
 

 
 

NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 40 van 14 februari 2022 
   
Algemene Ledenvergadering op 25 Februari 2022  

Het bestuur van de NVRA nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene 

Ledenvergadering op vrijdag 25 februari 2022. Deze vergadering zal worden 
gehouden in ons verenigingsgebouw aan de Jan van Krimpenweg 15 te Haarlem.  
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 24-09-2021 (Bijl. 1) 
     4. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2021. 

     5. Alleen de belangrijkste inkomende en uitgaande correspondentie.   
     6. Presentatie van de Balans en de Exploitatierekening over het boekjaar  
         2021 (Bijl. 3 en 4). 

     7. Verslag van de kascontrole commissie en voorstel tot dechargering  
         van het bestuur over het boekjaar 2021 (art. 11 lid 7). 

     8. Bestuursverkiezing. Het gehele bestuur treedt af en is herkiesbaar.  
     9. Presentatie en vaststelling begroting voor het boekjaar 2022 (Bijl. 3) 
    10. Pauze   

    11. Benoemen diverse commissies en beheergroepen zoals Hobby-, Bar- en 
          Kascommissie, Gebouw- en Tuinbeheer, Website- en Shackbeheer.  

    12. Agendapunten mits uiterlijk 7 dagen voor de vergadering schriftelijk  
          ingediend.          
    13. Te ontplooien activiteiten in 2022, zoals:  

            a. Lezingen, excursies;  
            b. BBQ op 1 juli; 

            c. Open Dagen op 28 en 29 mei; 
            d. Jaarlijkse Verkoping op 28 oktober.       
     14. Rondvraag 

     15. Sluiting 
 

Bijlage 1 t/m 4 zullen na donderdag 17 januari op onze website worden 
gepubliceerd op de pagina met wachtwoord beveiliging. 

 



 

De Dutch Amateur Radio Union (DARU), de Romeo 
Foxtrot DX-Club (RFDX) en de Nederlandse Vereniging 
voor Radio Amateurs (NVRA) slaan de handen ineen.  

Op 25 januari 2022 heeft er overleg plaats gevonden tussen de besturen van de 

DARU, RFDX en NVRA. 
De drie verenigingen zijn het volledig met elkaar eens, dat de belangen van de 
radiozend- en luisteramateurs nog beter vertegenwoordigd kunnen worden. 

Overeengekomen is dat we onze sterke kanten op een aantal terreinen zullen 
gaan bundelen om ze zo nog meer te verbeteren.  

Door te gaan samenwerken maken we immers gebruik van elkaars kennis, 
netwerk en ervaringen. 
De beoogde samenwerking laat onverlet, dat iedere vereniging bij haar eigen 

doelstelling(en), statuten en huishoudelijke reglementen of anderszins blijft.  
Vanaf nu zullen de drie besturen hun achterban in detail op de hoogte gaan 

brengen om zodoende informatie, ideeën of mogelijk zorgen uit de eigen 
gelederen te vernemen. Na deze informatieronde zullen een aantal thema’s 
concreet worden opgepakt.  

 
Was getekend, 

 
DARU www.daru.nu 

RFDX www.rfdx.eu 
NVRA www.nvra.net 
   

 

 

 

http://www.daru.nu/
http://www.rfdx.eu/
http://www.nvra.net/


INVENTARISATIE ANTENNEPLAATSINGS PROBLEMEN 
 

Eén van de onderwerpen waarover de NVRA met de DARU en de RFDX met 
elkaar willen gaan samenwerken is de antenneplaatsing problematiek. Het is 
daarbij van belang dat deze problematiek eerst goed in kaart dient te worden 

gebracht. De NVRA heeft op zich genomen deze inventarisatie uit te voeren voor 
de regio Noord-, Midden-, en Zuid-Kennemerland.    

 
Deze problemen zullen zich veelal afspelen tussen verschillende partijen, zoals:  
 

1. De amateur versus zijn verhuurder dus 1 op 1;   
2. De amateur versus een woningbouwvereniging of een VVE; 

3. De amateur versus een gemeente of provincie; 
4. Een combinatie van 1 en 3; 
5. Een combinatie van 2 en 3.      

 
De inventarisatie staat los van het feit van welke vereniging U lid bent. Misschien 

bent U wel helemaal geen lid van een vereniging. Deze inventarisatie probeert de 
omvang en de inhoud van de problematiek in kaart te brengen. U kunt daarvoor 

ons contactformulier gebruiken wat te vinden is op: 
 
https://nvra.net/index.php/contact/    

 
Een aantal velden zijn verplicht zoals: Naam, Emailadres, Roepletters en/of 

Luisternummer. Selecteer als onderwerp: Antenneplaatsing en begin in het 
Berichtveld als eerste te beschrijven tot welke categorie (1,2,3,4 of 5) Uw denkt 
dat uw probleem behoort. Vervolgens omschrijft U in dit zelfde berichtveld in 

korte, krachtige en inhoudelijke bewoordingen wat Uw probleem precies inhoudt. 
 

Bent U buiten de regio Kennemerland woonachtig en geen NVRA-lid, dan heeft 
het geen zin om het formulier in te vullen.  
 

Gemeenten behorend tot Noord-, Midden-, en Zuid-Kennemerland zijn: Alkmaar, 
Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo, Uitgeest, Beverwijk, Heemskerk, 

Velsen, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort.  
Ter verduidelijking: bent U lid van de NVRA en U woont niet in een hierboven 
genoemde gemeenten, kunt U dus ook deelnemen aan de inventarisatie.  

 
De sluittingsdatum van de inventarisatie is: dinsdag 1 april (geen grap)  

    
 

 
 

 

 

 
                         



                        

BESTUURLIJKE MEDEDELINGEN en BESLUITEN (10 jan. -
16 feb.) 

 

1. Een datum voor de jaarlijkse verkoping in 2022 is nog niet vastgesteld; 
2. De gemeente Haarlem heeft toegezegd om 10 parkeervakken voor ons te  
         realiseren. Twee zijn er reeds gerealiseerd dus er zullen nog 8 bijkomen.     

         Indien de uitvoering van de laatste 8 van start gaat, worden wij hiervan op  
         de hoogte gebracht;  

3. Het installatiebedrijf Engie heeft de aanpassingen aan ons CV-toestel  
         (eindelijk) uitgevoerd waardoor onderhoud nu mogelijk is; 
4. Onderhoud aan het CV-toestel is inmiddels uitgevoerd;  

5. Conform het besluit heeft de Nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden op  
         26-01-2022;  

6. Het besluit om de in- en verkoop van onderdelen voor bouwprojecten in  
         afzonderlijke omgeving te administreren is ingevoerd. Het valt onder de  
         post Hobbycommissie;   

7. Het besluit om de cursus programmeren o.l.v. de docent Evert PE1PDC te  
         starten op maandag 31 januari is gerealiseerd;  

8. Op dinsdag 25 januari is er met de verenigingen DARU en RFDX tijdens 
         een overleg overeengekomen, dat er in de nabije toekomst zeer nauw zal  
         worden samengewerkt;  

9. Bij het AT is een aanvraag ingediend om de vergunning van PI6HLM weer 
         voor drie jaar te verlengen. De aanvraag is inmiddels gehonoreerd;  

10. Het jaar 2022 staat grotendeels in het licht van het vastleggen en  
         weergeven van onze historie. Nadat een begin is gemaakt met het  

         opnemen van oude schema’s/projecten  
         (Zie: https://nvra.net/index.php/nvra-schemas/) gaat binnenkort gestart 
         worden met het digitaliseren van films en video’s;  

11. Het bestuur is van plan in 2022 weer Open Dagen te organiseren. Een 
         datum moet nog worden vastgesteld; 

12. Nadat besloten is met de DARU en de RFDX te gaan samenwerken is  
         overeengekomen elkaars logo’s te publiceren op elkaars website. Op onze 
         website zijn de logo’s van DARU en RF-DX opgenomen in de sponsoren  

         kolom.   

 
 

       

 
 
 

 

  
 

https://nvra.net/index.php/nvra-schemas/


 

CURSUS PROGRAMMEREN OP 31 JANUARI VAN START…   

Op maandag 31 januari jl. ging de eerste les van de cursus Programmeren van 
start. De woensdag ervoor waren de tafels in het gebouw wat anders neergezet 

en het aantal deelnemers (19) is zo groot dat er zelfs een aantal cursisten aan de 
hobbytafel moeten zitten. Nou dan weet U ook eens hoe dat zit, indien U geen 

bouwer bent.  
Onze cursusleider is de enthousiaste Evert PE1PDC, die in het dagelijkse leven  
docent software engineering aan de Hogeschool van Leiden. Naast zijn passie 

hardware development heeft hij ook een duidelijke passie voor het vak software 
engineering, waarvoor hij zich onlangs kwalificeerde.  

Op deze eerste avond kregen alle deelnemers een onderdelenpakket uitgereikt.  
 
 

 
Evert PE1PDC startte op 31 januari jl. de cursus Programmeren op de maandagavond.                                       
 
 

 
Uit de rij auto’s op de Jan van Krimpenweg op de maandag valt op te maken dat bij geen van de 
cursisten met de fiets komt met uitzondering van Karel en Chris                                      



 

NIEUWJAARSRECEPTIE WOENSDAG 26 JANUARI…..  

Op woensdag 26 januari jl. werd de Nieuwjaarsreceptie van de NVRA gehouden 
en welke op een eerder geplande datum 5 januari geen doorgang kon vinden. 

Normaal bij zo’n evenement is ons gebouw afgeladen, maar het zal U inmiddels 
bekend zijn waarom dat de laatste tijd wat minder is.  

Gezelligheid laat zich echter niet afmeten door het aantal personen, maar door 
wie er komen. Het was dus gezellig en uw voorzitter nam nog even het woord 
om terug te blikken op het afgelopen jaar en tevens vooruit te kijken naar de 

dingen die gaan komen. De NVRA is zoals U weet een vereniging met veel 
activiteiten en veel initiatieven. Een vereniging ‘wonend’ in een gebouw waarover 

we 24/7/365 kunnen beschikken en wat het afgelopen jaar geheel aan de 
buitenzijde is geschilderd, een nieuw dak heeft gekregen alsmede n een volledig 
vernieuwd interieur. Wij hebben daaraan een ongekend mooie faciliteit welke ons 

de gelegenheid biedt om onze hobby in al haar aspecten te kunnen bedrijven.   
 
 

 
Voorzitter Arnold PE1AMH hield een praatje over dingen die achter ons lagen en gaan komen.                                       

           
 

 
 

 
 

 

 



Agenda februari, maart en april 2022   

 

 

21 feb.            4e Les cursus Programmeren door Evert PE1PDC   

                       Gebouw open vanaf 19.45 tot 22.00 uur. 

               Uw gastheer is Pim PD0LPU 

 

23 feb.       Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Ton PA2TON 

 

25 feb.            Algemene Leden Vergadering  

                       Gebouw open vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

               Uw gastheer is Pim PD0LPU 

 

28 feb.            5e Les cursus Programmeren door Evert PE1PDC   

                       Gebouw open vanaf 19.45 tot 22.00 uur. 

               Uw gastheer is Pim PD0LPU 
   

2 mrt.    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Arnold PE1AMH    

 

7 mrt.             6e Les cursus Programmeren door Evert PE1PDC   

                       Gebouw open vanaf 19.45 tot 22.00 uur. 

               Uw gastheer is Pim PD0LPU 

 

9 mrt.    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Gert-Jan PA3FZB 

   

14 mrt.           7e Les cursus Programmeren door Evert PE1PDC   

                       Gebouw open vanaf 19.45 tot 22.00 uur. 

               Uw gastheer is Pim PD0LPU 

 
16 mrt.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Dirk PD0OQD   

 

21 mrt.           8e Les cursus Programmeren door Evert PE1PDC   

                       Gebouw open vanaf 19.45 tot 22.00 uur. 

               Uw gastheer is Pim PD0LPU 

 

23 mrt.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Martin PA4MRS   

 

25 mrt.            Lezing door Arie Kleingeld PA3A over de Smith Chart in de NanoVNA  

                       Gebouw open vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

               Uw gastheer is Pim PD0LPU 

 

28 mrt.           9e Les cursus Programmeren door Evert PE1PDC   

                       Gebouw open vanaf 19.45 tot 22.00 uur. 

               Uw gastheer is Pim PD0LPU 

 



30 mrt.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Fred PE3FS   

 

  4 april           10e Les cursus Programmeren door Evert PE1PDC   

                       Gebouw open vanaf 19.45 tot 22.00 uur. 

               Uw gastheer is Pim PD0LPU 

 

  6 april           Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Maarten PA1U  

 

13 april     Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Ton PA2TON 

 

20 april    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Arnold PE1AMH    

 

22 april          Lezing (onderwerp nog niet bekend)  

                       Gebouw open vanaf 19.30 tot 23.00 uur. 

               Uw gastheer is Pim PD0LPU 

 

27 april      Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Gert-Jan PA3FZB   

 

 

 

 


