
 
 
 
NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 09 van 11 februari 2018 
 
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2018 NVRA uitgesteld…..  
 

  Op vrijdag 16 februari a.s. zou de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2018 worden 
gehouden. Aangezien de onderhandelingen met betrekking tot de nieuwe huurovereenkomst 
nog niet helemaal zijn afgerond, heeft het bestuur besloten om de vergadering vier weken 
naar achteren te verschuiven. De vergadering zal nu worden gehouden op vrijdag 16 maart 
a.s. dus schrijf deze datum in uw agenda en verwijder a.u.b. de oude datum. Het gebouw is 
zoals gewoonlijk open vanaf 20.00 uur en de vergadering begint om 20.30 uur.  

 

 
 
Komt u ook op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering welke gehouden wordt op vrijdag 16 maart a.s.?         
 
 
Stream PI6HLM enige tijd niet en nu weer wel in de lucht ……… 
Al enige tijd is de stream van het beeld van PI6HLM zichtbaar via de Tab PI6HLM van de 
NVRA website (www.nvra.net). De wijze waarop deze stream momenteel wordt 
weergegeven is, zoals al eerder in Nieuwsbrief 6 beschreven, erg omslachtig. Op dit moment 
wordt het signaal ontvangen op het QTH van PE1AMH. Van daar wordt het met een AXIS 
Video Encoder (PoE) via twee routers op het internet gezet, waarna het op het QTH van Rolf 
PL2156 eraf wordt gehaald en door een Raspberry PI wordt gehaald,  welke er een geschikt 
formaat van maakt wat op onze NVRA website kan worden weergegeven.  
Het ligt nog steeds in de bedoeling om deze complexe route te vereenvoudigen. De door 
Hans PE1ICE gedoneerde Axis Video Encoder t.w. € 300 zal in een 1HE hoge kast worden 
ingebouwd. Wij gaan dan direct met video en audio wat uit PI6HLM komt de Axis Video 
Encoder in zodat de ontvangerstap kan worden overgeslagen. De output gaat dan direct de 
Raspberry PI welke tevens in de 1HE kast komt en de output hiervan wordt dan zicht 
gemaakt op onze website. De perikelen met betrekking tot de nieuwe huurovereenkomst 
hebben dit project behoorlijk vertraagd. Wordt vervolgd.  



             
De AXIS Q7401 Video Encoder               Raspberry PI V2           
 
 
 

 

De Jaarlijkse Verkoopavond op vrijdag 19 januari jl. was 
weer een groot succes…. 
Op vrijdag 19 januari jl. was het eindelijk weer zover. De NVRA Jaarlijkse Verkoopavond 
stond op de agenda en dat hebben wij weer gemerkt. Het gebouw was werkelijk afgeladen 
met koopwaar en amateurs. Er komen behalve leden ook veel niet-leden van heinde en 
verre op deze ‘gezelligheid’ af. En het leuke hier van is dat wij daar weer nieuwe leden aan 
over houden. Het verkoopteam bestaande Martin PA4MRS, Daan PA3BCI, Cor PA3CHR en 
Joop PA3GOO stonden voor de haast onmogelijke opgave om meer dan 450 artikelen onder 
de hamer te brengen. Een groot gedeelte van deze spullen waren al op de woensdagavond 
ervoor ingebracht. Zoals u weet worden al deze koopwaar stuk voor stuk door Cor PA3CHR 
in een Excel-bestand ingevoerd, zodat op voorhand aan de veilingmeester duidelijk kan 
worden gemaakt wat het minimaal dient op te brengen. Nadat het artikel is verkocht kan 
direct worden bepaald wat de club er aan overhoudt en wat de inbrenger na afloop beurt. 
Van zeer veel artikelen ging de totale opbrengst naar onze vereniging. Dat was de reden van 
het feit dat de club er deze keer maar liefst ruim €600,- aan over hield. Al deze gulle gevers 
hartelijk dank. Wij danken langs deze weg nog een zeer gulle gever. Trevor PA2TG schonk 
de vereniging 4 complete sets waarvan de opbrengst dus volledig is voor de NVRA. Deze 
sets stonden op de Verkoopavond tentoongesteld. Zij zullen echter via 2ehands.nl worden 
aangeboden waarmee wij proberen een zo goed mogelijke prijs voor de club te 
bewerkstelligen. Een beetje geld kunnen wij zeker gebruiken gezien de zeer behoorlijk 
‘zakelijke huurprijs’ welke wij binnenkort aan onze Gemeente Haarlem gaan betalen om onze 
zo geliefde radiohobby te kunnen voortzetten. Hier onder wat beelden van de verkoopavond.  



 

 
 
Enkele impressies van de Jaarlijkse NVRA Verkoping op 19 januari 2018   
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Enkele impressies van de Jaarlijkse NVRA Verkoping op 19 januari 2018   
 

Zakelijke huur: de stand van zaken …. 
In de maand november van vorig jaar heeft de afdeling Vastgoed van de Gemeente Haarlem 
‘ons gebouw’ laten taxeren om op basis van deze taxatie een nieuwe huurprijs te bepalen. 
Op 6 december werden de resultaten daarvan pijnlijk zichtbaar uit een bijgevoegde concept-
huurovereenkomst. De overeenkomst moest gaan gelden voor een periode van 10 jaar en 
daar waren wij natuurlijk op zich heel erg blij mee. Maar dat de nieuwe huurprijs inclusief 
BTW €956,44 per maand zou moeten gaan bedragen dat was natuurlijk even slikken. Nu 
weten wij wel dat wij de afgelopen 13 jaar het pand aan de Jan van Krimpenweg hebben 
kunnen huren voor een lage prijs, maar de reden dat deze lage huur destijds kon worden 
verkregen, mocht van de Gemeente Haarlem en haar toenmalige burgemeester terecht 
worden verwacht aangezien deze burgemeester Ter Reehorst destijds ernstig onder een 
hoedje speelde met notabene de ‘School met de Bijbel’. Het door ons in de afgelopen 25 jaar 
keurig onderhouden gebouw, gelegen op het binnenplein van deze zo gehete Koning 



Emmaschool, werd door hem voor een guldentje aan deze instelling verkwanseld en werden 
wij in deze transactie niet gekend. Op nog valsere gronden werden wij, een aantal jaren na 
deze transactie, de huur opgezegd omdat deze ‘’instelling’’ verklaarde het gebouw weer 
nodig te hebben voor schoolse activiteiten. Nu moet u weten dat het gebouw van de 
Gemeente Haarlem was en deze ‘school nog nooit in dit pand schoolse activiteiten hadden 
ontplooid. Echter onze toenmalig juridisch adviseur adviseerde ons destijds om deze situatie 
voor te leggen aan de toenmalige wethouder Ruud Grondel van Groen Links. Hij was 
gevoelig voor onze argumenten en zo kwamen wij aan de Jan van Krimpenweg. Het gebouw 
was weliswaar een woonhuis in de vorm van een bungalow en verkeerde in een zeer slechte 
staat. De afgelopen 13 jaar heeft de NVRA hier in kleine € 9.000,- aan verspijkerd en nog 
maar niet te spreken van het enorme aantal uren wat onze leden belangeloos in dit gebouw 
hebben gestoken.  
 

 
 
Het gebouw in 2004 toen het nog een woning was…  
 
Op 25 januari jl. hebben wij een reactie gestuurd naar aanleiding van de concept-
huuroverkomst. Hier in hebben wij aangegeven het pand  voor de komende 10 jaar te huren 
maar dat wij in de gelegenheid dienen te worden gesteld om tweejaarlijks te bepalen of wij 
nog instaat zijn om deze enorme huurverhoging op te brengen. Vastgoed heeft aangegeven 
dit voorstel over te nemen. Verder hebben wij bezwaar aangetekend tegen het feit dat 
opeens 21% BTW moet gaan worden betaald. Alleen deze BTW al is bijna zo hoog als onze 
huidige huursom. Vastgoed heeft aangegeven dat zij hier van zal afzien. Feit blijft dat de 
huursom per maand  evengoed nog zo’n € 788,- gaat bedragen. Ons voorstel om af te zien 
van groot onderhoud waartoe verhuurders verplicht zijn en waarmee wij probeerden een 
lager huursom te bepleiten, is door Vastgoed niet geaccepteerd.  
 
Aangezien wij weten dat Vastgoed tot op heden zorgvuldig heeft gehandeld en daarbij de 
richtlijnen volgt welke door de Gemeente Haarlem sinds een jaar leden (op aandringen van 
de VVD) zijn aangescherpt ten aanzien van het  omzetten van tijdelijke huur in zakelijk huur, 
is door ons 22 januari jl. een brief gestuurd aan de wethouder Jur Botter (D66).  



 
De inhoud van de brief aan de wethouder luidt als volgt:  
   
Weledelgeleerde heer Botter, 
 

Onze vereniging van radiozendamateurs, de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs  
(NVRA), huurt sinds 2004 het perceel J. van Krimpenweg 15 (Waarderpolder). Gezien 
de tijdelijke bestemming van dit pand kon destijds met hulp van de oud-wethouder Ruud 
Grondel een betaalbare huurprijs worden overeengekomen. 
Inmiddels heeft het perceel geen tijdelijke bestemming meer. Van de afdeling Vastgoed 
vernamen wij dat tijdelijke huur nu dient te worden omgezet in overeenkomst volgens 
zakelijke huur. Het door ons in de afgelopen 13 jaar verbouwde en onderhouden gebouw 
heeft Vastgoed onlangs laten taxeren. 
        

       De huur wordt verhoogd van € 190 naar € 790 per maand en dit impliceert dat het  
      voortbestaan van onze vereniging  hiermee direct in het geding is, aangezien nergens op 
      korte termijn voor ons betaalbare ruimte beschikbaar is. 
        
       Wat houden onze verenigingsactiviteiten zoal in: 

 Wij leiden op voor het examen tot het behalen van een radiozendmachtiging (van  
Ministerie van EZK);  

 Organiseren wekelijks technische avonden en beschikken over een uitgebreid 
meetinstrumentarium; 

 Maandelijks worden lezingen gehouden over voor onze leden interessante 
onderwerpen; 

 De NVRA, deelnemend in de Stichting DARES (www.dares.nl), bevordert 
noodcommunicatie. In geval van het uitvallen van Overheidsnetwerken (C2000), 
GSM en internet t.g.v. natuurrampen, cybercrime en/of terroristische aanslagen 
zijn door ons opgeleide amateurs onder deze omstandigheden echte 
professionals. Hierbij fungeert ons gebouw als belangrijk DARES Regionaal 
Commando Centrum (DRCC) voor de regio Kennemerland. De NVRA draagt op 
deze wijze bij aan een bijzondere vorm van burgerparticpatie. Onze antennes 
voor noodcommunicatie staan behalve op ons gebouw ook op de 120 meter 
hoge Alticom toren in de Waarderpolder waarmee heel Noord-Holland en zelfs 
daar buiten kon worden bestreken (zie bijlagen brieven BiZa en VRK).  

    
       U zult begrijpen dat wij de hierboven genoemde activiteiten vanaf de Jan van 
       Krimpenweg 15 in Haarlem willen  kunnen blijven voortzetten. De NVRA vervult hiermee 
       zowel een cultureel, educatief als een maatschappelijk doel.  
 
       Graag ga ik hierover met U in gesprek om een redelijke overgangssituatie naar beider  
       tevredenheid te bewerkstelligen  en waarbij ik opmerk, dat de oude huurovereenkomst 
       per 31 januari van dit jaar afloopt en de afdeling Vastgoed er op aandringt dat de door 
       hun voorgestelde zakelijke overeenkomst uiterlijk 1 februari dient te worden aangegaan.   
              
       Een eventueel werkbezoek van U zouden wij zeer op prijs stellen.  
 
        In afwachting van Uw bericht, teken ik, 
   
        Met de meeste hoogachting,  
 
 
Op deze op 22 januari jl. verstuurde brief aan de wethouder hebben wij nog geen reactie 
mogen ontvangen.  



Het bestuur beseft dat de huurprijs van weleer niet meer kan worden gehanteerd, maar 
verwachtte niet dat de nieuwe huursom zo hoog zou uitvallen. Parallel aan het traject met 
Vastgoed en het traject met de wethouder heeft het bestuur daarom besloten tot een 
telefonische ledenraadpleging. De leden zullen in het gesprek de vraag krijgen voorgelegd of 
zijn boven op hun huidige contributie bereid  zijn maandelijks een kleine bijdrage te doen om 
het gebouw voor de komende 10 jaar voor onze vereniging te behouden. Op dit moment zijn 
59 van de 93 leden benaderd en zullen 34 leden nog benaderd worden. 
 
Van de 59 benaderde leden hebben maar liefst 57 leden een maandelijkse financiële 
toezegging gedaan. Over de hoogte van de tot nu toe toegezegde bedragen doen wij later 
mededeling nadat de overige 34 leden zullen zijn benaderd. 
 

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

 



ALGEMENE LEDENVERGADERING16 MAART 2018    
 
Het bestuur van de NVRA roept alle leden op tot het bijwonen van de Algemene 
Ledenvergadering op vrijdag 16 maart 2018. Deze vergadering zal worden gehouden in ons 
verenigingsgebouw aan de Jan van Krimpenweg 15 te Haarlem.  
Aanvang van de vergadering is om 20.30 uur. Gebouw open vanaf 20.00 uur.  
 
Agenda 
 
1.      Opening door de voorzitter om 20.30 uur. 
2.      Bestuurlijke mededelingen en eventuele berichten van verhindering. 
3.      Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 februari 2017 (**)  
4       Jaarverslag van de secretaris over de periode 17-2-2017 tot en met 15-03-2018. 
5.      Alleen de belangrijkste inkomende en uitgaande correspondentie (waaronder E-mail). 
6.      Presentatie van het financiële jaarverslag en de exploitatie rekening over het boekjaar  
         2017 (**).  
7.      Verslag van de kascontrole commissie en voorstel tot dechargering van het  
         bestuur over het boekjaar 2017 (art. 11 lid 7). 
8.      Bestuursverkiezing. Het gehele bestuur treedt af en is herkiesbaar.      
9.      Vaststelling diverse commissies: 

   - Hobby-commissie;  
   - Barcommissie: onveranderd; 
   - Websitebeheer onveranderd;  
   - Vaststelling Kascontrolecommissie;  
   - De Repeatercommissie; 
   - Shackbeheer: onveranderd.  

10.    Presentatie van de begroting voor het boekjaar 2018 (**). 
11.    NVRA agendapunten mits uiterlijk 7 dagen voor de vergadering schriftelijk 
         Ingediend.          
12.   Te ontplooien activiteiten in 2018.    
         a. Lezingen, excursies;  
         b. BBQ; 
         c. NVRA website en forum; 
         d. Open Dagen.   
13.    Rondvraag 
14.    Sluiting 
 
Een pauze zal naar inzicht van de voorzitter worden ingelast. 
 
Namens het bestuur van de NVRA,  
Arnold Vogelaar PE1AMH voorzitter.  
 
(**)  Deze stukken worden tijdig gepubliceerd via onze website op de besloten pagina. 
       Wanneer dit zo ver is ontvangt u hiervan bericht per email.  
        
 

AGENDA FEBRUARI, MAART, APRIL en Mei 2018   
 
 
14 feb.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Maarten van Dam PA1U 
 
16 feb.  Geen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering   
                          Deze is verzet naar vrijdag 16 maart 



   
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 den Boer 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.   Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (alleen voor leden) 
                          Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang vergadering 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 
 
04 apr.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Fred Stam PD0FSH  
 
11 apr.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Frans den Boer PL2155 
 
18 apr.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH 
 
20 apr.               Lezing (onderwerp nog niet bekend) 
                          Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 
  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 
 
25 apr.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheren zijn Peter Wijdeman PD0HPA en Sjaak Maas PL2128 
  
02 mei.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Martin Snoek PA4MRS 
 
09 mei.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Maarten van Dam PA1U 
 
16 mei.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Fred Stam PD0FSH 
 
18 mei.  Lezing (onderwerp nog niet bekend) 
                          Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 
  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 
  
23 mei.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
                          Uw gastheer is Frans den Boer PL2155  
 
30 mei.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
                          Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH  
 


