik in, we hebben weer een paar bestuursleden nodig, aftredend en niet herkiesbaar is onze
secretaris Pieter Pluijmaeker, dus wie oh wie gaat zijn taak overnemen ? Verder een penningmeester en nog een lid. Op
dit moment telt onze afdeling, ja echt, 111 leden en daar zal toch wel voldoende man/vrouw kracht te vinden zijn?
Gaarne zien wij uw aanmeldingen tegemoed op vrzakgl@gmail.com en dit is geen grap hoor.

PACC CONTEST
Op 13 en 14 febr zal weer de jaarlijkse PACC contest plaatsvinden vanaf 12.00 GMT tot de volgende dag 12.00 GMT,
Nederland tegen de rest van de wereld. Als alles goed gaat en er geen avondklok komt kunnen we gewoon meedoen met
2 operators in de shack welke uitstekend geventileerd wordt, zo erg dat de buitendeur dicht gezogen wordt. Als we het
schema zo maken dat de wissels dusdanig ingedeeld worden dat de operators op tijd wisselen en eventueel wachtende
operators, max 2 even in de portiesloge kunnen wachten, die is verwarmd net als de shack en ook voorzien van WIFI, goed
he!
De kosten bedragen € 6,00 voor deelname incl koffie en thee. Voor de ochtend ploeg, zelf even een paar boterhammetjes
meenemen, alle gebruikte fridranken uit de koelkast zelf in het potje afrekenen.
Als we het op deze manier doen, zonder toeschouwers helaas, dan moet het lukken om punten te scoren.

Let op: U kunt zich aanmelden vanaf a.s. zondag 17.00 u bij steven@PAV.nl of WWW.PA6V.nl
Er zijn wat dingen verandert maar het zal de pret niet drukken, u kunt ook uw voorkeurtijden aangeven. Doe gezellig mee
en je hoeft je niet te vervelen. Bij KGL weten ze het wel.

Hoe gaat het er nu mee?
Ja we zitten gekluisterd aan huis, de meeste van ons denk ik toch, maar wat doen we dan op het gebied van hobby, alle
kapotte spullen thuis repareren, een behangetje plakken, schilderen of jezelf vervelen. Dat is nogal wat en als je om je
heen kijkt missen we toch wel het een en ander.
We hadden op de club een winter BBQ willen organiseren, ja echt buiten hoor met vuurkorven enzo en lekkere hapjes,
de nieuwjaarsreceptie missen we ook al. Toch gaan we niet bij de pakken neerzitten en blijven we plannen, een zomer
BBQ dan maar ? of een radio opdrachtenrit, dat deden we 30 jaar terug al en dat was lachen gieren brullen. Wie van jullie
zou in het bestuur willen zitten als organisator van het “buitengebeuren”
Wie schrijft er eens een leuk stukje hoe hij/zij/samen door de CORONA heenkomen, kortom beste leden laat eens wat
van jullie weten.
Allemaal gegroet en tot horens op de band?

Wim Visch PG9W
VZ en PM VRZA Afd. KAGERLAND PI4KGL/PA6V

