
 

 

 
 

NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 32 van 29 juni 2021 
 
Jaarlijkse NVRA Barbecue op vrijdag 2 juli….. 

Laatste mogelijkheid inschrijving woensdag 29 juni!! 

Op vrijdag 2 juli a.s. zullen wij weer de jaarlijkse NVRA-barbecue houden.  
Net als vorig jaar staat U ook deze keer niet zelf achter de barbecue maar 
hebben wij de grill-masters van vorig jaar ook nu weer bereid gevonden om uw 
hapje te verzorgen.  
 
Ook bij het buffet met alle salades, sauzen, stokbrood etc. staat iemand die zal 
proberen op te scheppen wat U vraagt.    
 
Ook niet-NVRA leden mogen aan de barbecue deelnemen!   
 
Hoe meldt U zich aan?  
 
Ga naar: https://nvra.net/ en klik helemaal rechts op de tab CONTACT. 
 
Ga met de muis halverwege naar onderen en vul bij:   
 

1. Naam uw voor- en achternaam in;  
2. e-mailadres vul uw e-mailadres in; 
3. roepnaam of roepletters uw roepnaam of luisternummer in; 
4. Selecteer als onderwerp: Barbecue 2021;  
5. In het vak Bericht vult u de voor- en achternaam van de deelnemers 

(inclusief uzelf) in.      
Indien u vegetarisch wenst dient u dat ook hier op te geven. 
 
Het bedrag moet worden overgemaakt op rekening NL90RBRB0982401027 
t.n.v. penningmeester NVRA te Haarlem. 
 
Het bedrag moet uiterlijk 30 juni a.s. op onze rekening staan.   
Vermeld in de bankoverschrijving uw roepnaam of luisternummer en het aantal 
personen.  
 
De prijs per persoon bedraagt €15,00 U krijgt hiervoor een ruime portie vlees  
inclusief stokbrood, salades, sauzen etc.  
Iedere deelnemer krijgt drie gratis consumptiebonnen t.w. €3,90.  
 
De barbecue begint om 18.00 uur en wordt zo mogelijk volledig in de tuin 
van het gebouw gehouden.  
 



 

 

Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 50. De barbecue kan voor €15,00 
worden aangeboden bij een minimale deelname van 25 personen. Dat houdt in 
dat bij minder dan 25 deelnemers de prijs zal worden bijgesteld. De barbecue is 
alleen toegankelijk voor betalende deelnemers. Op dit moment hebben zich al 35 
deelnemers aangemeld.  
 
Gezien de huidige situatie zullen wij de tuin zoveel mogelijk benutten voor deze 
activiteit en houden in geval van eventueel slecht weer onze grote partytent 
achter de hand. Bij slecht weer kunnen ook acht deelnemers binnen zitten. 
Komt u ook? Meld u dan tijdig aan. Het wordt vast weer gezellig.  
      

 
 

 
 
 

 
       



 

 

Algemene Ledenvergadering 24 September 2021 

Het bestuur van de NVRA nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene 
Ledenvergadering op vrijdag 24 september 2021. Deze vergadering zal 
worden gehouden in ons verenigingsgebouw aan de Jan van Krimpenweg 15 te 
Haarlem. Deze vergadering komt in de plaats van de geplande Algemene 
Leden vergadering van 21 februari jl. welke in verband met de pandemie 
kwam te vervallen. 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 15-02-2019 (Bijl. 1) 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 01-11-2019 (Bijl. 2) 
     4. Jaarverslag van de secretaris periode 21-02-2020 t/m 23-09-2021. 
     5. Alleen de belangrijkste inkomende en uitgaande correspondentie.   
     6. Presentatie van de Balans en de Exploitatierekening over het boekjaar  
         2020 (Bijl. 3 en 4). 
     7. Verslag van de kascontrole commissie en voorstel tot dechargering  
         van het bestuur over het boekjaar 2020 (art. 11 lid 7). 
     8. Bestuursverkiezing. Het gehele bestuur treedt af en is herkiesbaar.  
     9. Presentatie en vaststelling begroting voor het boekjaar 2021/22 (Bijl. 3) 
    10. Pauze   
    11. Vaststelling Hobby-, Bar-, Kas- en Repeater-commissie, alsmede:   

     Websitebeheer en Shackbeheer.  
    12. Agendapunten mits uiterlijk 7 dagen voor de vergadering schriftelijk  
          ingediend.          
    13. Te ontplooien activiteiten in 2021/22.  
            a. Lezingen, excursies;  
            b. BBQ; 
            c. NVRA-website; 
            d. Open Dagen 2022;   
            e. Veld weekenden/activiteiten 2022.   
     14. Rondvraag 
     15. Sluiting 
 
Bijlage 1 t/m 4 zullen binnenkort via onze website worden gepubliceerd op een 
pagina met wachtwoord beveiliging. 
 
Op onze website staat vermeld hoe u deze 4 bijlagen kunt bekijken en/of 
downloaden. Nog even geduld de stukken moeten nog worden ge-upload.  
  
 

 



 

 

 
 
Shack en Hobbytafel geüpgraded 

In de shack van PI4HLM is de Kenwood TS-790 vervangen door een IC-9700 van 
ICOM. De oorspronkelijk Kenwood voeding PS-52 is vervangen door een Maas 
voeding. Dit was nodig omdat de IC-9700 wat meer verbruikt dan de TS-790.  
De Kenwood speaker SP-430 is door BCI Communications, leverancier van het 
geheel, op creatieve wijze voorzien van een nieuw jasje waardoor deze een 
ICOM-achtige look heeft gekregen. 
Was de TS-790 een 2-bander, de IC-9700 heeft behalve 2-meter en 70-cm ook 
nog eens 23-cm aan board.   
 

 
 
 
Tevens is bij BCI Communications een Diamond SX-1000 SWR–Power meter 
aangekocht. De SX-1000 heeft een bereik verdeeld over 4 standen, t.w. 1,8 – 
160 MHZ, 430 – 450 MHz, 800 - 930 MHz en 1240 – 1300 MHz.    
De meter valt dus zowel in de shack als op de hobbytafel goed te gebruiken.  
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 Oude Kenwood SP-430                                Door BCI Communications weer als nieuw gemaakt  
 

 
De SX-1000 van Diamond 
 
 

 
 

 



 

 

Aanpassingen aan- en in ons NVRA gebouw…. 

Op dit moment zijn wij bezig om de oude lichtbakken met TL-armaturen te 
vervangen door led verlichting. Dit biedt meer licht op de hobbytafel en verbruikt 
beduidend minder energie. Voor deze LED-balken zal nog een afscherming 
worden aangebracht met een reflector. Deze verlichting wordt gedoneerd door de 
firma LED-options.       

Ook worden op alle hoekpunten van ons gebouw nieuwe LED verstralers 
aangebracht met bewegingsdetectie. Ook deze lampen geven meer licht dan de 
vorige en hebben een lager stroomverbruik.   

 
Hobbytafel met daarboven de nieuwe LED-armaturen geschonken door LED-options                                  
 

 
Een nieuwe LED verstraler met bewegingsdetectie op de Z-O punt van ons gebouw                                    
 
 
 



 

 

In de keuken is een tafelmodel vriezer geplaats met daarop een airfryer. Heeft u 
trek in een frikadel of in een portie bitterballen dan kunt u deze tegen € 1,50 
bestellen.  

 
In de keuken is een vriezer geplaatst met een airfryer                                    
 
 
Groot buitenonderhoud NVRA-gebouw vanaf week 33…..   
 
In week 33 start het groot buitenonderhoud aan ons gebouw. De firma Lansink 
heeft namens de Gemeente Haarlem de opdracht gekregen. Men zal eerst 
starten om het deurkozijn met omliggende delen te vervangen. Gelijker tijd  
vindt reparatie plaats van het stucwerk onder de raamkozijnen. Vervolgens krijgt 
het gebouw aan de buitenzijde een schilderbeurt waarin ook de container zal 
worden meegenomen.    

Agenda juli, augustus en september 2021   
       
2 juli     Barbecue vanaf 18.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Pim PD0LPU 

 
7 juli     Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Pim PD0LPU  

 
14 juli    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Gert-Jan PA3FZB 

 
21 juli    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Dirk PD0OQD 

 
28 juli    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Martin PA4MRS 

 



 

 

4 aug.    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Fred PD0FSH 

 
11 aug.    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Sjaak PL2128 

 
18 aug.    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Frans PL2155 

 
25 aug.    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Ton PA2TON 
 
1 sept.    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Arnold PE1AMH 
 
8 sept.    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Pim PD0LPU  
 
15 sept.     Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Gert-Jan PA3FZB 
 
17 sept.     Algemene Leden Vergadering vanaf 20.30 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Pim PD0LPU 
 
22 sept.     Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Dirk PD0OQD 

 
29 sept.     Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Martin PA4MRS  
 
 
 

 


