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Voorstel 1 A12 Dordrecht
Voorstel: De afdeling Dordrecht draagt het HB op de jeugd en jongeren meer dan tot op heden
het geval is te betrekken bij het radiozendamateurisme. Dit door meer autonomie te verlenen aan
de jeugd & jongeren commissie en de jeugd & jongeren commissie een eigen jaarlijks budget ter
beschikking te stellen.
Probleem omschrijving:
De ‘volwassenheid’ van onze jeugd en jongeren wordt door de Veron onderschat. Onze jeugd en
jongeren worden beperkt in hun mogelijkheden om zelf die o zo nodige ‘olievlek-werking’ te bewerkstelligen hoe stoer en leuk het wel is om met radio bezig te zijn. De jeugd is immers de toekomst voor het radiozendamateurisme en onze vereniging. Op het moment heeft de jeugd en
jongeren commissie onvoldoende middelen en autonomie om onze huidige jeugdleden, hun
vrienden en vriendinnen en andere geintreseerde jeugd te betrekken bij en deel te laten nemen
aan o.a. radiokampen en andere activiteiten. We moeten, in de korte periode dat wij aandacht
van onze jeugd en jongeren hebben, ze maximaal betrekken en enthousiasmeren. Bij voorkeur
met hun leeftijdsgenoten!
Voorgestelde motivering en oplossing:
De afdeling Dordrecht heeft de indruk dat de jeugd veel meer potentie heeft dan dat de Veron cq
het hoofdbestuur zich realiseert. Is de jeugd wel zo blij met KidsDay (in NL is het elke dag KidsDay)
en het Jeugdplein? Weten we wel waar de jeugd behoefte aan heeft? Vindt de jeugd & jongeren
commissie wel voldoende gehoor bij het HB?
We hebben allemaal gezien dat de jeugd prima in staat is om activiteiten te organiseren zoals het
succesvolle Winter YOTA kamp in Oosterhout.
Het beleid van de Veron is tot op heden te krampachtig, dit werkt demotiverend bij de jeugd die
graag zelf activiteiten (op hun manier) organiseren in samenwerking met de jeugd & jongeren
commissie.
Door de jeugd & jongeren commissie meer autonomie te geven en een jaarlijks budget, is zij beter
in staat om activiteiten te organiseren en te faciliteren die door de jeugd worden aangedragen cq
georganiseerd. Dit stelt de commissie in staat te handelen op een manier die beter aansluit bij de
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wensen en leefwereld van de jeugd. De jeugd en jongeren commissie zal zelf, net zoals andere
commissies met een eigen budget, jaarlijks hierover verantwoording afleggen.
Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing:
Doordat activiteiten makkelijker te organiseren worden, zal de jeugd zich meer genegen voelen
om deel uit te gaan maken van de jeugd & jongeren commissie.
De jeugdleden voelen zich meer verbonden met de vereniging en zullen daardoor ook (langer) lid
blijven.
De jeugdleden voelen zich meer betrokken in de vereniging en willen zich er (meer) voor inzetten.
De jeugd van nu zijn de afdelingen, commissies en HB leden van de toekomst!
Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten
kosten en opbrengsten en wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar
De Veron/het HB hoeft alleen maar een wijs besluit te nemen om de jeugd en jongerencommissie
meer autonomie en een reëel budget ter beschikking te stellen, de jeugdleden doen onder leiding
van de jeugd en jongerencommissie de rest. Het ter beschikking gestelde budget zijn de ‘kosten’
op de kortere termijn, de opbrengsten op de wat langere termijn zijn het voortbestaan van een
Veron van enige omvang.
HB:
Het voorstel stelt dat de jeugdcommissie onvoldoende autonomie heeft en geen eigen (reëel) budget
heeft. Deze stelling wordt niet onderbouwd en het HB vraagt zich af op welke feiten deze is gebaseerd. Net als elke andere commissie kan de jeugdcommissie namelijk een budget aanvragen voor
voorgenomen activiteiten. Daarbij geldt uiteraard altijd wel dat dit moet passen in het totale financiële kader. In de begroting 2020 vindt u voor de jeugdcommissie een bedrag van 1200 euro opgenomen. Verschil met andere commissies is slechts dat dit bedrag niet ten laste van de algemene middelen komt, maar door het VERON Fonds wordt vergoed. Een en ander is te vinden in de Specificatie bij
het resultatenoverzicht. Kortom: de bij het voorstel geschetste uitgangspunten en omstandigheden
zijn niet herkenbaar.
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Voorstel 2 HB
Voorstel: I.v.m. het op de VR van 2018 aangenomen geamendeerde voorstel 2, stelt het HB voor
om het onlangs geüpdatete AVG-beleidsplan bij deze vast te stellen, c.q. te bekrachtigen.
Opm.: De afdelingsbesturen beschikken sinds 12 maart 2021 over het actuele AVG-beleidsplan.

Voorstel 3 HB
Voorstel: Het HB stelt voor de afdeling 66 Woerden op te heffen en het daardoor vrijkomende
gebied in te delen conform bijgaand overzicht.
Toelichting:
Het aantal bezoekende leden op een afdelingsbijeenkomst is de afgelopen jaren drastisch teruggelopen. Tijdens de laatste huishoudelijke vergadering is het niet mogelijk geweest om een nieuw
bestuur samen te stellen. Het aantal leden bedraagt 9. Het voldoet niet meer aan de statutaire eis
dat het ledenaantal tenminste tien moet zijn. Zij zullen conform artikel 14 lid 2 van de statuten
zullen worden overgeschreven naar andere afdelingen.
Plaats
Aarlanderveen
Bodegraven
Driebruggen
Harmelen
Kamerik
Kockengen
Linschoten
Montfoort
Nieuwerbrug
Nieuwkoop
Noorden
Oudewater
Papekop
Snelrewaard
Ter Aar
Waarder
Woerden
Woerdense Verlaat
Zegveld
Zevenhoven
Zwammerdam

Nieuwe afdeling
A17, Gouda
A17, Gouda
A17, Gouda
A08, Centrum
A08, Centrum
A08, Centrum
A08, Centrum
A29, Nieuwegein
A17, Gouda
A02, Amstelveen
A02, Amstelveen
A17, Gouda
A17, Gouda
A17, Gouda
A17, Gouda
A17, Gouda
A17, Gouda
A08, Centrum
A17, Gouda
A02, Amstelveen
A17, Gouda
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Voorstel 4 A13 Eindhoven
Voorstel: De vergadering verzoekt het HB om Agentschap Telecom te verzoeken om radio-examens
in de Engelse taal mogelijk te maken.
Probleem omschrijving:
Een groot aantal Nederlandse bedrijven neemt in grote getale buitenlandse technisch geschoolde
mensen in dienst. In deze groep zitten ook radiozendamateurs, vaak mensen met heel veel radio-kennis en jarenlange ervaring. Helaas is het zo dat veel buitenlandse licenties niet erkend worden door
CEPT/HAREC en als deze mensen in Nederland hun hobby willen oppakken, deze mensen daarom opnieuw een examen moeten afleggen. Deze mensen spreken vaak wel een woordje Nederlands, maar
om een technisch examen af te nemen in een vreemde taal is wat anders. In het bedrijf waar ze werken
wordt veelal Engels gesproken waardoor ze niet snel de Nederlandse taal machtig zullen worden.
Het AT heeft een tijd geleden besloten om examens alleen in het Nederlands af te nemen. Vermoedelijk heeft hierbij meegespeeld dat examen vragen meegenomen mochten worden na het examen en
derhalve steeds nieuwe examens gemaakt moeten worden hetgeen extra werk oplevert om die
steeds te vertalen. 
Voorgestelde oplossing en motivering:
Het voorstel is dus om het Agentschap Telecom te verzoeken om examens in het Engels te vertalen
en het mogelijk te maken om examens af te leggen in de Engelse taal.
De Nederlandse examenregels zijn veranderd. Examens mogen niet meer worden meegenomen en
kunnen worden hergebruikt. Dat maakt de hoeveelheid werk voor het maken van een Engels examen
minder, immers, die kunnen nu ook worden hergebruikt.
De vraag is dan ook of dat het bezwaar tegen het afnemen van examens in de Engelse taal nog steeds
geldt, of dat we onze gastvrijheid kunnen tonen door deze groep van amateurs toegang te geven tot
een Nederlandse licentie.
HB: In AO 89 gedateerd 19 maart 2014 is het antwoord gegeven op een eerder gestelde vraag over het
afnemen van examens in de Engelse taal.
Het antwoord van AT is als volgt:

6
Eric-Jan Wösten PA0ERC Algemeen secretaris

Voorstellen VERON VerenigingsRaad 2021

AT heeft aangegeven dat het afnemen van examens in de toekomst anders zal worden ingevuld. De details zijn nog niet bekend.

Voorstel 5 A22 Zuid-Limburg
Voorstel:
Beschikbaar stellen van voorgaande jaargangen van Electron in PDF format.
Probleem omschrijving
CD-ROM’s zijn een verouderde techniek, nieuwe notebooks en laptops beschikken niet meer
over een CD-Rom drive.
Voorgestelde oplossing
Maak zoveel mogelijk voorgaande jaargangen van Electron beschikbaar in de webshop van de
Veron, net zoals jaargang 2019, met een kortingscode voor leden.
Motivering
Oudere jaargangen van Electron hebben vaak nog een aanzienlijke waarde. Zoeken in de papieren versie van Electron naar een specifiek artikel of onderwerp is echter niet eenvoudig, papieren versies raken zoek of nemen te veel plaats in. Digitale documenten nemen relatief weinig
plaats in, en zijn gemakkelijk doorzoekbaar. Het officieel door de Veron ter beschikbaar stellen
van Electron in digitale vorm vormt uitstekende PR en is tevens een mooie service aan de leden.
Welke neveneffecten zijn te verwachten
Het is te verwachten dat digitale versies van Electron gekopieerd zullen worden, maar dit is niet
anders dan voor digitale versies op CD-ROM.
Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten
kosten en opbrengsten:
Het digitaal via de webshop aanbieden van Electron levert naar onze verwachting een besparing
op, zowel financieel als t.a.v. ‘manpower’. De inspanning en kosten voor het publiceren in de
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webshop zijn geringer dan het voorbereiden, produceren, op voorraad houden en fysiek verzenden van CD-ROM’s. De webshop is hier al voor ingericht.
Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht
beschikbaar:
ICT-werkgroep? Voor de noodzakelijke werkzaamheden wil de afdeling indien nodig ondersteunen bij het vinden van de benodigde hulptroepen.
HB: Er wordt al aan gewerkt en het zal gefaseerd worden ingevoerd.

Voorstel 6 A17 Gouda
Voorstel: Dit voorstel is eerder ingediend in 2019, maar aangezien er geen voortgang is geboekt
dienen we het bij deze opnieuw in. De vertegenwoordiging van de VERON in het Amateur Overleg verzoekt het AT om het bandplan voor de 30M amateurband te harmoniseren met de toewijzing voor IARU Regio 1. Dit betekent dat het huidige segment voor Digi-modus wordt vergroot met 10 kHz naar 10.130 MHz – 10.150 MHz.
Probleemomschrijving
In Nederland mogen zendamateurs met een F licentie volgens “de regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht” van het Ministerie van Economische Zaken niet met Digi-modes zoals FT-8 en WSPR op de daarvoor gebruikelijke frequenties 10.136 MHz en 10.1387 MHz uitzenden. Volgens deze regeling mogen zij alleen in het segment 10.140 MHz – 10.150 MHz met deze
Digi-modes uitzenden.
Voorgestelde oplossing en motivering
Digi-modus op de 30M amateurband toestaan in het segment van 10.130 MHz – 10.150 MHz. 10
MHz is juist een aangewezen band voor het uitzenden van Digi-modus en het doen van propagatie onderzoek.
Bijlagen: “de regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht” https://wetten.overheid.nl/BWBR0036375/2017-04-01#Bijlagen
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Het IARU regio 1 Bandplan https://www.iaru-r1.org/index.php/spectrum-and-band-plans/hf

Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing
Meer activiteit door Nederlandse zendamateurs op de 30M amateurband en meer DX mogelijkheden.
Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten
kosten en opbrengsten
Het op de agenda zetten door de VERON vertegenwoordiging in het Amateuroverleg met
Agentschap Telecom.
Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht
beschikbaar
n.v.t.
HB:
Het voorstel omvat een verzoek van de vertegenwoordiging van de VERON in het Amateur Overleg
aan AT om het bandplan van de 30m amateurband te harmoniseren met de toewijzing van IARURegion 1. In de eerste plaats merken wij op dat AT geen bandplannen opstelt en deze plannen evenmin wijzigt. Dat is een taak die onder de verantwoordelijkheid van IARU-R1 wordt uitgevoerd. Een
harmonisatie van de 30m amateurband is in het overleg met AT daarom niet aan de orde. De realisatie van het voorstel van de afdeling Gouda vereist een wijziging van de Regeling Gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015. In het amateuroverleg van 25 oktober 2018 is door de VERON een
verzoek tot wijziging van deze ministeriële regeling ingediend.
Daarmee is bijna 3 jaar geleden aan het voorstel van de afdeling Gouda reeds uitvoering gegeven. Het
Agentschap Telecom heeft op dit moment een update van de regeling in voorbereiding. Bij het tot
stand komen of wijzigen van zo’n ministeriële regeling vereist de Nederlandse staatsinrichting een
specifieke, veelal tijdrovende procedure.
Door de VERON is op 21 oktober 2019 een brief naar AT gestuurd waarin wijzigingen van het amateurspectrum, waaronder de aanpassing van de 10MHZ en de implementatie van de N-herijking wordt
voorgesteld. De VERON heeft inmiddels AT om een status van de voorgestelde wijziging gevraagd.
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