
 
 
NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 10 van 20 februari 2018 
 
Forum actief geworden via NVRA website www.nvra.net…..  

Er is de laatste tijd erg hard gewerkt om via de NVRA website www.nvra.net een forum in het 
leven te roepen. Dit maakt communicatie over en weer tussen bestuur en leden en leden 
onderling mogelijk. Om het forum te benaderen gaat u naar de NVRA website en klikt op het 
derde tabblad. U komt nu in de forum omgeving en ziet een keur aan onderwerpen, door niet 
taalpuriteinen ‘topics’ genoemd. Leden kunnen onderwerpen in de diverse categorieën 
toevoegen of op al opgevoerde onderwerpen reageren maar niet eerder dat zij zich eerst 
hebben geregistreerd. Er zijn ook categorieën waar de gebruikers alleen rechten hebben om 
te lezen zoals bestuurlijke mededelingen en nieuwsbrieven.  

Het zou kunnen zijn dat u nog categorieën mist. Zo’n categorie valt door de forum 
beheerder(s) betrekkelijk eenvoudig toe te voegen.  

Om het forum een netjes te houden zijn er natuurlijk wel regels opgesteld waaraan een ieder 
zich te houden heeft. U dient dit reglement voor akkoord te verklaren tijdens de registratie. 
Bedenk goed dat alle gebruikers van het forum die schrijfrechten hebben door de beheerders 
kunnen worden getraceerd. Anoniem iets toevoegen is er dus niet bij.    

Voor NVRA-leden is een specifieke gebruikersgroep aangemaakt. Elk NVRA-lid krijgt 
hierdoor automatisch categorieën en forums te zien welke alleen voor hen bestemd zijn. 
Welke dat zijn wordt door het bestuur bepaald. 

De lagen van gebruikers en hun rechten zijn als volgt. 

1. Beheerders en Moderators: zij kunnen alles wijzigen op het forum en verwijderen; 
2. Geregistreerde NVRA Leden: zij hebben volledig toegang en schrijfrechten in alle 

forum categorieën;  
3. Geregistreerde Niet-leden: dat zijn personen van buitenaf, zij kunnen alleen posten in 

de algemene categorieën; 
4. Niet geregistreerde Gasten: zij kunnen alleen algemene dingen zien, maar niets 

posten. 

Er zijn een aantal categorieën en forums waarin beheerders en moderators alleen kunnen 
posten. Dat is bijvoorbeeld de categorie: Beheer: deze is alleen voor beheerders en 
moderators onderling te benaderen en gebruiken. Leden, niet-leden en gasten krijgen deze 
niet onder ogen. 
Het opvoeren van onderwerpen in de map clubprojecten kan alleen door Beheerders en de 
Moderators worden opgevoerd. NVRA leden en niet-leden kunnen hier wel op reageren. . 
 
Het bestuur spreekt de hoop uit dat dit forum zal bijdragen aan de verbetering in 
communicatie met de onze leden en onze leden onderling, evenals met niet-leden en gasten 
waarbij het belang van onze radio-hobby altijd voorop staat. 



 
3 cm schotel voor ontvangst PI6HLM verplaatst naar zijkant gebouw  
 
Toen de 3cm schotel waarmee PI6HLM op de middenmast op ons gebouw stond was het 
beeld van PI6HLM ronduit beroerd. Dit werd veroorzaakt door ‘multi path’. De schotel en de 
LNB hadden veel last van de vele reflecties welke vooral werden veroorzaakt door het dak 
van het gebouw. De schotel hing er ongeveer 1,50 meter boven. Daarom werd  besloten om 
de schotel met de LNB aan de zijkant van het gebouw te monteren. Dit is afgelopen vrijdag 
16 februari uitgevoerd. Het beeld is nu stabiel maar wij moeten natuurlijk een slagje om de 
arm houden. Wij moeten even afwachten hoe de situatie is in geval van regen. Dus: wordt 
vervolgd….. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ALGEMENE LEDENVERGADERING16 MAART 2018 (herh.) 
    
 
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 contributie 2019.    
10.    Vaststelling diverse commissies: 

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

11.    Presentatie van de begroting voor het boekjaar 2018 (**). 
12.    NVRA agendapunten mits uiterlijk 7 dagen voor de vergadering schriftelijk 
         Ingediend.          
13.   Te ontplooien activiteiten in 2018.    
         a. Lezingen, excursies;  
         b. BBQ; 
         c. NVRA website en forum; 
         d. Open Dagen.   
14.    Rondvraag 
15.    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   
   
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  


