1-3-2017

Vraag vanuit het Agentschap Telecom
Aan de verenigingen wordt gevraagd om het pakket voor N-amateurs in zijn
geheel te herijken, en een compleet pakket voor te stellen waarvan de leden
vinden dat het recht doet aan de mogelijkheden die N-amateurs zouden moeten
hebben.
Een pakket dat breed gedragen wordt binnen de amateurgemeenschap, zowel
door Full als door Novice amateurs.
Dit zou moeten leiden tot een pakket voor de langere termijn (5 à 10 jaar).
(Bron: Verslag 94e Amateur Overleg dd. 26-10-2016, agendapunt 5.2)
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Wat is er in dit kader mogelijk?
Het Agentschap Telecom staat open voor alle suggesties, mits binnen wettelijke
kaders, realistische grenzen, enz. !
Opties, gegenereerd binnen de CMZ (en informeel besproken met het AT*):
•
•
•
•
•

We veranderen niets aan het huidige pakket.
We voegen één of meerdere band(-segmenten) toe aan het pakket.
We geven mogelijkheden voor grotere vermogens.
We maken een op ervaringsjaren gebaseerde overgang van Novice naar Full.
???
*) = Bespreking N-Pakket met de Veron en het AT op 7 december 2016
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Voorstel werkgroep N-Pakket
De CMZ vindt de inbreng van de belanghebbenden een “must” en stelt dan ook
voor om een werkgroep samen te stellen:
• De werkgroep bestaat uit N-gelicenseerden (= belanghebbenden).
• De werkgroep bestaat uit een oneven aantal leden van de VRZA.
• De werkwijze, de samenstelling en mandaat van de werkgroep moet op de
ALV 2017 door de leden goedgekeurd worden.
• De werkgroep komt vóór het Amateur Overleg van 25 oktober 2017 met een
pakket dat voldoet aan de vraag van het AT en is afgestemd met de Veron.
• Aanmelden werkgroep bij Ron, pb0anl@vrza.nl
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Tijdlijn
12 maart 2017:
13 maart - 7 april:
8 april:
Voor 1 juni:
1 juni – 1 juli:
1 juli:
Voor 1 augustus:
Voor 1 september:

Werkgroep is samengesteld.
Eerste bijeenkomst. Onderwerp: Voorbereiding ALV.
Goedkeuring werkwijze, samenstelling en mandaat (!!!)
door ALV.
Maximaal twee uitgewerkte N-pakketten.
Afstemming met Veron.
Terugkoppeling aan de Werkgroep N-pakket.
Definitief N-Pakket uitgewerkt.
Akkoord op N-Pakket door de VRZA-leden. Door mandaat?

25 oktober 2017:

Definitief N-Pakket ingebracht op het Amateur Overleg
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