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1. Opening. 

 

Floris Wijnnobel, voorzitter van de VRZA, heet allen welkom. 

In het februarinummer van CQ-PA is deze medewerkersdag aangekondigd. 

Er is een z.g.n. “Open agenda”. 

 

 

2. Vorig verslag. 

 

Het vorige verslag is zonder aanpassing akkoord. 

 

 

3. Actuele zaken. 

 

Ron Goossen.  

Herijking N-bevoegdheid. 

De deelnemers die hebben meegedaan aan de enquête hebben het volgende beeld zichtbaar gemaakt. 

Het huidige bevoegdhedenpakket voor de N-amateur is voldoende, men is tevreden. 

Kunnen de verenigingen met de gevonden resultaten nog meer doen? 

Antwoord: Ja, we kunnen hiermee input geven voor een CEPT-harmonisatie van de N-bevoegdheid. 

Ron geeft een uitleg hoe de bevoegdheden van een novice-amateur in de ons omringende landen is 

geregeld. 

Op dit moment is een werkgroep bezig met het opstellen van een startnotitie. 

Hierin worden ook de resultaten van he enquête verwerkt. 

In deze werkgroep zitten vier personen, twee mensen van AT, een namens de VRZA en een namens de 

VERON. 

Ron Goossen en Bram van den Berg zijn de deelnemers namens VRZA en VERON. 

De eerste twee hoofdstukken van de notitie zijn gereed. 

Het huidige N-examen voldoet op dit moment aan de ECC Recomandation (05)06. 

(CEPT Novice Radio Amateur Licence)  

Echter hierin is niet geregeld de frequentiebanden en het maximaal toegestane vermogen. 

Opgemerkt wordt dat het eindstation nog niet in zicht is. 

Ron antwoordt: Klopt, dit is een langdurend traject, we hopen op het komende amateuroverleg iets te 

kunnen presenteren, maar wees niet teleurgesteld als we het pas in het najaars-amateuroverleg kunnen 

presenteren. 

  

Ron Goossen. 

Ron heeft in december 2017 de ledenadministratie overgenomen van Hans Nijman. 

Contributiebetaling via automatische incasso geniet de voorkeur. 

Betaling is ook mogelijk via de factuur die wordt toegestuurd, echter dit geeft een hoop administratief 

werk en genereert extra kosten. (Postzegels, enveloppen, papier) 

Op dit moment zijn er 50 leden aan wie een tweede betalingsherinnering is toegestuurd. 

Het bestuur werkt op dit een promotiecampagne uit voor het betalen van de contributie via 

automatische incasso. 

Wim Visch stelt voor om de aanmeldprocedures aan te passen zoals de VERON dat doet. 

Dit wordt meegenomen. 
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Karin Mijnders.  

Slapende afdelingen: Kunnen leden zelf aangeven bij welke afdeling zij willen zijn ingedeeld? 

Ron antwoordt: Ja, dit kan, iedere afdelingssecretaris heeft een overzicht ontvangen van de leden die 

zijn ingedeeld bij de afdeling en een overzicht van de leden die niet zijn ingedeeld bij een afdeling. 

Leden die niet zijn ingedeeld bij een afdeling worden na invoer van de AVG-regeling (25 mei 2018) 

niet meer bekend gemaakt bij de afdelingssecretarissen. 

Leden kunnen altijd berichten bij welke afdeling zij willen behoren. 

 

Floris Wijnnobel. 

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  

Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). 

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 

Floris geeft hierover een uitleg. 

De VRZA moet zichtbaar maken dat zij zorgvuldig omgaat met de gegevens van leden. 

Ron informeert dat de gegevens op dit moment voldoende zijn gewaarborgd. 

De afdelingen krijgen het advies om geen gegevens langer te bewaren dan noodzakelijk. 

Dus indien niet meer noodzakelijk: Wis alle betreffende persoonsgegevens. 

 

Ron Goossen. 

PI4VRZ/A, de antennes voor 2 mtr, en 4 mtr, moeten van de eigenaar definitief worden verwijderd van 

de watertoren van Radio Kootwijk. 

Gelukkig is er een alternatief voor 2 mtr: Zender op een andere locatie waarbij gebruik wordt gemaakt 

van een remote-systeem. 

Stichting Scoop Hobbyfonds (Hobbyscoop) geeft ondersteuning bij het realiseren van een andere 

locatie voor de zendantenne. 

HF: Het radiostation gaat weer terug naar uitzendingen in de 80 mtr. band. 

Hiervoor wordt de IC7410 ingezet. 

Er is onderzoek gedaan naar het gezamenlijk uitzenden van PI4VRZ/A en PI4AA via een 

zendinstallatie. 

Gebleken is dat de verschillen te groot zijn.  

Wel kunnen we reclame maken voor elkaars uitzendingen. 

 

Ruud Hobers. 

VRZA-promo tijdens de radioamateurexamens, de aanwezigheid van de VRZA is een succes. 

Ruud vertelt enkele anekdotes tijdens diverse examensessies. 

Ruud is in november 2018 verhinderd.  

Dennis Wobbema & Ruud Haller zullen tijdens het november-examen namens de VRZA aanwezig 

zijn. 

 

Floris Wijnnobel. 

De ALV is dit jaar op 07 april 2018 op de volgende locatie. 

“Van der Valk Breukelen A2, Stationsweg 91 , 3621 LK  Breukelen”. 

Je kunt deze locatie ook goed bereiken met het OV. (Treinstation Breukelen) 

 

Floris Wijnnobel. 

Als een afdeling een activiteit organiseert waarbij de kosten een forse belasting is voor het 

afdelingsbudget: Schroom niet een verzoek in te dienen bij het landelijke bestuur voor een bijdrage. 

 

Karin Mijnders.  

Karin heeft de functie contestmanager overgenomen van Martin Ouwehand. 

Zij vraagt aandacht voor het volgende. 
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- Toekomst afdelingscompetitie. 

- Toekomst WAP-contest. 

- Toekomst VRZA-QSO-party. 

Wim Visch informeert allen over de historie van deze contesten. 

Discussie ontstaat, na afloop blijkt: We gaan hiermee door. 

Er is voldoende draagvlak om een stevige promotiecampagne te starten.  

Ruud Haller heeft de mallen voor de bijbehorende certificaten. 

 

Besloten is:  

WAP-contest vanaf 50 MHz en hoger: 16 juni 2018. 

VRZA-QSO-party: 25 november 2018. 

De organistoren zullen dit bekend maken via de VRZA-media. (Website, CQ-PA en/of Facebook) 

 

Afdelingscompetitie: In de aankondiging vermelden dat iedereen mag zenden onder de afdelingscall, 

mits wordt voldaan aan de hierbij behorende voorwaarden. 

Iedere afdelingssecretaris kan de deelname bekend maken bij de landelijke secretaris en aangeven vanaf 

welke locatie de afdeling meedoet. 

De VRZA zorgt dan dat er op die dag op de aangegeven locatie een taart wordt bezorgd.  

(Mailto: secretaris@vrza.nl) 

 

Karin Mijnders.  

PA6HIT: Scoutingsthema tijdens het paasweekend. 

Karin zorgt voor publicatie via de VRZA-media. (Website, CQ-PA en/of Facebook) 

 

Sake v.d. Schaaf.  

VRZA-cursus zendamateur: De eerste vijf hoofdstukken staan online. 

Bereikbaar via: www.cursus.vrza.nl.  

Het inlogwachtwoord is hetzelfde wachtwoord als inlogwachtwoord voor “mijnvrza”. 

Sake informeert allen over de voortgang. 

Tonnie v.d. Burg maakt de teksten en verzorgt de verdieping van de cursus. 

De antwoorden die behoren bij de vraagstellingen zijn voorzien van een uitleg. 

Het maken van filmpjes vreet tijd, dit zal in een later stadium weer worden opgepakt. 

Het cursusmateriaal uit 1990 is hier ook te lezen. 

Vraag: Willen we de cursus achter een wachtwoord? 

Sake maakt een voorstel voor de ALV 2018. 

 

Wim van Zutphen:  

Wim geeft een uitleg over het DQB. 

De totale kosten worden verdeeld over de VERON en de VRZA. 

Het aantal leden per vereniging op de peildatum is bepalend voor de verdeelsleutel. 

DKARS is geen deelnemer van het DQB. 

DQB verwerkt alleen kaarten van leden. 

Het aantal verwerkte kaarten schommelt jaarlijks, maar er is een trend naar beneden zichtbaar. 

Een oorzaak hiervoor is de toename van E-QSL-verkeer. 

Binnengekomen QSL-cards worden binnen drie maanden doorgestuurd naar de afdelings-qsl-manager. 

QSL-kaarten die niet worden afgehaald kunnen niet worden teruggestuurd naar het DQB. 

De afdeling mag zelf bepalen of en zo ja wanneer deze kaarten worden vernietigd. 

 

Gerard van Oosten. 

Gerard geeft een uitleg over de werkzaamheden van de commissie machtigingszaken (CMZ) 

Samen met de VERON commissie WOO bereidt de CMZ zaken voor die aan de orde komen tijdens het 

amateuroverleg met AT.  
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Een voorbeeld van deze samenwerking is de huidige gedragslijn vergunningen radiozendamateurs. 

Op dit moment is wangedrag via de bovenregionale repeater PI2NOS een aandachtspunt. 

Er wordt opgetreden, alleen vereist de huidige wetgeving een zorgvuldige aanpak. 

Wangedrag van een gelicenceerd persoon tijdens een kort tijdsbestek is niet voldoende voor het meteen 

opleggen van een maatregel. 

Een lange termijn is noodzakelijk om voor deze persoon een goed dossier te kunnen opbouwen. 

Dit betekent dat we de overlast langer moeten tolereren. 

Raak niet gefrustreerd en zet bij wangedrag je zendontvanger uit. 

 

Gerard van Oosten. 

De Stichting Radio Examens (SRE) wordt gevormd door leden van de VRZA en de VERON. 

Vastgesteld is dat de examendatabase is versleten, voornamelijk de N-database. 

Er zijn kandidaten die de antwoorden uit hun hoofd leren en vervolgens op het examen voldoende 

punten scoren. Dit is een ongewenst fenomeen. 

Het CBR (theorie examen rijbewijs) had hier een paar jaar geleden ook last van. 

Op dit moment worden nieuwe N-vragen ontwikkeld. 

Als dit klaar is zal de eigenaar (AT) van de examendatabase opdracht moeten geven deze nieuwe 

vragen te implementeren. Hierna is de F-database aan de beurt voor een evaluatie. 

 

 

4. Rondvraag. 

 

Andre van Selfhout: 

Andre informeert allen hoe de Groningse samenwerkende afdelingen VRZA en VERON de bankkosten 

laag weten te houden. 

 

Andre van Selfhout: 

Onze afdeling heeft een aantal PI-filters beschikbaar. 

Mailto: pi4ede@vrza.nl  

 

Coen Bakker: 

Wat is het mailadres om een afdelingsactiviteit landelijke bekendheid te geven? 

Mailto: redactie@cq-pa.nl. 

 

Henk Smits:  

Kopij voor cq-pa, mailto: redactie@cq-pa.nl. 

 

 

5. Sluiting.  

 

Floris bedankt allen voor hun aanwezigheid en inzet en wenst ieder een goede thuisreis. 

Tot op de ALV. 

Volgende medewerkersdag: Zondag 10 maart 2019, wijzigingen voorbehouden. 

 

Deze conceptnotulen zullen tijdens de volgende medewerkersdag in 2019 worden behandeld. 
Deelnemers kunnen op dat moment hierop reageren. 
Na het verwerken van de reacties en akkoord van de deelnemers zijn deze notulen definitief.  

 


