
 

 
 

NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 46 van 14 februari 2023 
   
Algemene Ledenvergadering op 24 Februari 2023 

Het bestuur van de NVRA nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene 
Ledenvergadering op vrijdag 24 februari 2023. 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 25-02-2022 (Bijl. 1) 

     4. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2022 (Bijl. 2) 
     5. Alleen de belangrijkste inkomende en uitgaande correspondentie.   
     6. Presentatie van de Exploitatierekening en de Balans over het boekjaar  
         2022 (Bijl. 3 en 4). 
     7. Verslag van de kascontrole commissie en voorstel tot dechargering  
         van het bestuur over het boekjaar 2022 (art. 11 lid 7). 
     8. Bestuursverkiezing. Het gehele bestuur treedt af en is herkiesbaar.  
     9. Presentatie en vaststelling begroting voor het boekjaar 2023 (Bijl. 3) 
    10. Pauze   
    11. Vasstellen commissies en beheergroepen zoals Hobby-, Bar-, Kas- en  
          Repeater-commissie, Gebouw en Tuinbeheer, Website- en Shackbeheer.   
    12. Agendapunten mits uiterlijk 7 dagen voor de vergadering schriftelijk  
          ingediend.          
    13. Te ontplooien activiteiten in 2023, zoals:  
            a. Lezingen, excursies;  
            b. BBQ; 
            c. Jaarlijkse Verkoping.       
     14. Rondvraag 
     15. Sluiting 
 
Bijlage 1 t/m 4 zullen op dinsdag 14 februari op onze website worden 
gepubliceerd op de pagina met wachtwoord beveiliging. 
 

 



 

   

 
 
  

 
                         
                      
                

 
 
 

 
 
 

 

 



NIEUWJAARSRECEPTIE WOENSDAG 4 JANUARI jl.  

Op woensdag 4 januari jl. werd de Nieuwjaarsreceptie van de NVRA gehouden.  
In tegenstelling tot vorig jaar was gebouw afgeladen met zo’n 32 leden. Elk lid 
kreeg gratis koffie en drie consumptiebonnen. Natuurlijk kwamen daar later op 
de avond nog de hapjes bij. De voorzitter keek in zijn toespraak kort terug op 
het afgelopen jaar 2022. Als vereniging zijn we goed de Covid-19 periode 
doorgekomen. Er zijn in 2022 maar 3 hobbyavonden uitgevallen, dus bleven er 
nog 49 over. Natuurlijk was er weer een Jaarlijkse Verkoping, een barbecue, 
Open Dagen en een tweetal lezingen. Dit laatste zou wat beter kunnen, maar de 
onderwerpen voor een lezing liggen helaas niet meer voor het opscheppen. Voor 
dit jaar wil het bestuur daar nog excursies aan toevoegen. Er is een Sennheiser 
koffer gedoneerd met twintig hoofdtelefoons en een microfoon, welke bij 
excursies mogelijk van pas kunnen komen. Er moet nog het een en ander aan 
gerepareerd worden, maar dat moet bij een club als de onze natuurlijk geen 
probleem zijn. Alle 25 bouwpakketten voor de Mini ATV-ontvangers zijn in 2022 
uitgeleverd. Eén van onze leden, Bjorn PD5DJ, had zijn bouwpakket razendsnel 
gebouwd maar ook gelijk voorzien van een professionele behuizing. Enkele foto’s 
hiervan staan hieronder. Hopelijk zitten er dit jaar nog projecten aan te komen 
betreffende een nieuw type stuurzender voor 23 en ook 13 cm. Voor de DTMF-
encoder is nieuwe software ontwikkeld en waarschijnlijk komen van dit project  
ook bouwpakketten beschikbaar, inclusief een in eigen beheer 3D-geprinte 
behuizing. De NVRA is zoals U weet een vereniging met veel activiteiten en veel 
initiatieven. Een vereniging beschikkend over een gebouw waarover we 24/7/365 
kunnen beschikken en wat recentelijk aan de buitenzijde is geschilderd, een 
nieuw dak heeft gekregen alsmede een volledig vernieuwd interieur. Borden aan 
de buitenzijde met het NVRA-logo geven duidelijk aan waar wij zitten: Jan van 
Krimpen 15 te Haarlem in de Waarderpolder. Ook niet onbelangrijk zijn onze 
repeaters PI2HLM en PI6HLM op 120 meter hoog op de ‘KPN-toren ’.   
 

 
Bovenaanzicht Mini ATV-ontvanger gebouwd door Bjorn PD5DJ in een zelfgemaakte behuizing  



 
Achteraanzicht Mini ATV-ontvanger gebouwd door Bjorn PD5DJ in een zelfgemaakte behuizing  
                                      
 
 

 
 Vooraanzicht Mini ATV-ontvanger gebouwd door Bjorn PD5DJ in een zelfgemaakte behuizing  
                                      
           



Agenda februari, maart en april 2023 
 
 
22 feb.       Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Gert-Jan PA3FZB 
 
24 feb.            Algemene Leden Vergadering. Aanvang 20.30 uur   
                       Gebouw open vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
               Uw gastheer is Pim PD0LPU 
   
1 mrt.    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Dirk PD0OQD      
 
8 mrt.    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Martin PA4MRS   
   
15 mrt.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is  Fred PE3FS   
 
22 mrt.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Maarten PA1U 
 
24 mrt.           Lezing  (onderwerp nog niet bekend)  
                       Gebouw open vanaf 19.30 tot 23.00 uur. 
               Uw gastheer is Pim PD0LPU 
 
29 mrt.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is  Ton PA2TON 
 
    5 april         Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is  Arnold PE1AMH    
 
12 april     Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Gert-Jan PA3FZB 
 
19 april    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Dirk PD0OQD      
 
26 april    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Martin PA4MRS   
 
28 april          Lezing (onderwerp nog niet bekend)  
                       Gebouw open vanaf 19.30 tot 23.00 uur. 
               Uw gastheer is Pim PD0LPU 
 

 



 
 
 
 
 
 
 


