Oproep van de Werkgroep her-ijking N-Pakket
De werkgroep her-ijking N-Pakket is zowel vóór als na de Algemene Leden Vergadering van 8
april jl. al druk aan de slag gegaan. Inmiddels zijn we zo’n drie vergaderingen verder en
hebben we ook al een oriënterend gesprek met de Veron en het Agentschap Telecom achter
de rug.
De ideeën van de Werkgroep lijken zich op twee gebieden toe te spitsen:
1. Zijn er wellicht goede argumenten te vinden om het AT ervan te overtuigen dat we de
gehele 40 meter band ter beschikking willen hebben?
Zijn er mogelijkheden voor vrijgave van de 80 meter band? Van de ons omringende
landen zijn wij de enige waarvan de N-geregistreerde geen gebruik mag maken van die
band.
2. Wat zijn de mogelijkheden - als je een tijdje je N-registratie hebt en actief bent op de
verschillende banden - om door te groeien naar een F-registratie, waarbij natuurlijk wel
voldaan moet worden aan de CEPT Harec recommandatie? Welke onderwerpen zouden
dan in een mogelijk aanvullend examen nog getoetst moeten worden?
Waar wij gekozen hebben voor een Werkgroep, kiest de Veron voor een enquête onder haar
leden.
Tijdens de laatste bijeenkomst met de Veron en het Agentschap Telecom hebben we
afgesproken gezamenlijk op te trekken voor deze enquête. Zo zullen de enquêtevragen door
zowel de Veron, de VRZA en het AT worden opgesteld.
Ook de VRZA wil deze enquête beschikbaar stellen aan haar leden. Dat kunnen we alleen
maar doen via de bij onze ledenadministratie bekende email-adressen. En die hebben we
nog niet van alle leden beschikbaar of zijn verouderd.
Dus hierbij een oproep aan alle VRZA-leden om op de website www.vrza.nl onder “Mijn
VRZA” aan te loggen en te controleren of daar je juiste email-adres wordt vermeld en deze
zo nodig te actualiseren. Alleen dan kunnen we zoveel mogelijk VRZA leden benaderen om
aan de enquête rond de Her-ijking van het N-pakket mee te doen.
Namens de Werkgroep,
Ron PB0ANL

