
 
 
NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 02 van 1 januari 2015 
 
Nieuwjaarsreceptie op woensdag 7 januari a.s. 
 
Op woensdag 7 januari a.s. houden wij onze traditionele Nieuwjaarsreceptie met een gezellig hapje 
en een drankje. Uw (X)YL is natuurlijk op deze avond ook van harte welkom, dat spreekt natuurlijk 
voor zich. Het gebouw open is om 20.00 uur en de receptie begint om 20.30 uur.   
 

 
Een impressie van de Nieuwjaarsreceptie van 2014 

 
Verkoop loten tijdens Nieuwjaarsreceptie en trekking op de 
Jaarlijkse Verkoopavond 

 
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op woensdag 7 januari a.s. zullen er loten worden verkocht  waarmee 
een nagenoeg nieuwe HF/50 MHz All Mode set uit de nalatenschap van Bert van Leeuwen PA3DJD 
kan worden gewonnen. De trekking vindt plaats op de Jaarlijkse Verkoopavond welke gehouden wordt 
op vrijdag 16 januari a.s. De set wordt ter verloting aangeboden door Peter Jonker PA3DBZ. Het 
betreft de Kenwood TS-480 SAT HF/50 MHz. All Mode zendontvanger weliswaar gebruikt maar van 



eerste eigenaar in doos met nog fabrieksgarantie. Een dergelijk apparaat kost 2e hands momenteel 
675 Euro. De bedoeling is dat het apparaat 500 Euro moet opbrengen. Van dit bedrag gaat dan 10 
procent (dus 50 Euro) naar de NVRA. Er zullen totaal 20 loten worden verkocht van 25 Euro per stuk. 
De set gaat er alleen uit als alle 20 loten worden verkocht. De loterij is alleen voor NVRA leden. Loten 
verkoop vindt plaats op de Nieuwjaarsreceptie en op de Jaarlijkse Verkoopavond.  Ieder lid mag 
maximaal 1 lot kopen. Pas als blijkt dat er op de Jaarlijkse Verkoopavond niet alle 20 loten verkocht 
zijn, mogen reeds eerdere kopers meer loten kopen. De feitelijke trekking wordt uitgevoerd tijdens de 
Jaarlijkse Verkoopavond door een neutraal te kiezen persoon. Een leuke manier om voor weinig kans 
te maken op een aantrekkelijke HF/50 MHz. All Mode zendontvanger. Het apparaat wordt tentoon-
gesteld tijdens beide genoemde avonden. Indien blijkt dat er onvoldoende loten verkocht zijn ontvangt 
iedere inlegger zijn geld weer terug.        

NVRA Jaarlijkse Verkoopavond Vrijdag 16 januari 2015 

Op vrijdag 16 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 
reeds op de hobbyavond van 14 januari 2015 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 reeds 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. Tijdens deze avond vindt er tevens een verloting plaats 
mits minimaal 20 loten verkocht zijn. Zie paragraaf hierboven.   
 
 

Stichting DARES verkoopt apparatuur ter verbetering van 
de kaspositie.  
 
Bij deze Nieuwsbrief treft U een PDF-file aan waarin apparatuur wordt aangeboden door de Stichting 
DARES. De Stichting probeert door de verkoop van dit geschonken materiaal de kaspositie aanzienlijk 
te verbeteren. Mocht er voor U materiaal bijzitten dan kunt U contact opnemen met het in dit bestand 
vermelde telefoonnummer.    
                                 



 
Een impressie van de Jaarlijkse Verkoopavond van 2014 
 
 

NVRA is veranderd van Energieprovider.  
 
Met ingang van het nieuwe jaar zijn we overgegaan op een nieuwe provider. Dit moet alleen al per 
maand een besparing opleveren van 20 Euro. Behalve deze besparing van totaal 240 Euro wacht ons 
ook nog eens een bonus van 130 Euro. Verder zullen we zelf dit jaar nog zo veel mogelijk trachten te 
besparen op energiekosten door het verbruik nog eens krachtig onder de loup te nemen.       
                                 

Algemene Jaarvergadering vrijdag 20 februari a.s.  
 
Op vrijdag 20 februari a.s. zal de Algemene Jaarvergadering worden gehouden welke alleen 
toegankelijk is voor leden. Wij verzoeken u eventuele agendapunten tijdig te willen insturen aan het 
secretariaat van de vereniging. Te zijner tijd volgt de agenda voor de Algemene Jaarvergadering.  
 

NVRA is op zoek naar een goed onderstel voor onze 
hydraulische mast   
 
Wij zijn op zoek naar een goed onderstel, liefst een dubbel asser, waarop wij onze hydraulische mast 
willen gaan bouwen alsmede het noodaggregaat. Dit lijkt ons voor dit jaar een hartstikke leuk project 
waaraan veel te knutselen valt. Deze mobiele mast valt goed in te zetten voor tal van  verenigings-
doeleinden. Als U wat weet laat het ons dan ook weten!!   
 



 
Een impressie van de Algemene Vergadering in 2014 
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