
 
 

 

 

 
 

Afdelingsbestuur 
 

• Werner Fleischmann, PA0FLE  Voorzitter 
     Graafschapstraat 8, 2033 JM Haarlem. 
     Tel. 023-5353675, E-mail: call@pi4kml.nl 
  

• Henk Plantjé, PA3FMC Secretaris 
     Lindholm 143, 2133 CP Hoofddorp. 
    Tel. 023-5450034, E-mail: call@pi4kml.nl 
  

• Joop Drommel, PE1DOY Penningmeester 
     Raafstraat 7, 2406 EB Alphen a.d. Rijn. 
    Tel.0172-425878, E-mail: call@pi4kml.nl 
  

• Paul Baas,  PA3GCX Bestuurslid 
        Prinsenlaan 33, 2104 AD Heemstede. 

    Tel.023-5287680,  E-mail: call@veron.nl  
 

 

 

 
 

• Vacant    ; Bestuurslid 
Tel.                   E-mail:      call@pi4kml.nl 

 

Hot Lines Magazine 
Redactie en Lay-out: PA3GCX / PA3GDF 
Druk: B&B Print en Office, Heemstede. 
 

Web-site:        http://www.pi4kml.nl/ 
Coördinatie: Joop Drommel, PE1DOY 
 
Giro: VERON Afd. Kennemerland 2307068  
t.n.v. VERON Afd. Kennemerland  
 
Afdelingszender PI4KML:  Elke 1e en 3e  
maandag van de maand om: 20.30 uur. 

Freq: 145.350 MHz,   E-mail:  call@pi4kml.nl 
 

 

Wie, Wat, Waar? 
QSL-manager: Gert-Jan Heida, PA3DVA 
Tel. 0252-684882, 

E-mail: pa3dva@ amsat.org 
Depot Verkoopbureau: Op de maandelijkse 
bijeenkomsten,             Kees de Wit PA5WT. 
Technische vragen:    Vacant  
Bibliotheek:                 Vacant 
NL-contactpersoon:   Vacant 

  

Repeatergroep Kennemerland: 
Coördinator:           Peter Jonker, PA3DBZ. 
Postgiro 5365338 t.n.v. Repeater Commissie 
o.v.v. 70cm. 

  Agenda: 
 
 - 12 maart: Veilingavond 
 - 15 maart: Radiomarkt Rosmalen 
 - 28 maart: DARES bij NVRA 
 - 09 april : PSK31 door PA0WV 
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Officieel mededelingenblad van de 

VERON afdeling Kennemerland 

 

Jaargang 32,  nummer 2,  maart / april  2008 
 

Bijeenkomsten en lezingen: 
Elke Tweede Woensdag van de maand 
in geb. speeltuin “De Eenhoorn” aan de 
Bernstraat 2 in Haarlem Schalkwijk. 
Waarschuwingsnummer: 
Bereikbaar via PE1DOY: 06-10233266 

            of via PA3FMC: 06-51812968 
Inpraatstation:  145.375 MHz 
Indien aanwezig. 
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Van de nieuwe Voorzitter 
 

Beste leden van de Veron-afdeling “Kennemerland” 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 23 januari 2008 zijn er enkele bestuurswisselingen  
geweest en er zijn ook andere besluiten genomen die nog niet bij velen van u bekend zullen zijn. 
Zo is er onder meer een nieuwe voorzitter gekozen. De vorige voorzitter, Jos Kuipers PA3GDF, is 
na een zeer lange “ambtstermijn” afgetreden. Ik verwoord graag onze hartelijke dank voor zijn  
inzet in al die jaren! Tevens is Dick van Empelen, PA0GRU, afgetreden en ook hem onze  
hartelijke dank!  Beide ex-bestuurders hebben te kennen gegeven ons met verschillende taken  
te helpen, waar het bestuur zeer verheugd over is. 
Het bestuur heeft versterking van gekregen van Paul Baas, PA3GCX, waarvoor onze hartelijke 
dank. Paul zal in de komende tijd de redactie van de Hot Lines verzorgen.  
Nu wil ik me als de nieuwe voorzitter aan u voorstellen.  
Ik ben Werner Fleischmann, PA0FLE,  woonachtig in Haarlem en al sinds 1959 gelicenseerd  
radioamateur. Al twee jaren maak ik ook deel uit van het huidige bestuur als gewoon lid.  
Ik heb mij bezig gehouden met het mogelijk maken van lezingen.  
Mijn doelstelling als voorzitter is om onze afdeling te kunnen dienen met mijn college bestuurs- 
leden en een voor u leuke maandelijkse ontmoetingsgelegenheid te waarborgen. Wij zijn nog  
op zoek naar een bestuurslid om onze plannen te kunnen uitwerken. 
 
Beste leden,  
Ik wil graag uw aandacht vestigen op het artikel over Dares en de mogelijkheden daarvan. Het 
bestuur vraagt u om er over na te denken om e.v.t. een besluit te nemen.  
Ik wens u, met ons samen een leuke samenwerking en veel plezier met onze radiohobby. 
Vy 73….. Werner, PA0FLE 
 

___________________________________________________ 
 
 
- · - · -   Uitgebreide agenda van afdelingsactiviteiten   · - · - · 

 
 

• Woensdag 12 Maart 2008 20.00 uur ; VERON Veiling avond. 
 

Dit jaar weer een veilingavond, lees hier over verderop in deze Hot Lines 
Magazine of op de home-page. Als goed voornemen voor 2008 kunt u uw 
zolder, shack of kelder opruimen en alle goede amateurspullen op de 
veiling inbrengen. Ook interessant om overtallige apparatuur tegen 
sportieve prijzen te verkopen. 
. 

• Vrijdag 28 maart  2008 20.30 uur;  
Locatie: NVRA clubhuis Jan van Krimpenweg 15 te Haarlem  
Lezing over de opzet van Dares Regio 12 Kennemerland-Zuid. Met 
medewerking van Hendrik Pas PD2HPS en Cees Post PH1CP.  

 

• Woensdag 9 April 2008 20.00 uur ; VERON KML Lezing door 
PA0WV over een PSK31 Hardware decoder.  
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- · - · -   Terugblik op de afdelingsactiviteiten   · - · - · 

 
 

• Woensdag 09 januari 2008 ; Nieuwjaarsreceptie 
 

Onder het genot van een drankje en een hapje, stelde uw afdelingsbestuur, alle leden 
van de Afdeling Kennemerland in de gelegenheid elkaar een actief en gezond nieuwjaar 
toe te wensen.  Er waren 23 leden aanwezig en er was genoeg champagne! 

 
 

• Woensdag 23 januari 2008 ; De huishoudelijke vergadering. 
Een geslaagde vergadering. We namen afscheid van Jos, PA3GDF als voorzitter, en van 
Dick, PA0GRU als bestuurslid. Zie voor de notulen elders in deze HLM!  

 
• Za/Zo 09/10 februari 2008 ; PACC-contest. 

Op 09 en 10 februari 2008 werd op een toplocatie in de gemeente Haarlemmermeer de 
PACC contest gehouden. Zie hieronder het verslag! 

 
- · - · -   Evenementen:   · - · - · 

 

Verslag PI4KML PACC in februari 2008. 
 
Een geslaagd radioweekeinde PACC-PI4KML 2008 
 
De zon scheen over het agrarische landschap in Rijsenhout waar het contestteam van PI4KML 
voor 24 uur op de HF-banden actief zou zijn. Zaterdag, 9 februari om 09.00 uur begonnen wij met 
het opzetten van de antennes. Een schitterend grote grasweide, droog en met volle zon, uitermate 
geschikt voor het plaatsen van de  mast en daarin bevestigd de 2x40 meter dipool (160 meter) en 
de FD4 windom voor de banden 80/40/20/10.  Op een tweede mast van ongeveer 6 meter werd de 
Spider beam gemonteerd. De rotor hebben wij thuis gelaten. De paar keren dat de beam moest 
worden gedraaid, ging ook heel goed met een koord.  De zon scheen, strakke blauwe lucht, waar 
de “grote vogels” vertrekkende van baan 240 Schiphol, zich moeizaam tot grote hoogte optrokken. 
Het blijft altijd een schitterend gezicht en tijdens de opbouw hadden wij een goede en privé  
spotterplaats.  
Om 11.30 uur was het antennepark gereed. Om 12.00 uur hadden wij alle apparatuur geplaatst en 
aangesloten. Toen kwam het moment van testen. 
Alle antennes werkten prima, in ieder geval een niet verontrustende staande golfverhouding. Wij 
maakten gebruik van de zendontvanger van Kenwood, TS-570-D, een HF-eindtrap en een laptop 
met het software programma N1MM. 
De 20- meter was de beste band om te werken, hoewel in de avond en nacht eveneens de 80 
meter en 160 meter in trek waren. Opmerkelijk stil was het op 40 meter. Op 21 MHz werden 11 
verbindingen gemaakt. Een opsteker was het contact met ZL2IBF, VK4TT en HS0AC op 20 meter. 
De Spider beam doen we nooit meer weg!   
Totaal score: 584 verbindingen, 107 multipliers en  62.488  punten.  
Henk, PA3FMC en Frits, PA3FHR, hebben de nacht getrotseerd, veel verbindingen gemaakt en 
kou geleden, ondanks de kachel. 
Het gehele team bedankt voor alle hulp in welke vorm dan ook. 
Hier zijn ze dan: Werner, PA0FLE; Henk, PA3FMC; Frits, PA3FHR; Jaap, PE1OCT; Gert-Jan, 
PA3DVA; Joost, PA2EAR; Fred, PA3GPA; Joop, PE1DOY.  
Frits, bedankt voor de verzorging van de inwendige mens, niet te vergeten de worst en de soep. 
Klasse!  Wij kunnen terugblikken op een zeer geslaagde PACC 2008. 
 
Dick,  PA0GRU 
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- · · - ·   Bestuursmededeling:   - · · - · 

 

Notulen van de jaarvergadering over 2007 van de VERON  
afd. Kennemerland, gehouden op 23 januari 2008 

 
1) Opening.  

Voorzitter, Jos PA3GDF opent om 20.10 uur, in de zaal van Speeltuin De Eenhoorn te Haarlem, de 
vergadering die uit 19 VERON-leden (Bij aanvang incl. 5 best.leden) bestaat, en heet één ieder hartelijk 
welkom. Vervolgens wordt een moment stilte gehouden ter nagedachtenis aan Jan Floor PA2JAF en E. 
Kransen PD0LCS, die ons in 2007 zijn ontvallen. 

2) De Notulen van de jaarvergadering over 2006 van 24 januari 2007, worden voorgelezen door de 
secretaris en zonder opmerkingen goedgekeurd. 

3) Mededelingen en ingekomen stukken. 
Bericht van verhindering ontvangen van PA0FRX, PA1OZU en PA3FHR. 

4) Het Jaarverslag van de secretaris over 2007, wordt voorgelezen door de secretaris en door de 
vergadering zonder opmerkingen goedgekeurd. 

5) Het Jaarverslag van de penningmeester over 2007 wordt door de penningmeester toegelicht. Hierover 
zijn vanuit de vergadering geen vragen; 

6) Verslag Kascontrole-commissie 2007. Bestaande uit:Martin Peeters PA1OZU; Gert Jan Heida PA3DVA 
en Fred Spaansen PD4NIX (reserve). Gert Jan, PA3DVA, verklaart namens deze commissie dat de 
boeken van de penningmeester in orde zijn bevonden. De vergadering dechargeert daarop het bestuur. 

7) Benoeming leden kascontrole-commissie voor 2008. Deze zal bestaan uit:   
Gert Jan Heida, PA3DVA; Fred Spaansen, PD4NIX en Joost Hilders, PA2EAR (reserve). 

8) Vaststelling begroting 2008.  
De begroting voor 2008 wordt door de penningmeester toegelicht en door de vergadering zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 

9) Bestuursverkiezing.   
Volgens rooster aftredend zijn: Jos Kuipers, PA3GDF, voorzitter (niet herkiesbaar) en Dick van Empelen, 
PAoGRU, bestuurslid (niet herkiesbaar). Het afdelingsbestuur stelt onderstaande kandidaat-
bestuursleden voor: Paul Baas, PA3GCX als kandidaat bestuurslid. Werner Fleischmann, PA0FLE wordt 
voorgedragen voor de functie van voorzitter. Er hebben zich verder geen nieuwe kandidaten aangemeld 
voor bestuursfuncties. Het bestuur stelt voor om de voorgedragen kandidaten te benoemen, waardoor 
het bestuur nu als volgt is samengesteld: Werner Fleischmann PAoFLE; voorzitter, Henk Plantjé, 
PA3FMC, secretaris; Joop Drommel, PE1DOY, penningmeester; Paul Baas, PA3GCX, bestuurslid. De 
secretaris bedankt Jos, PA3GDF, als aftredend voorzitter en Dick, PA0GRU, voor hun inzet en biedt hen 
een cadeaubon aan. 
Arnold Peeters PA2AAP wordt bedankt voor zijn inzet in de Eenhoorn. Hij ontvangt een tegoedbon van 
het servicebureau. 

10) Pauze, Het bestuur biedt de vergadering een consumptie aan. 
11) Woord van de Voorzitter.  

Jos Kuipers bedankt de medebestuursleden voor de prettige samenwerking. Hij heeft zich de afgelopen 14 
jaar met plezier ingezet en vind het nu tijd om het roer over te dragen. 

12) Voorstellen voor de verenigingsraad van 2007. 
Er zijn geen voorstellen ontvangen voor de VR2008.  Voor de afvaardiging voor de VR op zaterdag 19 
april 2008 stellen de volgende kandidaten zich beschikbaar: Werner Fleischmann PA0FLE, Henk Plantjé 
PA3FMC, Arnold Peeters PA2AAP en Joost Hilders PA2EAR. De afgevaardigden krijgen mandaat van 
de leden om de afdeling te vertegenwoordigen. 
Momenteel zijn er 3 amendementen ingediend voor de VR die te bekijken zijn op de Veron website. 
Ze worden in het kort even besproken: 
1)Informatiestroom amateur-radio infrastructuur. Hier wordt een probleem aangedragen zonder 
oplossing. 
2) Lijsten van Roepnamen met QTH locator. Het nut hiervan wordt betwijfeld omdat een ieder die 
gevens kan invullen in de diverse callsign databases. Wie zou trouwens de qth locators moeten 
verzamelen, cq uitzoeken? 
3) Financiële ondersteuning BT’s. Wij vinden niet dat de veron dit hoeft te betalen. Beter is om dit aan te 
kaarten in het amateur-overleg en te vragen aan EZ om deze kosten af te schaffen. 

13) Rondvraag.  Er zijn geen schriftelijke vragen voor de rondvraag ontvangen. 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk wordt iedere aanwezige nog in de gelegenheid gesteld iets te vragen 
of op te merken; Dick PA0GRU bedankt de medebestuursleden voor de prettige samenwerking. Charles 
PA0BDC vraagt of het bestuur heeft gereageerd op de vraag of zij hun medewerking willen verlenen aan  
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de heroprichting van Dares R12. Dit is inderdaad gedaan en komende Hotlines zullen de leden hierover 
geïnformeerd worden. Kees PA5WT vraagt of werner wat meer signaal kan maken voor de KML ronde. 
Werner antwoord dat binnenkort zijn 2 meter antenne een stuk hoger komt te staan. 

14) Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun deelname en sluit om 21.50 uur de vergadering. 
 Aldus genotuleerd en uitgewerkt door Henk PA3FMC 
     11 februari 2008 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
- · - · -   PI4KML Ronde   · - · 

- · 
 

PI4KML is het clubstation van de 
Veron afdeling Kennemerland en is in 
Haarlem 
en omstreken te horen. 

Uitzendfrequentie  
145.350 MHz. 

Uitzending PI4KML  
elke 1e en 3e maandag van 

de maand. 
Aanvang: 20.30 uur.             
Tijdsduur ca 30 – 45 

minuten. 
 
 

Meld u eens in en geeft een rapport, 
ook QSL via Buro wordt gewaardeerd. 
Ook wereldwijd via internet met 
Echolink te beluisteren en de 
mogelijkheid 
om in te melden via PA3FMC-L . 
Voor informatie zie  
http://www.echolink.org .  
PA0GRU, PA3FMC, PA0FLE, 
 

Meld je nu aan om een e-mail te 
ontvangen van de PI4KML-ronde: 
 www.PI4KML.nl en klik op “PI4KML 
ronde” 
 

 
- · -   Van het Internet   · - · 

 
 
 

In deze rubriek willen we leuke LINKS op 
nemen over diverse onderwerpen 

Stuur informatie over interessante zaken 
naar de redactie van H.L.M. via: 

info@pi4kml.nl 
 

Een mooie verzameling afbeeldingen 
met toelichting met issues over 

electronische constructie-standaarden: 
http://workmanship.nasa.gov/wppr.jsp 

 
De nieuwe zonnevlekcyclus is weer 

begonnen, voor allerlei actuele info over 
zonneactiviteit: 

http://www.solarmonitor.org/index.php 
 

Benieuwd naar de logo’s van 
zusterverenigingen? 

http://www.dxzone.com/cgi-
bin/dir/jump2.cgi?ID=1599 
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- · · - ·   Mededelingen:   - · · - · 

 

33ste Landelijke Radio Vlooienmarkt, 15 maart 2008 
 

De Landelijke Radio Vlooienmarkt 2008 vindt plaats in het ExpoDome van het 
Autotron complex te Rosmalen (gemeente ‘s-Hertogenbosch). 
De toegangsprijs bedraagt € 6,-. De hallen zijn geopend van 9.00 tot 15.30 
uur. Toegang tot het restaurant is reeds vanaf 8.00 uur mogelijk. 
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Het parkeren is echter niet 
kosteloos, (valt buiten onze organisatie), bij het verlaten betaalt u voor het 
uitrijden een parkeer bij een kassa in de hal. Vergeet niet te betalen, en helpt 
zo mee aan een vlotte doorstroming. Ondanks het feit dat de nieuwe brug over 
de A59 bij Autotron klaar is, kunt u beter rekening houden met enige 
filevorming, helaas zal dat wel niet te voorkomen zijn. Bewaar uw geduld bij het 
weer naar huis gaan. 
Op onze website www.radiovlooienmarkt.nl vindt u altijd de laatste informatie. 
De afdeling Den Bosch heet u weer van harte welkom en samen maken we 
van deze 33

e
 Landelijke Radio Vlooienmarkt weer een groot feest. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bij deze willen wij u graag op de hoogte brengen van het: 
 

1e  Zuidelijk Radioamateur Treffen 2008 
 

Tijdens het pinksterweekeinde van 9 tot en met 12 mei zal voor de eerste maal 
het Zuidelijke Radioamateur Treffen plaatsvinden. Gedurende dit pinksterkamp 
is elke radioamateur of andere geïnteresseerde welkom op de door ons 
besproken kampeerboerderij/camping "De Kastanjes" in de gemeente Gemert-
Bakel. Deze is gelegen in een bosrijke omgeving aan de rand van de Peel. Op 
de camping zijn de plaatsen voorzien van een 6 ampère voedings aansluiting. 
Er zijn goede sanitaire voorzieningen aanwezig met warm water. Tijdens dit 
weekend zullen er allerlei leuke activiteiten worden georganiseerd, zoals 
vossenjachten, een bouwproject en indien het weer het toelaat een barbecue. 
Natuurlijk zullen we de kinderen niet vergeten, ook die komen aan bod. Kortom 
we maken er een onvergetelijk weekend van. 
 

De organisatie is in handen van Nico PE1KQP, Michel PE1SAY en Maarten 
PG1N.  Contact via het e-mailadres zrt@radiozendamateur.com. Het is ook 
mogelijk dit schriftelijk te doen door een briefje te sturen aan Zuidelijke 
Radioamateur Treffen, p/a Krooiweg 15, 4158 EH  Deil. 
 

Het aantal plaatsen is beperkt.  Dus VOL=VOL. Bekijk voor aanvullende 
informatie onze website http://zrt.radiozendamateur.com.  
 

Wij zijn eventueel ook bereikbaar per telefoon tussen 18:00 en 21:00 uur op 
nummer +31 (0)345-650411.  
 

73, namens de ZRT Organisatie       Maarten Ouwehand PG1N 
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Jaarlijkse verkoping op woensdag 12 maart 2008 
 

Geachte mede amateurs. 
 

Komende maand maart, op woensdag de 12e is er de jaarlijkse veilingverkoping binnen de 
afdeling Kennemerland. 
Alle onderdelen, complete units of apparaten, die met de radiohobby hebben te maken kunnen 
weer worden ingebracht. De tafeltjes avond in 2007 was een succes, maar nu nog eenmaal een 
ouderwetse veiling! De koffie is er goed en het bestuur en het verkoopteam willen er alles aan 
doen om er weer een gezellige avond van te maken. 

Maar......................geen goede avond zonder uw medewerking. 
Kijk daarom op tijd de voorraden eens na en beslis wat kan worden meegenomen voor de 
verkoping. Of, is er nog het e.e.a. nodig aan onderdelen om weer eens een project op te zetten.  
Wie weet, wat er allemaal op tafel komt. 
Wij, de aandragers, eurocenten inners, afrekenaars, aangevers, opruimers en inpakkers staan 
klaar om er weer een fijne avond van te maken. 
Mogen wij op u rekenen als inbrenger of als koper/meenemer? 
Graag tot ziens op 12 maart a.s. 
 
Namens de u reeds meer dan bekende crew, 
Fred, PA0FMS 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

. - .   Veilingreglement   . - . 
• Alle kavels worden zoveel mogelijk op volgorde van binnenkomst ter veiling gebracht. 

• Alle op de veiling ingebrachte artikelen dienen verband te houden met de hobby en van dusdanige kwaliteit 
te zijn dat ze voor de kopers nog enige waarde vertegenwoordigen. 

• Er kan voor een artikel een minimumprijs worden verlangd.  De volgende regels dienen hierbij in  acht te 
worden genomen: 

• a. de minimumprijs moet duidelijk aangegeven zijn. 

• b. het artikel moet voorzien van een conditiebeschrijving waar de verkoper garant voor staat. 

• c. de minimumprijs moet in verhouding staan met het aangeboden artikel, één en ander ter beoordeling van 
de veilingmeester of een bestuurslid. 

• Zowel de koper als de verkoper betalen 10% (tien procent) van de mijnsom aan de penningmeester. Bij 
bedragen boven de EUR 70,- is dit 5% (vijf procent). 

• De veilingmeester bepaalt zowel de hoogte van de eerste inzet als het bedrag waarmee elk bod wordt 
opgehoogd. 

• Na de uitspraak "verkocht" door de veilingmeester wordt het bieden gestaakt. Een bod, gedaan gelijktijdig 
met de uitspraak "verkocht" geldt niet. 

• Alle ingebrachte artikelen moeten duidelijk voorzien zijn van naam en call / NL-nummer.  Op het artikel 
dient vermeld te staan of het werkt dan wel compleet is.  Indien hieraan niet voldaan is, wordt aangenomen 
dat het artikel niet werkt of incompleet is. 

• De inbrenger vrijwaart de VERON afdeling Kennemerland voor alle schade en gevolgschade ontstaan door 
de door hem/haar ingebrachte artikelen. 

• Het bestuur van de VERON afdeling Kennemerland en de veilingmeester accepteren geen enkele 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit of de goede werking van de aangeboden artikelen. 

• Uiteraard zijn de bekende RDR -regels van toepassing. Iedere koper en verkoper is hier zelf 
verantwoordelijk voor. 

• Door het aanbieden dan wel kopen van artikelen op de veiling verklaart men zich akkoord met de 
bovenstaande voorwaarden. 

• Betaling dient uitsluitend contant te geschieden. 

• Bij het verlaten van de verkoopruimte neemt iedereen zijn/haar in eigendom verworven of niet verkochte 
artikelen mee. Om 24.00 uur moeten we ophouden, dit in verband met de politieverordening.  

Het Bestuur van de VERON afd. Kennemerland. 
 

HOT LINES MAGAZINE ,    Jaargang 32, nummer 2. pagina 8 
 

 
Stichting DARES 

  

De Nederlandse Vereniging van Radio Amateurs 
(NVRA) te Haarlem is de nieuwe initiatiefnemer om te 
komen tot continuering en verdere invulling van de 
Stichting Dares (Regio 12 Kennemerland) 
De Stichting Dutch Amateur Radio Emergency 
Service is op Woensdag 28 april 2004 officieel 
opgericht. De Stichting is ingeschreven in het register 
van de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 
28101264.   
Na en in goed overleg met de oorspronkelijke 
initiatiefnemers van de Dares Regio 12 (Kennemerland) 
heeft de NVRA besloten om te bezien hoe de Dares 
activiteiten weer nieuw leven kunnen worden 
ingeblazen. Hierbij is het uitgangspunt dat zal worden 
gekozen voor een brede opzet, waarbij ook andere 
verenigingen in onze regio met hun leden zullen worden 
of zijn gevraagd deel te nemen aan deze activiteiten. 

 
 
 

Het bestuur van de Stichting Dares heeft inmiddels dit uitgangspunt van een brede opzet unaniem 
onderschreven.  
Binnen de NVRA worden thans de leden gepolst omtrent hun animo. Inmiddels is aan de besturen van de 
verenigingen Radio Club Kennemerland (RCK) en de IJmond Radio Club (IJRC) en de VERON Afdeling 
Kennemerland gevraagd dit ook te doen.  
In de bestuursvergadering 13 januari 2008 heeft de VERON afdeling Kennemerland unaniem besloten 
medewerking te verlenen aan de doelstellingen van stichting Dares regio Kennemerland.   
Hulp bij rampen in de vorm van ondersteuning bij noodcommunicatie is immers een (zendamateur)zaak van ons 
allen en beperkt zich zeker niet tot eenlingen of een enkele vereniging. 
   

Doelstelling  
De kennis en kunde van door de Rijksoverheid gelicenceerde radio-zendamateurs inzetbaar te maken en -te 
houden voor de ondersteuning van professionele hulpverleningsdiensten, gemeentelijke en overige civiele 
organisaties bij de bestrijding van rampen en andere grootschalige incidenten door het verzorgen van 
radiocommunicatie in de breedste zin des woords en binnen de daartoe door de Rijksoverheid gestelde kaders. 
Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van gemotiveerde, deskundige en van de noodzakelijke 
technische middelen voorziene radio-zendamateurs en door het organiseren van bijeenkomsten waar deze radio-
zendamateurs hun kennis en kunde kunnen bijhouden en toetsen. 
 
Het ligt in de bedoeling om op vrijdag 28 maart a.s. een informatieve avond te organiseren. Op deze avond 
zijn o.m. een tweetal leden van de Dares Regio 10 (NHN) aanwezig die het e.e.a. zullen vertellen over hun 
ervaringen bij het opstarten van de Regio 10. Tevens zal een ''velduitrusting'' worden gedemonstreerd. Hoogst 
waarschijnlijk zal ook iemand van het Nederlandse Rode Kruis aanwezig zijn. Meer details hierover volgen z.s.m. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Indien u belangstelling heeft om zich aan te melden als Dares-lid Regio 12, zal uw eigen 
vereniging de opleiding hiertoe verzorgen. Nadere informatie hierover volgt later.     
  
Naam:......................................... Voornaam:.................................... Roepletters: ........................... 
  
Adres:......................................... Huisnummer: ........                         Postcode: ............................. 
  
Woonplaats:  ............................   Telefoon (vast): .......................... Mobielnummer:........................   
  
Mijn speciale vaardigheden zijn: ................................................................................................... 
Lid van: NVRA - RCK - IJRC - VERON Afd. Kennemerland (doorhalen wat niet van toepassing is)  
 
Handtekening: ...................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………  
U kunt deze aanmelding sturen aan het bestuur van de VERON afdeling Kennemerland. 


