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Zodra dat weer kan, zullen alle bijeenkomsten  
worden gehouden in het RODE KRUIS gebouw: 
Constructieweg 6, 3433 NN  Nieuwegein. 

 
Het ”HAMNews” verschijnt jaarlijks als convocatie van de secretaris! 
 
 
Het onderwerp van de bijeenkomsten wordt in ieder geval op de 1e woensdag van de 
maand via de afdelingszender PI4NWG bekend gemaakt. De actuele activiteitenkalender 
van de afdeling en deze convocatie – inclusief het jaarprogramma – vindt u ook op het 
internet: https://a29.veron.nl 
Indien mogelijk worden de activiteiten ook van maand tot maand in Electron gepubliceerd. 
 
Voor diegenen, die HAMNews per post toegezonden krijgen: 
Geef gerust uw e-mail adres aan ons door via:  a29@veron.nl  
Wij sturen u deze convocatie dan jaarlijks via e-mail toe en kunnen u dan via e-mail op de 
hoogte houden van het laatste afdelingsnieuws. 
 
In deze convocatie 
Bestuurssamenstelling, commissies etc; 
Bijeenkomsten, activiteitenkalender 2021; 
Uitzendingen: PI75NWG en later PI4NWG 
Agenda 
Uitnodiging huishoudelijke vergadering. 
 
A29 Website 
Kijk ook eens op onze website: https://a29.veron.nl 
Misschien heeft de QSL-manager QSL-kaarten voor u ontvangen! 
Haal ze af tijdens de bijeenkomst of vraag een collega-amateur ze voor u mee te brengen! 
 

Extra rondes 

Zolang de bijeenkomsten niet door gaan, houden de ronde leiders van PI75NWG elke 
woensdagavond een ronde. De ronde start om 20:30 uur op 145.425 MHz. Mocht deze 
frequentie vóór de start van de ronde bezet zijn, dan kan de rondeleider besluiten om naar 
145,400 MHz te gaan. 
 

https://a29.veron.nl/
https://a29.veron.nl/


 

 
 
VERON afdeling NIEUWEGEIN (A29) 
 
Bestuur en functionarissen 
 
Voorzitter:   Jef Heuvelmans, NL7892 

E-mail: a29@veron.nl 
 

Secretaris:   Bert Kruyswijk, PA1B 
    E-mail: pa1b@veron.nl 

 
Penningmeester:  Daan Minderhoud, PA1FMR 
    Email: pa1fmr@veron.nl 
     
Kascontrolecommissie: Wim Galesloot PE1JKR en Wim de Vree PE1GRL 
 
Sub QSL-manager:  Rob van de Kamer, PA1X  
 
Beheer QSL-kaarten 
PI4NWG:   Liesbeth Hoogendoorn, PA3GKB. 
 
Toezichthouder  
van PI4NWG:  René Jansen, PC2C.  
 
 
Bijeenkomsten    Gaan voorlopig niet door 
De afdeling Nieuwegein van de VERON houdt haar bijeenkomsten op iedere 2e woensdag 
van de maand, behalve in juli en augustus. Zij worden gehouden in het Rode Kruis gebouw, 
Constructieweg 6 in Nieuwegein Zuid (industrieterrein t.o. het schippers-internaat). 
Telefoon 030-6067799. Aanvang van de bijeenkomsten 20.00 uur, de zaal is echter al om 
19.30 uur beschikbaar voor onderling QSO. 
 
Uitzendingen PI75NWG  Nu elke week 
De actuele agenda en de bijzonderheden over de bijeenkomsten worden op de 1e 
woensdag van de maand bekend gemaakt in de uitzending van PI75NWG (m.u.v. juli en 
augustus). Aanvang 20.30 uur op 145.425 MHz. Voor en na het officiële deel van de 
uitzendingen kunt u zich inmelden voor deelname aan de ronde, de presentielijst of voor 
informatie en/of commentaar. Op verzoek wordt de verbinding met een PI75NWG-QSL-
kaart bevestigd. 
 
 
Tips 
1. Denk aan de kas van de vereniging. Op iedere bijeenkomst is het mogelijk om uw  

2e-hands apparatuur te koop aan te bieden (10% van de verkoopsom is voor de 
vereniging). Hebt u nog spullen staan, biedt ze te koop aan! 

2. U hoeft niet speciaal te wachten met het tonen of bespreken van uw zelfbouwsels tot 
een “onderling QSO avond”. Tijdens iedere bijeenkomst is hiervoor gelegenheid! 

3. Vrijwilligers voor activiteiten kunnen zich altijd aanmelden bij het bestuur. 
4. Het laatste afdelingsnieuws vindt u altijd op internet, via: https://a29.veron.nl 
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Activiteitenkalender 2021, VERON afdeling Nieuwegein. (A29)  
Data onder voorbehoud 
De actuele agenda vind je op: https://a29.veron.nl/activiteiten/agenda/ 
 
6, 13, 20 en 27 januari 

2021 
Uitzending afdelingszender PI75NWG    20:30 uur  145.425 MHz 

  

3 en 11 februari 2021 Uitzending afdelingszender PI75NWG    20:30 uur  145.425 MHz 

  

11 februari 2021 Uitgesteld   Afdelingsbijeenkomst (huishoudelijke vergadering)  
                    in Nieuwegein 

  

13 & 14 februari 2021 PACC Contest  zie ook: http://www.dutchpacc.com 

  

18 en 25 februari 2021 Uitzending afdelingszender PI75NWG    20:30 uur  145.425 MHz 

  

Maart 2021 
en verder 

Zolang er geen maandelijkse bijeenkomsten zijn is PI75NWG  
elke woensdagavond (wekelijks) in de lucht op vanaf 20:30 uur  
op 145.425 MHz 

  

24 april 2021 81e VERON Verenigingsraad te Veenendaal      
(Documenten ontvangen) 

  

Juli en augustus 2021 Zomerreces 

  

15/16/17/ oktober 2021 Jota 2021,  zie ook: https://jota-joti.scouting.nl/    

  

  

 

Uitnodiging en agenda voor de huishoudelijke vergadering 

Was gepland voor woensdag 11 februari 2021.   Verschuift naar een latere datum. 
 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Verslag van de huishoudelijke vergadering (algemene ledenvergadering) 12 februari 

2020. 
4. Jaarverslag van de secretaris 
5. Financieel verslag van de penningmeester 
6. Verslag van de kascontrolecommissie 
7. Bestuursverkiezing:  

Statutair treedt Bert Kruyswijk (PA1B) af en stelt zich herkiesbaar 
8. Begroting 2021  
9. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie 
10. Verkiezing afgevaardigde naar de 81e verenigingsraad 
11. Rondvraag 
12. Afsluiting 
 
Let op: kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden bij het bestuur. 
Zij dienen tijdens de verkiezing aanwezig te zijn of een schriftelijke bereidverklaring te 
overleggen aan het bestuur van de afdeling (artikel 9).  
Stukken zoals jaarverslagen en begroting liggen tijdens de vergadering ter inzage en/of 
worden dan verspreid.  
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