
 

 
 

Afdelingsbestuur 
 

• Jos Kuipers  PA3GDF;  Voorzitter 
 Altenastraat 8,             2023 RW  Haarlem. 
Tel. 023-5253810,  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 
 

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

 
 

• Dick van Empelen  PA0GRU;  Bestuurslid 
Cloosterlaan 4,        2101 ZD  Heemstede. 
E-mail:   call@pi4kml 

 

Hot Lines Magazine 
Redactie en Lay-out:                  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 voor 
 zendamateurs te Alphen aan de Rijn. 

 

Afdelingszender PI4KML: Elke 1e en 3e  
maandag van de maand om: 20.30 uur. 
Freq: 145.350 MHz    Mail to: call@pi4kml 
 

 
 
 

Wie, Wat, Waar? 
QSL-manager: Gert-Jan Heida PA3DVA, 

Tel. 0252 - 684882. 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. 70 cm. 

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

 of via PA3FMC: 06-51812968 
 

 
 
 
 

 

Inpraatstation:  145.375 MHz 
Indien aanwezig. 
 
 

Agenda 
- 09 jan 08 Nieuw jaarsreceptie. 
- 23 jan 08 Huishoudelijke vergadering. 
- 13 feb 08 Lezing door Henk PA3FMC en 
Ruud over DX-peditie Noorwegen in 2007. 
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Van de Voorzitter, 
 

Ik wil u allen namens het afdelings bestuur een gezond en voorspoedig jaar toewensen. 
Op de Nieuwjaars receptie op 09 januari doen wij dit dan met een hapje en een drankje, 
persoonlijk nog eens over. 
Let ook op de Jaarlijkse Huishoudelijke Afdelings Vergadering op 23 januari 2008, laat uw 
stem niet verloren gaan en bepaal samen met uw bestuur de toekomst van de afdeling. 
 

Ik heb mijn medebestuursleden op de afdelings bestuursvergadering op 
16 oktober 2007, gemeld dat ik op de huishoudelijke vergadering op 23 januari 2008 niet 
meer herkiesbaar ben als bestuurslid en aftreed als voorzitter en als lid van bestuur. 
Ik ben in januari, precies 14 jaar bestuurslid waarvan 11 jaar voorzitter. 
Mijn besluit hiertoe heb ik na lang wikken en wegen genomen, en staat nu vast. 
 

Ik ben er van overtuigd dat er in de afdeling wel zeker twee kandidaat bestuursleden te 
vinden zijn om uw afdelingsbestuur weer op de gewenste aantal van 5 te brengen, ook 
Dick PA0GRU heeft aangegeven af te treden als lid van bestuur. 
Als u interesse heeft voor een bestuursfunctie aarzel dan niet en zet u in en meldt u zich 
voor informatie bij mij of een van de afdelingsbestuursleden. 
 

Ook voor verdere taken binnen de afdeling is uw afdelingsbestuur opzoek naar 
enthousiaste afdelingsleden voor: 

Coördinator activiteiten zoals: Pacc contest, CW- en SSB-velddag 
Bibliotheek beheer,  Contactpersoon voor Luister amateurs, 
Toekomstige Cursusleiders en Examinatoren. 

Laat uw afdelingsbestuur weten als u hiervoor interesse heeft, ook vragen hierover zijn 
welkom. 

Vriendelijke amateur-groet, Jos Kuipers PA3GDF 
 

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

• Woensdag 09 januari 2008 ; Nieuwjaars Receptie. 
Onder het genot van een drankje en een hapje, stelt uw afdelingsbestuur, alle leden van de 
Afdeling Kennemerland in de gelegenheid elkaar een actief en gezond nieuwjaar toe te 
wensen.  Voorstellen voor de VR kunnen uiterlijk tot op de Nieuwjaarsreceptie schriftelijk en 
goed geargumenteerd ingeleverd worden, zodat deze in de H.H.Vergadering behandeld 
kunnen worden. 
 

• Woensdag 23 Januari 2008 ; Huishoudelijke Jaarvergadering. 
Op de komende jaarlijkse huishoudelijke vergadering van VERON Afdeling Kennemerland 
wil uw bestuur u graag uitnodigen mee te praten en beslissen over activiteiten en het 
organiseren hiervan.  Zie ook verder in deze H.L.M.  
 

• Za/Zo 09/10 februari 2008 ; PACC-contest. 
Op 09 en 10 februari 2008 wordt op een goede locatie in de gemeente Haarlemmermeer de 
PACC contest gehouden. Help de afdeling, zodat dit weer een leuk en actief evenement 
wordt, meldt u aan als organisator, als hulpkracht of voor een dagdeel als operator, dan 
kunnen we er een geslaagd contest-weekeind van maken. 
Info via een van de bestuursleden of via PI4KML@amsat.org . 
 

• Woensdag 13 februari 2008 ; DX-peditie Noorwegen. 
Henk PA3FMC en Ruud PE1BTV houden een presentatie over de DX expeditie die zij naar 
Noorwegen hebben gemaakt. 
Zij verbleven vorig jaar ruim een week op het meest westelijke eiland van Noorwegen. 
Henk zal ingaan op zaken als voorbereiding, planning en HF operatie en Ruud over de 
VHF operatie met meteorscatter. 
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Uitnodiging aan alle afdelingsleden 
 

Voor de HUISHOUDELIJKE JAARVERGADERING over 2007 
van de VERON Afdeling KENNEMERLAND  A20. 

Welke wordt gehouden op  WOENSDAG  23 januari 2008. 
Aanvang: 20.00 uur, in "De Eenhoorn", Bernstraat  2 te Haarlem. 

 

Het bestuur van de VERON afdeling Kennemerland nodigt u van harte uit om deze 
huishoudelijke vergadering bij te wonen. (N.B. Deze is alleen voor afdelingsleden) 

 

Agenda; 
1. Opening door de voorzitter:  Jos Kuipers  PA3GDF. 
2. Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering over 2006 gehouden 
  op 24 januari 2007. 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
4. Jaarverslag over 2007; door de secretaris Henk Plantjé PA3FMC. 
5. Financieel verslag over 2007; door de penningmeester  Joop Drommel  PE1DOY. 
6. Verslag van de kascontrolecommissie; dit jaar bestaande uit: Martin Peeters 

PA1OZU, Gert-Jan Heida PA3DVA en Fred Spaans PD4NIX (reserve). 
7. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie; voor het jaar 2008. 
8. Vaststelling van de begroting; voor het jaar 2008. 
9. Bestuursverkiezing; (zie toelichting *). 
10. Pauze - En gelegenheid tot indienen van vragen (schriftelijk) voor de rondvraag. 
11. Woord van de interim-voorzitter. 
12. * Evt. Voorstellen voor Verenigingsraad 2008. (zie toelichting **) 
 * Benoeming afvaardiging naar Verenigingsraad van 2008. 
13. Rondvraag. 
14. Sluiting. 
 
 
 

 * en ** Toelichting op de agenda; 
 

Punt 9;  Bestuursverkiezing 
 

Volgens rooster aftredend zijn:  Jos Kuipers  PA3GDF, voorzitter (niet herkiesbaar) 
  en  Dick van Empelen  PA0GRU, lid van bestuur (niet herkiesbaar). 
Kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot uiterlijk 14 dagen voor de jaarvergadering, 
schriftelijk bij onze afdelingssecretaris, Henk Plantjé PA3FMC, aanmelden.  
Het afdelingsbestuur heeft nog geen aanmeldingen voor kandidaat-bestuursleden 
ontvangen. 
 

Punt 12;  Voorstellen voor de VR 2008 
 

Voorstellen, uit onze afdeling, voor de VR in 2008 kunnen tot uiterlijk tijdens de 
nieuwjaarsreceptie schriftelijk, en voorzien van argumentatie, worden ingediend bij de 
secretaris.  Sluitingsdatum VR-voorstellen is 26 januari 2008 naar H.B. 
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS VAN DE VERON 
AFDELING KENNEMERLAND A20 OVER HET JAAR 2007 

 

In 2007 heb ik van Joost het secretariaat over mogen nemen.  Joost had er vele jaren als 
bestuurslid op zitten en het was dan ook heel goed te begrijpen dat hij deze taak wilde 
overdragen.  Vanwege zijn grote inzet is hij op de nieuwjaarsreceptie van dit jaar beloond 
met de gouden speld van de vereniging.  Ook komend jaar nemen wij helaas weer afscheid 
van twee bestuursleden.  Ik hoop dat we komend jaar het bestuur weer kunnen aanvullen 
met nieuwe bestuursleden. 
In 2007 werden de afdelingsavonden goed bezocht.  Gemiddeld 25 Leden bezochten per 
keer de afdelingsavonden. 
Dit jaar heeft onze hobby weer wijzigingen ondergaan.  Agentschap Telecom gaat 
bezuinigen en als gevolg hiervan hoeven wij vanaf 2008 geen machtigingsgeld meer te 
betalen.  Ook de organisatie van de examens gaat verschuiven naar de verenigingen, de 
verwachting is dat de afdelingen daar hun steentje aan bij zullen dragen. 
 

Activiteiten: 
De organisatie van een aantal activiteiten dit jaar verliep helaas nogal moeizaam.  Zo 
hadden we voor de voorgenomen PACC contest in februari te weinig operators waardoor 
op het laatste moment besloten werd om als afdeling niet deel te nemen.  Evengoed hoorde 
ik diverse stations uit de regio deelnemen aan deze contest.  Misschien kunnen zij een 
komend jaar deelnemen aan het afdelingsstation.  Om de velddagcontest voor een grotere 
groep zendamateurs beschikbaar te maken deden we dit jaar mee aan de SSB 
velddagcontest.  Dit was een gezellig weekeind.  We zijn op de derde plaats geëindigd.  
 

De verenigingszender PI4KML 
PI4KML begon dit jaar met een nieuwe fraaie QSL kaart.  Dank aan Werner PA0FLE voor 
het mooie ontwerp.  De PI4KML ronde heeft ook dit jaar weer op genoeg belangstelling 
mogen rekenen en is een informatieve en gezellige ronde.  Dank aan Werner PA0FLE en 
zijn crew.  De PI4KML ronde is iedere 1

e
 en 3

e
 maandag van de maand op 145.350 MHz 

vanaf 20:30 uur.  Verder is Pi4KML in de lucht geweest tijdens de velddag. 
 

Leden: 
Het aantal leden in november 2007 bedroeg 234 (-4.2% t.o.v. 2006) waaronder 113 A, 5 F, 
72 C,17 N en 27 zonder machtiging.  In 2007 is onze mede amateur Jan Floor PA2JAF 
overleden. Jan was ruim 30 jaar zendamateur.  Laten wij hem niet vergeten. 
 

Afdelingsavonden 

• We begonnen 2007 met een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 10 januari. 
Joost PA2EAR kreeg hier de gouden speld van de Algemeen voorzitter  Dick Harms  

• De jaarlijkse huishoudelijke vergadering was op 24 januari. Joost Hilders PA2EAR trad af 
als secretaris.  Benoemd werden Dick van Empelen PA0GRU als bestuurslid en Henk 
Plantjé PA3FMC als secretaris.  Het afdelingsbestuur bestaat dan uit; Jos Kuipers 
PA3GDF; voorzitter, Henk Plantjé PA3FMC secretaris, Joop Drommel PE1DOY 
penningmeester. Werner Fleischmann PAoFLE en Dick van Empelen PA0GRU 
bestuursleden. 

• Op 14 februari hield Ronald PA3EWP een zeer interessante lezing over de TY expeditie 
ondersteund met een indrukwekkende presentatie. 
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• Op 14 maart was er onder leiding van Fred PAoFMS weer een geweldig geslaagde 
veiling. Ik wil Fred bedanken voor de vele veilingen die hij hier in de afdeling heeft 
gehouden. 

• Op 11 april was er onderling QSO en konden wij enkele nieuwe leden verwelkomen. 

• Op 9 mei hield Frank PA3CNO een lezing over HF antennes en liet zien dat ook met 
kleine HF antennes heel leuke resultaten te behalen zijn. 

• Op 13 juni hield Hans PA1HR een lezing over Scheveningen radio.  Hij liet zien hoe het 
station van begin tot eind opgebouwd was en opereerde. 

• In de vakantie periode juli en augustus waren er geen afdelingsavonden. 

• Op 12 september hield Lex PE1CVJ een leuke en interessante presentatie over de 
mogelijkheden van het programma “Ham Radio de Luxe”. 

• Op 10 oktober gaf Enno PF5X een presentatie over zijn ervaringen in Singapore.  Het is 
interessant om te horen hoe men daar te werk gaat en hoe de condities zich gedragen 
aan de evenaar. 

• Op 14 november hielden we voor de tweede keer de. "Tafeltjesavond", waarop de 
gelegenheid werd geboden om overtollige radiospullen te verkopen.  De opkomst van 
zowel verkopers als kopers was redelijk.  

• Op 12 december hield Koert PA2KW een lezing over de K2 zelfbouw tranceiver.  Door 
het kleine formaat, zijn uitstekende ontvanger en geweldige mogelijkheden wordt deze 
veel gebruikt bij grote DX expedities. 

 

QSL-Bureau R20  (Gert-Jan Heida PA3DVA en Sjaak Peetoom PB9SP) 
Ook het afgelopen jaar waren er weer genoeg amateurs die hun QSL kaarten mochten 
ontvangen via het QSL bureau en kaarten inleverden om verstuurd te worden.  
 

Depot Servicebureau Kennemerland (Kees, PA5WT) 
Op de meeste afdelingsavonden was Kees weer present met de spullen van het 
verkoopbureau.  Het assortiment is nog steeds omvangrijk.  U kunt alles rustig inkijken 
tijdens de verenigingsavond.  Kopen bij ons afdelingsdepot bespaart 5 euro verzendkosten. 
Bedenk ook dat van de verkopen 10% ten goede komt aan onze afdeling, aan ons allemaal 
dus. 
 

Hot Lines Magazine (bestuur) 
Hot Lines Magazine is weer 5 maal verschenen als keurig drukwerk met een afwisselende 
inhoud.  De informatievoorziening naar de leden via internet begint een steeds belangrijker rol te 
spelen. 
 

Veron Kennemerland Homepage(afdelingsbestuur) 
Ook de afdeling website  <www.pi4kml.nl >  mag er zijn en heeft een goede belangstelling. 
Joop PE1DOY beheert deze site. 
 

Cursussen 
Door de geringe vraag naar cursussen binnen de afdeling zien we voorlopig af van organisatie 
hiervan.  In enkele omringende afdelingen worden nog wel cursussen gegeven.  Ook zijn er 
mogelijkheden tot zelfstudie waarbij er via internet ondersteuning wordt geboden. 
 

Luisteramateurs 
Bijzondere activiteiten voor of door onze luisteramateurs hebben in 2007 niet plaatsgevonden. 
 

Overige evenementen  
• Een afvaardiging van onze afdeling, bestaande uit: Joost PA2EAR , Arnold PA2AAP, Henk 

PA3FMC en Werner PA0FLE zijn op zaterdag 21 april naar de Verenigings Raad in Arnhem 
geweest. 
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• De jaarlijkse vergadering van de VERON rayon-NW werd op 19 November in Zaandam 
gehouden. Onze afdeling werd vertegenwoordigd door Jos PA3GDF. 

 

Bestuurszaken 
Het afdelingsbestuur kwam dit jaar 10 maal bijeen voor reguliere vergaderingen. 
Een groot deel van het archief (ouder dan 5 jaar) ligt opgeslagen bij Joost PA2EAR. 
 
Henk Plantjé PA3FMC, 
Secretaris. 
 

- · - · - Evenementen: · - · - · 
 

PI4KML PACC in februari 2008. 
 

We blikken al vooruit, want plannen maken is leuk maar ook noodzakelijk. 
Een voetbalclub kan niet zonder supporters. Het Engelse woord support betekent: 
ondersteuning. Dit vragen wij onze lezers om de PACC 2008 weer succesvol te maken. 
Uw afdelingsbestuur zoekt een medeamateur die de organisatie van de PACC op zich wil 
nemen. Verder willen wij graag zo vroeg mogelijk weten wie er als operator CW of SSB zijn 
steentje wil bijdragen. Natuurlijk zijn de amateurs met weinig ervaring ook welkom. Een 
contest is een goede gelegenheid om te leren omgaan met “pile ups”.  
De uren die u achter de zend/ontvanger wilt doorbrengen kunnen wij in goed overleg met de 
organisator vaststellen. Ook vragen wij helpende handen om  het station op te bouwen en 
weer in te pakken. Internationaal is er voor de PACC een grote belangstelling. De 
radiowereld kijkt uit naar Nederlandse stations. Het afdelingsbestuur stelt uw deelname op 
prijs.  Informatie en opgeven als deelnemer aan de PACC 2008 met PI4KML, naar PA0GRU 
dick.pa0gru88@quicknet.nl . (Negeer 88) 

Dick,  PA0GRU 
 

- · · - · Oproepen: - · · - · 
Voorstellen voor de komende VR. 

 

Het Hoofdbestuur heeft aan de afdelingen gemeld, dat de sluitingsdatum voor het inleveren 
van voorstellen voor de VR - 2008, op 26 januari 2008 gesteld is. 
 

Leden van de afdelingen die een voorstel hebben, kunnen deze bij de afdelingsbesturen 
indienen. Deze voorstellen moeten goed onderbouwd zijn en er moet op steun van de 
aandragende leden gerekend kunnen worden. 
Deze voorstellen worden dan in de afdeling besproken en er wordt over gestemd op 23 
januari, zodat er een indicatie voor draagkracht, voor dit voorstel is.  
Namens de Alg.secretaris Jan Hoek,    Jos, PA3GDF. 
 

- · · - · Bestuursmededeling: - · · - · 
 

Oproep ter ondersteuning van uw bestuur 
 

Op de komende Huishoudelijke vergadering van de afdeling Kennemerland, op 23 januari, 
treden Jos PA3GDF af als voorzitter en lid van bestuur en Dick PA0GRU als lid v. bestuur. 
Wij kunnen dit niet zo maar voorbij laten gaan.  Er moet een nieuw bestuurslid gekozen 
worden, om uw bestuur goed te kunnen laten functioneren met een nieuwe voorzitter. 
Er heeft zich nog geen bestuurslid aangemeld, 
Mocht u zich willen inzetten als bestuurslid dan dient uw aanmelding in ieder geval vóór 
09 januari 2008 bij de secretaris binnen te zijn gekomen. 
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- · - · - 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 onderwerp  
Stuur informatie over interessante zaken naar de redactie van H.L.M. via: 

info@pi4kml.nl 
 
 

Nieuwe Leden: 
 

Wij heten PA1LCS,  L.C. Seddiau, van de Nieuwe Gracht in  Haarlem, 
van harte welkom in onze afdeling als nieuwe lid van de afdeling. 

 
 
 

- · - · - Terugblik op de afdelingsactiviteiten · - · - · 
 
 

• Woensdag 14 november 2007;  VERON Tafeltjesavond 
 

Op woensdagavond 14 november werd weer een "Tafeltjesavond", een 
radiovlooienmarkt in het klein gehouden.  U werd op deze avond in de 
gelegenheid gesteld om uw overtollige radiospullen te koop aan te bieden 
vanaf uw eigen tafel.  
Er was een redelijke opkomst van verkopers en kopers. 
 
 

• Woensdag 12 december 2007; Lezing K2 tranceiver 
 

Koert Wilmink, PA1KW, gaf een beschrijving van de beroemde K2 tranceiver, 
die als bouwpakket te koop is. 
Koert heeft een K2 zelf gebouwd en kan ons de voordelen en nadelen in 
vergelijk met andere tranceivers geven.  Het is een prima tranceiver, veel DX 
expedities naar verre oorden prefereren vaak deze tranceiver.  De kwaliteit is 
dan ook uitstekend, anders is deze niet zo geschikt voor de DX expedities. 
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Voorlopig Jaaroverzicht VERON Afd. Kennemerland 2007 
Jaaroverzicht tussen 01-01-2007 en 01-01-2008 

 

    Activa. Kas/Giro.  PASSIVA.  Begroot. Begroot. 
KP.  Hoofdgroep:  . . . . . . 
Nr. Naam kostenplaats (KP)  Uitg. .    Ontv. . Kap.Rek.      2007 .      2008 . 
 

1001  Kas  A20 eind / start saldo .    171,56.      88,53. . . . 
1003  Giro A20 eind / start saldo .    400,63.    169,63. . . . 
1005  Kapitaalrekening A20/2307068 . .  7325,72. . . 
1008  Prijzen (Beschikbaarstelling)   .     15,00. . . – 40. - 40. 
2000  Afdracht van HB  .  .  1461,25. .       1400.       1400. 
2001  Verkopingen  .     17,40.     188,40. .         100.         100. 
2004  Div. Inkomsten (Beamer) . .        0,00. .           50.  50. 
2008  Advert. + Abonn. HLM . .    270,00. .         270.         270. 
2103  Rente Kapitaalrekening . . .      72,49.           60.           60. 
3001  Zaalhuur   .    360,00. . . – 330. - 360. 
3002  Lezingen + Afd. avonden .      70,55. . . – 75. - 100. 
3003  Bestuurskosten  .    120,00. . . – 110. - 120. 
3004  Nieuwjaarsreceptie  .      46,00. . . – 60. - 60. 
3006  Secretariaat  .        0,00. . . – 5. - 5. 
3008  Hot Lines Magazine  .    798,66. . . – 810. - 810. 
3009  Representatie Algemeen .        0,00. . . – 30. - 30. 
3010  Diverse kosten Hoofdgroep .      66,90. . . – 100. - 70. 
3012  RQB A20 (Reg. QSL Bureau) .        0,00. . . . . 
3101  Byz. Evenementen  .        0,00. . . – 100. - 100. 
3103  Velddag   .    125,42. . . – 200. - 200. 
3104  PACC Contest  .        0,00.   . – 50. - 50. 
8001. Afdracht A.S.B  . .      65,00. .           30. 65. 
 

Voorlopig Saldo per 09-12-2007 € 2192,12. € 2192,12. €7398,11. €         0.  €         0. 
 

Van de Penningmeester. 
 

Bovenstaand is het voorlopig financieel verslag van het afgelopen jaar, 
somige posten zijn boven budget, en andere zijn onder budget gebleven. 
 *  opm.: 
Toelichting op div. posten uitgebreid mogelijk op de huishoudelijke vergadering van de afdeling. 
 

 
 
 ================================================================================================================================================= 
 
 ================================================================================================================================================= 
 

B e d a n k t Adverteerders !! 
Dankzij uw financiële ondersteuning hebben wij ons 

verenigingsblad ook in 2007 weer kunnen uitgeven. 

Uw ondersteuning is voor ons van eminent belang. 
 
 ================================================================================================================================================= 
 
 ================================================================================================================================================= 
 


