
 
 
 

NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 08 van 1 januari 2018 
 
Nieuwjaarswens van het bestuur NVRA aan alle leden 
 

  Terugkijkend op het achter ons liggende jaar 2017 mogen wij stellen dat er weer veel 

gebeurd is binnen onze actieve vereniging. Wat gaat het komende jaar ons brengen? Het 

meest belangrijke is de nieuw te sluiten huurovereenkomst met de afdeling Vastgoed van de 

gemeente Haarlem (zie artikel: Zakelijke huur en hoe verder). Het kunnen voorzetten van 

al onze activiteiten hangt nauw samen met het kunnen behouden van ons gebouw aan de 

Jan van Krimpenweg 15. 

  Het bestuur wenst alle leden en al onze relaties en hun familie een zeer gezond en 

voorspoedig  2018 toe waarbij wij de hoop uitspreken om elkaar zoveel mogelijk door middel 

van ‘Eye Ball QSO’s  te mogen begroeten in ons verenigingsgebouw. 

 

 
 
Plaatje van alweer een jaar geleden tijdens de Nieuwjaarsreceptie op woensdag 4 januari 2017. 

 



Geen DARES R12 inmeldronde op maandag 1 januari 2018 

Aangezien in 2018 de eerste maandag van de maand valt op 1 januari en dus gelijk met 

Nieuwjaarsdag komt de inmeldronde welke om 19.00 uur gehouden wordt via PI2HLM te 

vervallen. De eerstvolgende ronde zal plaatsvinden op maandag 5 februari.  

 

Nieuwjaarsreceptie NVRA op woensdag 3 januari 2018 

Als eerste activiteit in 2018 houden wij weer onze traditionele Nieuwjaarsreceptie. Deze zal 

onder het genot van een hapje en een drankje worden gehouden op woensdag 3 januari a.s. 

Iedereen is van harte welkom en het meenemen van de partner wordt zeer op prijs gesteld. 

Elk lid krijgt de koffie en drie consumptiebonnen gratis. 

 

 
 

Het NVRA gebouw is als gewoonlijk open vanaf 20.00 uur. De avond begint om 20.30 uur.  

 

Zender PI6HLM gerepareerd…. 

De op 24 juni 2012 geplaatste zender van PI6HLM (TX 10.250 GHz.) ging de afgelopen tijd 

kuren vertonen. Vermoed werd dat de ingangskring van de toegepaste verachtvoudiger 

(PE1CMO) wel eens hiervan de oorzaak zou kunnen zijn. Gebruikers van PI6HLM konden 

de laatste tijd meekijken naar de status van de zender aangezien de temperatuur en het 

vermogen van de zender eindtrap doorlopend in het beeld worden weergegeven. In de 

laagst gemeten situatie bedroeg het vermogen van de zender nog maar 1/10 van het 

toegestane vermogen. Op donderdag 28 december jl. is de zender van de toren gehaald en 

thuis op het QTH van PE1ICE aan een onderzoek onderworpen. De zender werd hierbij 

getest onder zeer hoge en lage temperaturen. Nog dezelfde dag en wat hebben wij een 

geluk gehad met het weer, werd de zender weer aan de Z-O mast bevestigd. Voor de 

toekomst wordt overwogen om de verachtvoudiger te vervangen door een andere 

constructie.  



  

Zender PI6HLM geplaatst op 24 juni 2012                Zender verwijderd en kabels/koppelingen ingepakt  
 
 
           

 

Zender PI6HLM op de werktafel van PE1ICE. Bovenin bevindt zich de verachtvoudiger (PE1CMO) het kastje met 
de vele schroefjes 

  

Lezing van Luisteraar tot Fluisteraar door Simon Stedema PC7A 

  Op vrijdag 17 november jl. hield Simon Stedema PC7A voor de NVRA een lezing over het 

onderwerp ‘Van Luisteraar tot Fluisteraar’.  

De in Kollum (Friesland) woonachtige Simon Stedema behaalde in 1979 zijn novice licentie 

onder de roepnaam PD0HFF en behaalde nog in het zelfde jaar de C-licentie waarna hij als 

PE1DWB door de ether ging. Twee jaar zwoegde hij om de full class licentie te halen en in 

1981 kwam hij door de test en werd PA3BOC. In 2003 wijzigde hij zijn roepnaam in PC7A. 

Simon werkt hoofdzakelijk op HF met digitale modes zoals WSPR, JT65HF en PSK31. Zijn 

favoriete transceiver is de Flex Radio 1500, welke 2 Watt output genereert in Digimode en 5 



Watt in CW. De antenne is veelal een CP6 en als de QRP tuner wordt de LDG Z11 gebruikt. 

Tijdens contesten (PACC) bedient hij zich meestal van de TS570 van Kenwood. Aan de 

hand van een zeer verzorgde presentatie vertelde Simon over zijn ervaringen als 

zendamateur Het was een interessante lezing welke helaas maar door 9 leden werd 

bezocht. 
 

 
 
Simon Stedema PC7A tijdens zijn lezing van Luisteraar tot Fluisteraar op 17 november jl.  

 

NVRA Jaarlijkse Verkoopavond vrijdag 19 januari 2018 

Op vrijdag 19 januari a.s. is het weer zo ver: de NVRA Jaarlijkse Verkoopavond. U hebt weer de 
gelegenheid om uw oude of overcomplete spullen over te hevelen naar de shack van uw 
medeamateur. De veilingmeester in de persoon van Martin Snoek PA4MRS zal weer gaan proberen 
er een paar centen voor u en de vereniging uit te slaan. Hij zal o.a. worden geassisteerd door Daan 
Tervoort PA3BCI, Cor Teeuwen PA3CHR en Joop Vermeule PA3GOO. Het verdient aanbeveling om 
al op de hobbyavond van 17 januari 2018 uw spullen in te brengen. Het is namelijk bijna ondoenlijk 
om alle apparatuur op de bewuste vrijdag zelf in te schrijven. Dus nogmaals het vriendelijke verzoek 
om dit al op de woensdag ervoor te regelen.  
Ook dit jaar zijn er, zoals vanouds, weer enige spelregels: 
 
1. Het aangeboden materiaal moet iets met de hobby te maken hebben. Het verdient aanbeveling 

om de vraagprijs zo laag mogelijk te houden. De ervaring heeft geleerd dat de duurdere stukken 
haast niet verkocht worden. 

2. Alle artikelen moeten na afloop worden meegenomen. Dus ook de artikelen die niet verkocht zijn. 
3. Van de verkoopprijs is 10% voor de vereniging. Bij de verrekening aan het eind van de avond 

worden deze op de verkoopprijs ingehouden. 
4. Verkopers dienen bij het aanbieden van hun artikelen bij de veilingmeester een bodemprijs op te 

geven. Doet men dit niet, dan bepaalt de veilingmeester de bodemprijs. 



5. Gekochte artikelen dienen direct met de veilingmeester of diens assistent te worden afgerekend. 
6. De artikelen kunnen tussen 19.30 en 20.15 uur worden ingeleverd. Indien u veel heeft te in te 

brengen wordt u verzocht om uw artikelen zelf even in te vullen op een lijst welke u door de 
veilingmeester zal worden verstrekt. Het volgnummer op deze lijst niet invullen.  

7. Verkochte en/of gekochte artikelen mogen tijdens de verkoping niet binnen het gebouw 
onderhands worden (door)verkocht. 

8. Indien een artikel defect is, dient dit door de verkoper aan de veilingmeester te worden gemeld. 
Indien dit bewust achterwege wordt gelaten, heeft de koper het recht om het defecte artikel terug 
te geven aan de verkoper. De verkoper dient in dat geval de totale aanschafprijs terug te betalen 
aan de koper. De NVRA betaalt in dat geval de 10% veilingkosten NIET terug aan de verkoper.  

 
Dit zijn alle spelregels. Mocht er tijdens de verkoping behoefte zijn om een en ander aan te passen, 
dan beslist hierover de veilingmeester. Het gebouw is op deze avond geopend om 19.30 uur. 
Aanvang van de verkoping is om 20.30 uur. 
 

  

  

  
 
Enkele impressies van de Jaarlijkse NVRA Verkoping op 20 januari 2017 o.l.v. voorzitter Arnold PE1AMH.  

 

 



Zakelijke huur en hoe verder …. 

Sinds mei 2004 huurt de NVRA van de Gemeente Haarlem ons verenigingsgebouw aan de 

Jan van Krimpenweg. Het gebouw kon toen voor een lage huur worden verkregen om twee 

redenen. De eerste was dat wij door een vormfout van de toenmalige burgemeester Ter 

Reehorst uit het gebouw aan de Kanariestraat moesten vertrekken nadat wij daar 25 jaar 

hadden verbleven. De tweede reden was dat de Jan van Krimpenweg op de nominatie stond 

om na een periode van 10 jaar te verdwijnen om daarna plaats te maken voor een weg. Het 

huurcontract voor twee maal vijf jaar is daarna nog drie maal met één jaar verlengd. Intussen 

is de situatie veranderd. De weg is er niet gekomen en de panden aan de Jan van 

Krimpenweg blijven. Mede gezien het feit dat vervoerder Connexxion het terrein waar ons 

terrein ook deel van uit maakt nog zeker voor 10 jaar gaat huren nadat zij de inschrijving 

hebben binnengehaald. Dit was voor de afdeling Vastgoed van de gemeente Haarlem de 

aanleiding om de NVRA eveneens een contract aan te bieden voor een gelijke termijn. 

Echter er was één maar: het huurcontract op basis van tijdelijke huur dient te worden 

omgezet naar een contract op basis van zakelijke huur. Vastgoed heeft daarom ons pand 

moeten laten taxeren door een onafhankelijke taxateur. De nieuwe huursom welke op basis 

van deze taxatie is vastgesteld is zo hoog dat de NVRA deze niet kan bekostigen op grond 

van de huidige exploitatie zonder onze reserves te moeten aanspreken. Intussen hebben wij 

een tijdelijke verlenging gekregen op basis van het oude contract, echter deze verlenging 

eindigt op 1 februari 2018. Natuurlijk zal het bestuur van de NVRA er alles aan doen om een 

verlaging van de voorgestelde huursom te bewerkstelligen. Hierbij is elke Euro er één maar 

wij verwachten dat het uiteindelijk toch op een bedrag zal uitdraaien wat boven onze 

begroting blijft liggen. Het bestuur heeft daarom besloten tot een ledenraadpleging. Deze zal 

telefonisch worden uitgevoerd. De leden zullen dan de vraag krijgen voorgelegd of zijn boven 

op hun contributie bereid zijn maandelijks een kleine bijdrage te doen om het gebouw voor 

de komende 10 jaar voor onze vereniging te behouden. Veel aangedragen mogelijke ideeën 

en oplossingen zijn door het bestuur al nagetrokken. Intussen zijn een kleine 40 leden van 

de totaal 90 al benaderd en blijkbaar heeft de vereniging bij al deze geraadpleegde leden 

een warm plekje in het hart. De NVRA moet blijven bestaan, dat is zeker. Als u binnenkort 

telefonisch wordt benaderd  heeft u na het lezen van dit stukje al vast een idee waar het over 

gaat.  
 

 



 

 
 
Dertien jaar van hard werken heeft het NVRA gebouw de uitstraling gebracht die het nu heeft. 

 
 

 
 
De NVRA is nog steeds een vereniging van knutselaars zoals op de Open Dagen in 2016 werd tentoongesteld  



 
 
Behalve een hobbyruimte, lesgedeelte en een bar tevens een prachtige shack met veel moderne apparatuur 
 

 
 
De NVRA is elke woensdag geopend en biedt menig lid ook een stukje gezelligheid. Praten over de hobby is leuk  



 
 
De NVRA is na gezamenlijke inspanning ook de juiste plek voor ontspanning en sterke verhalen 
 
 

AGENDA JANUARI, FEBRUARI en MAART 2018   

 

 

03 jan.    Nieuwjaarsreceptie (geen hobbyavond) 

  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU  

 

10 jan.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Fred Stam PD0FSH 

 

17 jan.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Frans PL2155 

  

19 jan.  Jaarlijkse NVRA verkoopavond  

                            Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 
  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 

 

24 jan.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

                            Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH 

 

31 jan.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

                            Uw gastheren zijn Peter Wijdeman PD0HPA en Sjaak Maas PL2128 

 

07 feb.    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Martin Snoek PA4MRS 

 

14 feb.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Maarten van Dam PA1U 

 

16 feb.  Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (alleen voor leden) 

                            Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang vergadering 20.30 uur 
  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 

 

21 feb.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Fred Stam PD0FSH 



  

28 feb.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

                            Uw gastheer is Frans PL2155 

 

07 mrt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH 

 

14 mrt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheren zijn Peter Wijdeman PD0HPA en Sjaak Maas PL2128 

 

16 mrt.   Lezing (onderwerp nog niet bekend) 

                            Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 
  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 

    

21 mrt.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Martin Snoek PA4MRS 

 

28 mrt.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Maarten van Dam PA1U 

 

 

 

 


