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Mededelingen namens het bestuur van A63
De afdelingsbijeenkomsten van april en mei 2020 komen te vervallen.
Zoals reeds aangekondigd gaan, in verband met de situatie rond het corona virus in Nederland, de
afdelingsbijeenkomsten van 7 april en 12 mei 2020 helaas niet door. De presentatie van Jan, PE1DRN over de QatarOSCAR 100 satelliet is verplaatst naar het najaar.
Dit betekent dat we pas op 1 september weer samenkomen. We gaan als bestuur nog bekijken of we nog een
afdelingsbijeenkomst eerder kunnen en willen inplannen. Mochten jullie daar sowieso behoefte aan hebben dan
graag even berichtje aan ondergetekende. We houden jullie hierover op de hoogte via de CQ Friese Wouden en via
onze website https://a63.veron.nl
Aangezien de VERON Verenigingsraad ook is uitgesteld, hoeven we nu niet te stemmen over de VR-voorstellen. Op
dit moment is nog niet bekend wanneer de VR zal plaatsvinden.
Ook de Noordelijke Bekerjacht welke dit jaar op Hemelvaartsdag door onze afdeling georganiseerd zou worden, is
afgelast. Of dit nog een nieuwe invulling krijgt op een later moment, is nog niet bekend.
Hopelijk komen jullie deze periode allemaal gezond door en we rekenen erop jullie weer te treffen op één van de
komende afdelingsbijeenkomsten.

Even terugkomen op de afdelingsbijeenkomst van 3 maart j.l.
Hierbij nog even de links uit de presentatie van Patrick, PD2PC
https://jbradio2.torontocast.stream/
https://www.audiophonics.fr/en/

JB Radio Flac streaming
Alle DIY materiaal

Voor diegenen die meer willen weten over hoe het nou zit met high resolution audio en ons gehoor kijk dan eens
naar The Hans Beekhuyzen Channel op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=r_wxRGiBoJg
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Gebruik van onze afdelingscall PI4EME tijdens de intelligente lock down
In deze bizarre tijd rond het corona virus, hebben velen van ons, min of meer gedwongen, wat meer tijd voor de
radio hobby. Mocht je het leuk vinden juist nu eens in de lucht te komen met onze afdelingscall PI4EME, dan kan
dat. PI4EME is nog steeds een gewilde call in alle modes. Ook is geopperd, naar aanleiding van het 75 jarig bestaan
van de VERON, de speciale call PI75EME aan te vragen. Als jullie hier interesse in hebben en het leuk vinden de call
PI4EME en/of PI75EME te gebruiken, laat het ondergetekende dan alstublieft per omgaande weten. Wij gaan er dan
mee aan de slag. Wordt vervolgd.

VERON 75 jaar! (HERHAALDE OPROEP)
Op 21 oktober 2020 is het 75 jaar geleden dat de VERON werd opgericht. Een speciale werkgroep heeft besloten om
Electron van oktober 2020 te voorzien van artikelen die de ontwikkelingen van 25 jaar VERON (en radio) tussen 1995
en 2020 beschrijven. In 1995 is het jubileum boek “ 50 jaar VERON-100 jaar radio” uitgegeven. Dit boek beschrijft
de periode 1945-1995 en de werkgroep is van mening dat die periode op een uitstekende wijze is vastgelegd. Met
dit in gedachte is besloten om zich te concentreren op de laatste 25 jaar.
Ook wij als afdeling A63 worden uitgenodigd om een artikel te schrijven waarin de afgelopen 25 jaar wordt
beschreven. Gedacht wordt aan (technische) ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden, anekdotes en persoonlijke
notities.
Met het samenstellen van een speciale versie van Electron wordt een mooi overzicht gegeven van de ontwikkelingen
op technisch en organisatorisch gebied. Om een richting te geven aan de inhoud van een artikel is een leidraad
opgesteld, die hieronder is beschreven:
Periode: 1995-2020, maximale lengte 1 pagina A4 formaat. Inhoud: Hoogtepunten van ontwikkelingen in de
commissie, werkgroep en afdelingen in algemene zin, eventueel met foto’s. Referentie naar een verschenen artikel
(met paginanummer) heeft de voorkeur. Uiterste inleverdatum: 1 juni 2020
Mochten jullie hiervoor een bijdrage hebben of een onderwerp weten en hier invulling aan willen en kunnen geven,
horen we dat uiteraard graag.
Namens het bestuur:
Bert, PA1BK
Secretaris VERON A63
secretaris.a63@veron.nl
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Beste FRM 2020 medewerker,
Het doet mij spijt om namens de FRM commissie te moeten melden dat de 42e editie van de Friese Radio Markt
2020 NIET door kan gaan. Wij vinden dit enorm teleurstellend, maar de huidige ontwikkelingen lieten ons geen
andere keuze.
Onze Nederlandse overheid heeft namelijk gisteravond 23 maart 2020 aanvullende maatregelen afgekondigd in de
strijd tegen het Coronavirus. Het besluit "Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook
met minder dan 100 mensen." betreft direct ons evenement.
Meer informatie lees je hier:
https://opsterland.nl/Inwoners/Actueel/Actueel/LIVEBLOG_Coronavirus_in_de_gemeente_Opsterland
De FRM commissie heeft direct zijn verantwoordelijkheid genomen en besloten om het evenement te annuleren, hoe
spijtig ook. Op dit moment is de FRM commissie bezig met het informeren van en afstemmen met betrokkenen, zoals
de standhouders, medewerkers, gemeente. Ook ligt er werk in de financiële afhandeling.
Hoe dan ook; hartelijk dank voor je aanmelding en enthousiasme, we rekenen erop volgend jaar weer een fantastisch
evenement neer te kunnen zetten samen. Kunnen we dan weer op je rekenen?
Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.
Veel sterkte toegewenst in deze bijzondere tijden.
Namens de FRM-commissie,
73's,
PC1DB
Met hartelijke groet,
David Beute
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Agenda
D A T UM

O P M ER K I N G

7 april 2020

Geen bijeenkomst

12 mei 2020

Geen bijeenkomst

30 mei 2020

Friese Radio Markt gaat niet door !.

2 juni 2020

Geen bijeenkomst

7 juli 2020

Geen bijeenkomst

4 augustus 2020

Geen bijeenkomst

6 oktober 2020

Presentatie over DARES, noodcommunicatie in Noord Nederland door Leo Bouma, PD2LFB.

3 november
2020

Presentatie zelfbouwproject, communiceren via QO100 satelliet door Jan Meijer, PE1DRN.
o.v.b.

1 december 2020

Geen bijeenkomst !
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Medewerkers
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PA1DE
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Webmaster a63.veron.nl

Dick van Ens

PA1DE

Webmaster.63@veron.nl

PR tbv A63

Vacature

Lezingen tbv afdelingsbijeenkomsten

Vacature (tijdelijk Bert Kamminga)

PA1BK

Secretaris.a63@veron.nl

Friese Radiomarkt

Kor de Vries

PA0KDV

frm@a63.org

Contestgroep PI4M (voorzitter)

Kor de Vries

PA0KDV

pa0kdv@a63.org

Beheer call sign PI4EME en PI4M

Bert Kamminga

PA1BK

Secretaris.a63@veron.nl

Ontstoringskoffer

Jan Janssen

PA0JMG

bci.koffer@a63.org

Beheer antenne-analyzer

Tamme Hofstee

PA3GJD

tammehofstee@hotmail.com

Begeleiding zelfbouw projecten m.n.
antennebouw

Tamme Hofstee

PA3GJD

tammehofstee@hotmail.com
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