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VOORSTEL 1 A54 ETTEN -LEUR

Ons voorstel is dat de VERON bij het AT gaat aandringen om betere handhaving van de
geldende EMC-normering waarmee volgens ons een deel van de huidige storingsproblemen opgelost kan worden
Motivering:
Wij als actieve gebruikers van het frequentiespectrum bemerken steeds vaker dat het
storingsniveau op de diverse banden een steeds hoger niveau bereikt waarbij het voorkomt dat een gedeelte of zelfs de gehele band onbruikbaar wordt. Wij constateren dat
deze storing onder andere veroorzaakt wordt door onder meer PLC netwerken, LED lampen, omvormers van zonnepanelen, enzovoort. Omdat het hier niet om een individueel
probleem gaat maar een probleem waarmee volgens ons grote groepen zendamateurs
en luisteramateurs mee te maken heeft of gaat krijgen, lijkt dit ons dit geen zaak voor de
EMC-EMF commissie. Het is tevens uit de praktijk gebleken dat het AT niet ingaat op individuele gevallen van storingen op EMC gebied en dan met name van PLC netwerken.
Daarom heeft het geen zin dat individueel te doen en is het meer zinvol dat de VERON dit
als vereniging voor ons doet.
HB: De VERON dringt al sedert jaren bij de Overheid aan op de handhaving van de essentiële
eis in de EMC-richtlijn. Naleving van de essentiële eis zou voldoende bescherming aan de radiodiensten moeten bieden. De daadwerkelijke uitvoering van handhavingstaken is toch
echt een overheidsverantwoordelijkheid waar de VERON dus al regelmatig op aandringt
maar niet kan afdwingen. De VR kan dit verifiëren door de verslagen van het Amateuroverleg van de afgelopen jaren na te lezen. De realiteit is dat alleen via individuele storingsklachten het Agentschap Telecom tot actie kan worden gebracht. Onze leden kunnen ook in de
toekomst rekenen op begeleiding van de EMC-EMF commissie bij het doen van storingsklachten.
Het HB realiseert zich dat de EMC-problematiek de komende jaren regelmatig op het AO zal
moeten worden geagendeerd. Het HB roept de individuele leden op storingen altijd via de
officiële procedures bij AT te melden en deze ook bij de EMC-EMF commissie te melden zodat
het HB met betrouwbare cijfers met het AT kan overleggen
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VOORSTEL 2 A51 BERGEN OP ZOOM

Het toegestane zendvermogen wat gebezigd mag worden door de N-licentiehouder
verhogen naar 100 Watt (PEP) voor de frequentiebanden 7,050 - 7,100, 14,0 - 14,25 en 28,0
- 29,7 MHz.
Motivering:
Sinds enige tijd is het N-licentiehouders toegestaan op o.a. de frequentiebanden 7,050 7,100, 14,0 - 14,25 en 28,0 - 29,7 MHz uit te komen. Hierbij is echter een restrictie van 25
Watt (PEP) in het zendvermogen gesteld.
Met enige ervaring met het werken op de zogenaamde HF-banden lijkt mij deze
beperking in het zendvermogen zeker niet het gewenste effect te sorteren. Dat dit
mogelijk met de bedoeling gedaan is de N-licentiehouder te enthousiasmeren sneller de
overweging te maken de F-licentie te gaan behalen, blijkt dit in de praktijk anders te
werken.
Wanneer een N-licentiehouder zich op deze banden begeeft neemt, zo ervaar ik volgens
eigen waarneming, de frustratie soms alleen maar toe wegens de beperking in het
zendvermogen. De ervaring leert dat wanneer een vermogen van 100 Watt (PEP) op de
zgn. HF-banden wordt gebezigd dit de kans op het maken van acceptabele verbindingen
groter maakt. Hierdoor zal m.i. eerder de wens om een F-licentie te behalen toenemen.
Met een verhoging van het uitgangsvermogen heeft men nog enigszins het gevoel dat,
tijdens het experimenteren met lange-afstandverbindingen , nog enige rol van betekenis
kan worden gespeeld. Tussen het hedendaagse "geweld" van sommige HF-gebruikers
geeft het de laatste jaren weinig voldoening om altijd overbluft te worden.
Slechts in enkele uitzonderlijke gevallen heeft men de mogelijkheid het ERPzendvermogen enigszins op te hogen middels het gebruik van versterkende antennes.
Daarbij kan worden vermeld dat nagenoeg alle HF-transceivers standaard een vrij
instelbaar maximaal zendvermogen van 100 Watt (PEP) hebben.
Wanneer gekozen zou worden de N-licentiehouder toestemming te geven tot het gebruik
van 100 Watt (PEP) zendvermogen, zal dit de afweging tot het eventueel plegen van een
overtreding van het toegestane zendvermogen verkleinen. Hierbij ga ik er van uit dat, ook
zoals wij dat vroeger en nu nog steeds doen, elke radiozendamateur zich geheel aan de
machtigingsvoorwaarden houdt, maar een kleine kans blijft aanwezig.
HB: Het HB legt dit zonder verder commentaar aan de vergadering voor.
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VOORSTEL 3 A51 BERGEN OP ZOOM

Wijziging van de statuten zodat in de toekomst convo’s via E-mail verstuurd mogen worden naar leden die kenbaar hebben gemaakt hier geen bezwaar tegen te hebben.
Motivering:
Ieder jaar worden wij als vereniging weer geconfronteerd met extra uitgaven in de vorm
van portokosten en druk/kopieer kosten als de convo’s weer verstuurd moeten worden
voor de jaarlijkse leden vergadering.
Deze kosten worden ieder jaar maar meer, en gezien het feit dat iedereen tegenwoordig
met E-mail werkt is het volgens onze afdeling niet meer van deze tijd om dit via de post te
versturen.
Deze kosten kunnen we als vereniging beter besteden in en bij onze verenigings- activiteiten.
Hierover hebben wij gestemd in onze vergadering van 20-01-2015 en zijn het hier over
eens dat dit mogelijk moet zijn.
Wel hebben we de opmerking erbij gemaakt dat dit is voor diegene die dit wil, zijn er leden die het via de post willen ontvangen, dan moet dit ook mogelijk blijven.
HB: Reeds in 2009 is een soortgelijk voorstel van de afdeling Amersfoort aan de orde geweest. De toelichting van het HB luidde dat dit zonder meer is toegestaan, de afdeling
Amersfoort heeft dit voorstel staande de vergadering ingetrokken.
Zie verder art.41 lid 5 van boek 2 Burgerlijk Wetboek: “Tenzij de statuten anders bepalen
kan, indien een lid of afgevaardigde hiermee instemt, de bijeenroeping geschieden door een
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres
dat door hem voor dit doel is bekend gemaakt.”

VOORSTEL 4 A40 TWENTE

Wij verzoeken het HB de stand op de Ham Radio in Friedrichshafen in de toekomst aanzienlijk te professionaliseren en dat de inrichting hiervan een duidelijk beeld geeft van de
Nederlandse zendamateurs.
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Motivering:
Er zijn veel zendamateurs van de afdeling Twente en van de overige afdelingen die de
grootste Ham beurs in Europa bezoeken. Zij vinden de aankleding van de stand ver onder
de maat die saai is en geen binding heeft met onze hobby. Zodoende is deze stand niet
aantrekkelijk voor bezoekers. Het grootste probleem is dan ook dat de leden zich onvoldoende en slecht vertegenwoordigd voelen door de uitstraling van de VERON stand. De
afdeling Twente is van mening:
 Dat een professionele stand op een beurs ten goede komt Public relations van het
zendamateurisme.
 Dat een eventuele standbemanning ook vanuit de afdelingen kan worden gerealiseerd zodat een afdeling(en) zich op een internationaal vlak kan presenteren.
 Dat hiervoor ieder jaar een afdeling(en) zich kunnen aanmelden.
 Dat een eigen professioneel ingerichte stand bij meerdere activiteiten inzetbaar is.
HB: Dit voorstel heeft de aandacht van het HB. Het HB heeft reeds eerder besloten in 2015
niet aanwezig te zullen zijn op de Ham Radio ter evaluatie. De PR-Cie zal zich beraden over de
toekomstige invulling.

VOORSTEL 5 A27 KANAALSTREEK

De VR draagt het hoofdbestuur op om alles te doen wat in haar vermogen ligt om te bevorderen dat er in Nederland en in CEPT verband zo spoedig mogelijk een nieuwe categorie machtiging wordt ingevoerd naar het voorbeeld van de Britse Foundation License.
Ruim tien jaar geleden is al eens een dergelijke poging gedaan. Agentschap Telecom wilde toen niet unilateraal een nieuwe machtigingscategorie invoeren. Daarom zou de actie
tenminste ook moeten bestaan uit het lobbyen bij de zusterverenigingen in IARU-verband
en het AT vragen soortgelijke actie te ondernemen bij haar zusterorganisaties binnen
CEPT.
Motivering:
1. De gemiddelde leeftijd van de zendamateurs neemt al jarenlang zienderogen toe. De
aanwas van nieuwe, vooral jonge, amateurs is veel te klein waardoor de hobby verder
vergrijst en op termijn niet meer levensvatbaar blijft. Veranderingen in de regelgeving
hebben tot nu toe dit proces niet voldoende kunnen tegengaan.
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2. De toenemende concurrentie van andere mogelijkheden tot communicatie en vrijetijdsbesteding dwingt ons om hierop te reageren om de hobby aantrekkelijker te maken
voor nieuwe aanwas.
3. De vrije tijd die men heeft wordt door steeds meer activiteiten ingevuld. Hierdoor
wordt de echt nog beschikbare tijd schaarser en daarmee waardevoller. De investering in
tijd om een van de bestaande machtigingen te kunnen halen wordt daarmee (relatief)
steeds zwaarder.
4. In landen als Groot-Brittannië, Canada en Australië bestaat al langer dan tien jaar een
zogenaamde "Foundation License". Deze richt zich behalve op de elementaire techniek
vooral ook op "operating practice" en leidt op tot een niveau met voldoende praktische
bekwaamheid om een gekochte transceiver te kunnen bedienen, niet om er zelf een te
kunnen bouwen. Het blijkt heel goed mogelijk om in een (lang) weekend gemotiveerde
jongelui alle benodigde kennis en vaardigheden bij te brengen. Dit gebeurt zowel door
amateurverenigingen als bijvoorbeeld door (radio)scouts en als buitenschoolse activiteit
aan middelbare scholen. Het resultaat is in genoemde landen een daverend succes: honderden nieuwe amateurs per jaar extra. Een redelijk aantal van hen stroomt na verloop
van tijd door naar de hogere categorieën. Zonder Foundation License waren ze daar
waarschijnlijk nooit toe gekomen.
5. De voorwaarden om een dergelijke cursus in Nederland succesvol op te zetten zijn volop aanwezig. Op middelbare scholen en binnen scouting is een groot potentieel aanwezig van jongelui die graag met de hobby willen kennismaken maar die niet te motiveren
zijn om maandenlang een avond in de week te investeren voor een tamelijk ongewisse
opbrengst.
Niets doen is geen optie meer, de hobby sterft uit en daarmee valt de bestaansgrond van
de VERON weg. Willen we een levensvatbare gemeenschap van zendamateurs behouden
en daarmee de VERON dan moeten we in actie komen.

HB: Indien de Verenigingsraad dit voorstel aanneemt, zal het hoofdbestuur daaraan vanzelfsprekend uitvoering geven. Voor het realiseren van een vorm van “Foundation License” zal
een zeer tijdrovend traject moeten worden doorlopen. Internationaal betekent het dat de
VERON via IARU-Region 1 een verzoek bij CEPT indient om een dergelijke licentiecategorie
mogelijk te maken. Vervolgens zal dat verzoek in de Working Group Frequency Management
(WGFM) van de CEPT worden besproken en mogelijk worden ingewilligd, waarna er een syllabus voor een nieuw soort radiozendexamen moet worden opgesteld en geaccordeerd.
Nationaal zal een soortgelijk verzoek aan het Agentschap Telecom worden voorgelegd. Het
verdient echter aanbeveling om dat pas te doen nadat op internationaal niveau het voorstel
van de afdeling Kanaalstreek is gerealiseerd. Het zal duidelijk zijn dat met zo’n traject enige
tijd is gemoeid, waarbij al snel aan enkele jaren moet worden gedacht
J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen Secretaris

-7-

VR voorstellen 2015

VERON HB
VOORSTEL 6 A46 ZAANSTREEK

De afdeling Zaanstreek stelt de VR voor het Hoofdbestuur van de VERON te vragen in
Electron meer artikelen te publiceren met betrekking tot besluiten, acties en plannen van
het Hoofdbestuur en van de ontwikkelingen in de amateurwereld (Amateurdienst) zowel
nationaal als internationaal.
Motivatie:
Over al deze onderwerpen is er in ons verenigingsorgaan Electron tegenwoordig heel
weinig te vinden. En dat terwijl Electron het enige kanaal is waardoor belangrijke informatie alle leden bereikt, ongevraagd en zonder dat zij hiervoor uitgebreide zoekacties
moeten ondernemen op b.v. de VERON Website. Door het ontbreken van publicaties in
Electron van bestuursbesluiten, acties en plannen kan een grotere afstand ontstaan tussen de leden en het hoofdbestuur. Dit is een slechte ontwikkeling voor onze vereniging.
Hetzelfde ontbreken doet zich voor met betrekking tot ontwikkelingen binnen de nationale en internationale organisaties, zoals Agentschap telecom/EZ, IARU, ITU, CEPT, EU,
etc.
HB: Het HB legt dit voorstel voor aan de vergadering. Het HB streeft er naar in de toekomst
weer in Electron te publiceren.
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