VERON nog hard nodig

VERON

Pinksterweekend

De VERON, de Vereniging voor Experimenteel Radio
Onderzoek in Nederland, is opgericht op 21 oktober 1945.
Het is een vereniging die de belangen van de Nederlandse
radioamateurs behartigt.

De VERON is voor de radioamateur nog steeds hard
nodig. Immers veel buitenstaanders zien nog steeds de
radioamateur als iets aparts.
Om het radioamateursschap in stand te houden is de
VERON opgericht.

De doelstelling van de VERON is het bevorderen van de
beoefening van amateur-radiocommunicatie en het hiermee verband houdende experimenteel radio- en elektronica onderzoek en al hetgeen dat op wettige wijze aan dat
doel bijdraagt.

De VERON organiseert verschillende activiteiten, geeft
cursussen, advies, geeft boekwerken uit, enz. Ook steunt
de VERON haar leden in juridische discussie met succes.
Gemeenten zijn namelijk hard bezig de radioamateur
allerlei verboden op te leggen voor antenne installaties.

Het gebruik van frequenties is streng gereglementeerd en
in elk land aan wettelijke voorschriften en eisen verbonden.
In Nederland wordt de uitvoering geregeld en gecontroleerd door het Agentschap Telecom (AT). De positie van
de Nederlandse radioamateur wordt door de VERON door
het halfjaarlijks overleg met het AT gewaarborgd bij de
nationale overheid.

Daarom zou elke radioamateur lid van de VERON
moeten zijn. Hoe krachtiger de inbreng van leden, hoe
meer er bereikt kan worden.

De contributie bedraagt per jaar (2016):
●●
●●
●●
●●

Gewoon lid (in CEPT-landen)
Gezinslid (zonder ‘Electron’ abonnement)
Junior lid (tot 18 jaar)
Junior lid (18 t/m 21 jaar)

€
€
€
€

49,00
19,00
19,00
34,00

Meer weten? Bel of mail naar de VERON en ontvang een
introductiemap.

Ook op internationaal niveau neemt de VERON deel aan
vergaderingen om er zeker van te zijn dat de positie van
de Nederlandse radioamateur veiliggesteld blijft. Belangrijk is ook dat de radio-amateur nu zijn zender ook mag
gebruiken in bijna alle andere landen!
Dankzij de inspanningen van de VERON!
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Wat betekent de
VERON voor mij?

Algemene informatie
over VERON

Ruim 60 VERON afdelingen
staan voor u klaar

VERON biedt haar leden de
volgende services

Door heel Nederland heeft de VERON ruim 60 afdelingen.

Vlooienmarkt

Afdelingen organiseren elke maand een afdelingsavond
waarin o.a. lezingen over actuele onderwerpen worden
gegeven maar ook onderlinge communicatie krijgt de
ruimte.
De VERON organiseert diverse activiteiten. Zo worden er
velddagen en vossenjachten buiten in de natuur voor het
hele gezin georganiseerd. Maar er worden ook cursussen
gegeven om de amateur voor te bereiden op het examen.
Afdelingen verzorgen ook zogenaamde zelfbouw avonden waar leden bouwprojecten als ontvangers, zenders of
antennes zelf in elkaar kunnen zetten onder leiding van
ervaren mede amateurs. Veel afdelingen doen in groepsverband ook mee aan radiowedstrijden.
Commissies en werkgroepen vertegenwoordigen elk een
bepaalde doelgroep. Zo is er een commissie voor: luister
amateurs, kortegolf amateurs, VHF aangelegenheden,
storingen en EMC/EMF commissie, jeugdcommissie, enz..
Ook de minder valide radioamateur kan terecht bij de
VERON en is vertegenwoordigd in een commissie.

De VERON staat voor u klaar. Als lid van de VERON, biedt
de VERON u de onderstaande services:
●● Het blad Electron wordt elke maand uitgegeven door
de VERON. Naast de technische artikelen komen ook
actuele onderwerpen aan bod met veel wetenswaardigheden en komende activiteiten.
●● Op de verenigingszender PI4AA laat de VERON elke
1e vrijdag van de maand belangrijke onderwerpen via
interviews en reportages van de laatste ontwikkelingen
op verschillende amateurfrequenties horen.
Kijk op veron.nl/pi4aa
●● De VERON biedt haar leden een gratis QSL service aan.
De leden kunnen via deze service hun QSL kaarten
waarin ze hun gemaakte verbindingen bevestigen
versturen en ontvangen.
●● Al meer dan 50 jaar organiseert de VERON de Dag
voor de Radio Amateur. Duizenden radio amateurs en
belangstellenden bezoeken dit grootse evenement.
U kunt hier terecht voor vragen, de nieuwste apparatuur
kan er worden aangeschaft, maar ook alle soorten
onderdelen zijn verkrijgbaar.
●● Op de vlooienmarkt is vaak voor weinig wel iets te
vinden. Er is een tentoonstelling van zelfgebouwde
apparatuur en er worden lezingen gegeven over
onderwerpen die in de belangstelling staan. Een
belangrijk ontmoetingsplek dus voor elke radioamateur
of belangstellende. Bovendien wordt de Amateur van

het Jaar bekend gemaakt. Hierbij wordt een amateur
in het zonnetje gezet die zich de afgelopen jaren
enorm heeft ingezet.
●● Ook wereldwijde contesten (wedstrijden) worden
door de VERON georganiseerd waarbij radioamateurs
uit de hele wereld hun antennes richting Nederland
draaien en contact zoeken met de Nederlandse
radioamateur. Een week einde lang een gigantisch
radiofeest voor de Nederlandse amateur.
●● De gezelligheid wordt ook niet vergeten. Als
VERON lid is men welkom bij het razend populaire
Pinksterkamp. Drie dagen lang een groot kampeer
feest met allerlei radioamateur activiteiten voor groot
en klein. Bestemd voor de hele familie.
●● Op de lokale afdelingsbijeenkomsten kun je
meedoen aan allerlei activiteiten zoal cursussen of
zelfbouwprojecten. Maar je kunt ook gewoon een
kop koffie of glaasje fris drinken en bijpraten over
de hobby.

Dag voor de
Radio Amateur

