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Artikel 1.
Per 1 januari 1971 is opgericht, ter vervanging van het “VERON QSL
BUREAU” en het “VRZA QSL BUREAU”, één QSL BUREAU van Nederland.
Dit bureau wordt aangeduid met de naam DUTCH QSL BUREAU, verder te
noemen het DQB.
Het correspondentieadres van het DQB luidt:
Dutch QSL bureau.
Postbus 330,
6800 AH ARNHEM.
THE NETHERLANDS.
Tel. 026-4426760
ING Betaalrekening (voorheen Postgirorekening): 2402513
Artikel 2.
Het bureau wordt beheerd door :
Presikhaaf Grafische Diensten.
Postbus 5119,
6802 EC ARNHEM.
Het bezoekadres is :
Driepoortenweg 35,
6827 BP ARNHEM.
Presikhaaf Grafische Diensten.
Het bureau staat onder toezicht van het:
Hoofdbestuur van de VERON
Bestuur van de VRZA
Deze verenigingen worden vertegenwoordigd door een DQB commissie
bestaande uit:
a) een lid van de VERON, benoemd door het hoofdbestuur.
b) een lid van de VRZA, benoemd door het bestuur.
Artikel 3.
Het DQB behandelt QSL-kaarten voorzover deze betrekking hebben op
verbindingen die gemaakt of gehoord zijn op de aan de amateurdienst
toegewezen frequenties.
a) Het DQB behandelt de inkomende QSL-kaarten die door haar zijn
ontvangen uit binnen- en buitenland en welke bestemd zijn voor leden van
de in Art. 2 genoemde verenigingen.
b) Het DQB behandelt de door haar ontvangen (direct of via de RQM)
uitgaande QSL-kaarten met binnen- of buitenlandse bestemming van leden
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van de in Art. 2 genoemde verenigingen.
c) Onder leden wordt verstaan:
- Gelicenseerde Nederlandse radiozendamateurs en geregistreerde
Nederlandse luisteramateurs die lid zijn van minimaal één van de in Art. 2
genoemde verenigingen.
- Gelicenseerde buitenlandse radiozendamateurs en geregistreerde
buitenlandse luisteramateurs, die lid zijn van minimaal één van de in Art. 2
genoemde verenigingen.
d) QSL post voor en van leden van de in Art. 2 genoemde verenigingen in het
buitenland.
- Leden in het buitenland kunnen de voor hen bestemde QSL post via een
door hen benoemde QSL manager in Nederland ontvangen.
Deze dient dan als zodanig bij het DQB te worden gemeld.
Deze QSL-manager dient minimaal lid te zijn van één van de in Art. 2
genoemde verenigingen.
- Leden in het buitenland kunnen hun uitgaande QSL kaarten voor eigen
rekening rechtstreeks zenden aan het DQB.

Artikel 4.
De exploitatiekosten van het DQB zijn voor rekening van de in Artikel 2
genoemde verenigingen naar rato van het aantal leden dat per 31 december
van het lopende kalenderjaar zend-respectievelijk luisteramateur is.
De verdelingsbegroting van enig jaar wordt vastgesteld aan de hand van de
verdeelsleutel op 31 december een jaar daaraan voorafgaande, terwijl de
afrekening over enig jaar plaats vindt op basis van de verdeelsleutel op
31 december van dat jaar.
De verdeelsleutel wordt op honderdsten nauwkeurig vastgesteld.
Opgave van het aantal leden wordt voor 1 februari van ieder kalenderjaar door
de ledenadministratie van de in Art. 2 genoemde verenigingen gedaan aan
de beheerder van het DQB en aan de leden van de DQB commissie.
De DQB commissie beschikt over de administratieve gegevens en het
ledenbestand van het DQB.
De ledenlijsten van de in Art. 2 genoemd verenigingen worden beschikbaar
gesteld aan de DQB commissie.
Artikel 5.
Het boekjaar van het DQB loopt van 1 januari tot en met 31 december.
In de maand december wordt door de beheerder van het DQB een begroting
opgemaakt van de te verwachten lasten voor het komend boekjaar.
Deze begroting staat ter beschikking van de DQB commissie.
Aan de hand van de in artikel 4 genoemde ledenopgave wordt de voorlopige
bijdrage van elk van de in Art. 2 genoemde verenigingen bepaald.
Opgave van deze jaarlijkse bijdrage wordt voor 1 februari van elk kalenderjaar
gedaan aan de penningmeesters van de in Art. 2 genoemde verenigingen.
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Deze verenigingen verplichten zich deze bijdragen in 12 gelijke termijnen over
te maken ten gunste van het DQB te Arnhem.
De betalingen dienen te geschieden voor of op de eerste dag van elke maand.
Tevens wordt bepaald wat de bijdrage in de exploitatiekosten voor het
komende jaar zal zijn voor niet-leden zoals omschreven is in art 3 c en 3 d.

Artikel 6.
In de maand december van elk boekjaar wordt door de beheerder van het
DQB een balans opgemaakt van de baten en lasten over het afgelopen
boekjaar.
Deze balans behoeft de goedkeuring van het Hoofdbestuur resp. Bestuur van
de in Art. 2 genoemde verenigingen.
Een voordelig saldo wordt in mindering gebracht op de te verwachten lasten
van het volgend jaar, en verdeeld onder de in Art. 2 genoemde verenigingen.
Een nadelig saldo wordt op basis van het in Artikel 4 bepaalde in rekening
gebracht bij de penningmeesters van de genoemde verenigingen.
Deze verenigingen verplichten zich bovenvermeld nadelig saldo binnen 4
weken na ontvangst van een verzoek daartoe aan te zuiveren door een
overschrijving van het bedrag ten gunste van het DQB te Arnhem.

Artikel 7.
Het DQB zendt de in artikel 3 nader omschreven QSL- kaarten bestemd voor
buitenlandse radiozend – of luisteramateurs in pakketten van maximaal 10 Kg.
Aan het voor het betreffende land in aanmerking komende QSL bureau.
De toezending geschied met regelmaat, dit ter beoordeling van de beheerder
DQB bureau i.v.m. de beheersbaarheid van de porto kosten. Toch moet
verzending minimaal 4 keer per jaar plaats vinden.

Artikel 8.
Het DQB zend binnengekomen, in Artikel 3 nader omschreven QSL-kaarten,
bestemd voor de leden van de in Art. 2 genoemde verenigingen periodiek aan
de regionale QSL-managers onder wiens regio zij vallen.
Deze toezending moet minimaal 10 keer per jaar plaats vinden.
.
Artikel 9.
a) In elke regio functioneert een Regionale QSL Manager (RQM).
Een RQM dient zich te laten bijstaan door ten minste één Sub-RQM.
b) RQM en Sub-QRM worden benoemd en ontslagen door de DQB
commissie.
Benoeming en ontslag van de RQM en Sub-RQM geschieden schriftelijk.
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Artikel 10.
De RQM c.q. Sub-RQM stelt de in artikel 3 genoemde radiozend- en/of
luisteramateurs maandelijks in de gelegenheid QSL-kaarten in ontvangst te
nemen en/of af te geven op de bijeenkomsten van de in Art. 2 genoemde
verenigingen in hun regio. Verzending der QSL-kaarten van de hierboven
genoemde radio-zend-en/of luisteramateurs kan periodiek geschieden met
een minimum van 10 keer per jaar van de regio naar het DQB.
Dit ter beoordeling van de RQM.
De leden van de DQB commissie dragen zorg voor voldoende publiciteit
inzake de namen en adressen van de RQM´s. Mutatie's worden zo spoedig
mogelijk gemeld.
Het publiceren vindt, met in achtneming van de wettelijke bepalingen die
daarvoor gelden, plaats in de verenigingsorganen en/of op de Websites van
de in Art. 2 genoemde verenigingen en van het DQB.
Artikel 11.
Radiozend-en/of luisteramateurs, lid van minimaal één van de in Art. 2
genoemde verenigingen, die van de in Artikel 10 genoemde regeling
geen gebruik kunnen of wensen te maken, kunnen:
a) hun uitgaande QSL kaarten voor eigen rekening rechtstreeks zenden aan
het DQB,
b) de voor hen bestemde QSL kaarten ontvangen door er voor te zorgen dat
de in Artikel 8 genoemde RQM een aantal aan hen geadresseerde en
voldoende gefrankeerde enveloppen in zijn bezit heeft.
Eens per jaar worden die radiozend-en/of luisteramateurs, die niet aan het in
sub.b van dit artikel bepaalde hebben voldaan, door de RQM schriftelijk dan
wel mondeling in kennis gesteld van de aanwezigheid van de voor hen
bestemde QSL-kaarten.
Is er na vier weken geen reactie op deze mededeling ontvangen gaan de
bedoelde kaarten voorzien van een passende mededeling retour afzender.

Artikel 12.
De verrekening van de noodzakelijke verzendkosten geschiedt door de
beheerder van het DQB.
De RQM's dienen ééns per maand, op een speciaal daarvoor bestemd
formulier, de declaraties bij de beheerder van het DQB in.
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Artikel 13.
De door Nederlandse radiozend-en/of luisteramateurs aangeboden QSLkaarten dienen het formaat 90 x 140 mm. met een papierdikte van
170 – 220 gram/m² te hebben.
Zowel de aan de RQM´s aan te bieden QSL-kaarten, als ook de kaarten door
de RQM´s aan het DQB aan te bieden QSL-kaarten moeten als volgt worden
aangeboden:
a) bestemd voor de Nederlandse radiozend- en/of luisteramateur of een
Nederlandse QSL-manager voor een lid in het buitenland:
ongesorteerd.
b) bestemd voor buitenlandse radio-zend-en/of luisteramateurs:
gesorteerd op prefix (landaanduiding) en in alfabetische volgorde.

Artikel 14.
De ledenadministratie van de in Art. 2 genoemde verenigingen geven
maandelijks de mutaties die, in het ledenbestand hebben plaatsgevonden,
door aan het DQB.
Artikel 15.
De exploitatie van het DQB dient te geschieden overeenkomstig de daarop
betrekking hebbende IARU aanbevelingen.
Artikel 16.
Het Hoofdbestuur resp. het Bestuur van de in Art. 2 genoemde verenigingen
kunnen ten aanzien van dit reglement overeenkomsten tot wijzigingen met
elkaar aangaan.

Artikel 17.
De overeenkomst kan worden beëindigd telkens per
1 januari, mits een opzegtermijn van 1 jaar in acht wordt
genomen.
Artikel 18.
Bij “Silent Key” zal het DQB bij de nabestaanden nagaan wat
er met de QSL-kaarten moet gebeuren.
Wanneer er binnen drie maanden niet is gereageerd gaan de kaarten
voorzien van het stempel “Silent Key” retour afzender.
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Alg.secretaris VERON

Secretaris de VRZA

Concept 5

Arnhem, 15 januari 2009
J.Kikkert
B.G.J.Messinger

PA0IJM
PA3FEO

(VERON)
(VRZA)

Concept 6
Arnhem, 12 oktober 2009
J.J. Vosselman
B.G.J. Messinger

PG7V
PA3FEO

(VERON)
(VRZA)

Concept 7
Arnhem, 5 maart 2011
J.J. Vosselman
B.G.J. Messinger

PG7V
PA3FEO

(VERON)
(VRZA)
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Wijzigingsblad:

d.d. 15-01-2009 23:40 uur

Wijzigingen t.o.v. De uitgave van het DQB Reglement (juli 2004)

Artikel 1
Uitgebreid met het postbusadres van het DQB, telefoonnummer en
betaalrekeningnummer van de ING/Postbank.
Artikel 2
Naam Adres en postbusgegevens van de beheerder aangepast en het
bezoekadres is toegevoegd.
Artikel 3
Uitgebreid met Sub c, Sub d
Sub c
Omschrijft het begrip leden.
Sub d
Omschrijft de wijze hoe buitenlandse leden van de in Art. 2 genoemde
verenigingen de voor hen bestemde QSL post via het DQB kunnen
verzenden en ontvangen.
Artikel 8
Uitgebreid met Sub a
Sub a
Omschrijft de wijze hoe buitenlandse leden van de in Art. 2 genoemde
verenigingen met een QSL-manager in Nederland de voor hen
bestemde QSL post via het DQB en RQM kunnen ontvangen.
Artikel 10
Aangepast met een verwijzing naar de wetgeving inzake het publiceren van
naam en adres van RQM's. Tevens is de Website van de in Art. 2 genoemde
verenigingen als publicatie mogelijkheid toegevoegd.
Artikel 13
Aangepast met de mogelijkheid van het ontvangen van QSL post via een
Nederlandse QSL-manager en voor het verzenden van QSL post via het DQB
voor een lid in het buitenland van de in Art. 2 genoemde verenigingen.
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Wijzigingsblad:

d.d. 15-03-2013 23:30 uur

Wijzigingen t.o.v. De uitgave van het DQB Reglement (maart 2011)
Artikel 13
De door Nederlandse radiozend-en/of luisteramateurs aangeboden QSLkaarten dienen in principe het formaat 90 x 140 mm. te hebben.
Zowel de aan de RQM´s aan te bieden QSL-kaarten, als ook de kaarten door
de RQM´s aan het DQB aan te bieden QSL-kaarten moeten als volgt worden
aangeboden:
a) bestemd voor de Nederlandse radiozend- en/of luisteramateur of een
Nederlandse QSL-manager voor een lid in het buitenland:
ongesorteerd.
b) bestemd voor buitenlandse radio-zend-en/of luisteramateurs:
gesorteerd op prefix (landaanduiding) en in alfabetische volgorde.
Is aangepast volgens het voorstel zoals behandeld op de RQM-Dag 2013
naar:
De door Nederlandse radiozend-en/of luisteramateurs aangeboden QSLkaarten dienen het formaat 90 x 140 mm. met een papierdikte van
170 – 220 gram/m² te hebben.
Zowel de aan de RQM´s aan te bieden QSL-kaarten, als ook de kaarten door
de RQM´s aan het DQB aan te bieden QSL-kaarten moeten als volgt worden
aangeboden:
a) bestemd voor de Nederlandse radiozend- en/of luisteramateur of een
Nederlandse QSL-manager voor een lid in het buitenland:
ongesorteerd.
b) bestemd voor buitenlandse radio-zend-en/of luisteramateurs:
gesorteerd op prefix (landaanduiding) en in alfabetische volgorde.
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