
nr. 29 - augustus 2020

(eindelijk het ontbrekende nummer)

Officieel orgaan van de SRS
ISSN: 1384-0827

SURPLUS

Foto: SRS voorjaars velddagen 2016: de bekende R104M

RADIO
BULLETIN



De Surplus Radio Society SRS is opgericht op 18 
december 1994 in Apeldoorn en in het verenigings-
register van de Kamer van Koophandel te Utrecht 
ingeschreven onder nummer V482979
Website SRS http://www.pi4srs.nl
Verenigingsadres: secretaris@pi4srs.nl
IBAN: NL40 INGB 0000 2238 55 BIC: INGBNL2A

Surplus Radio Bulletin is een uitgave 
van de SRS.
Bestuur SRS: email bestuur@pi4srs.nl 
Voorzitter: Marius Varekamp PA0MJV 
Secretaris: Nico van Dongen PA3ESA
Penningmeester:  
            Gerard van der Grinten PA0GRI
Bestuurslid: Richard Arentz PD0HVW 
Bestuurslid: functie is vacant
Verenigingscorrespondentie en  
ledenadministratie naar:
Generaal Winkelmanstraat 138, 
3769 EH Soesterberg, tel: 0651389750 
email: secretaris@pi4srs.nl
Redactie
Hans Muijser PA0MJW, eindredacteur
Dick van den Berg PA2DTA, redacteur 
techniek
Wim van Hoeij PA0WPJ schema’s, 
tekeningen
Frans Veltman: fotoredacteur
Bennie Emaus: grafische redactie
Redactiesecretariaat:  
redactie@pi4srs.nl
Hans Muijser PA0MJW, Koperwiekdreef 
20, 2665 VE Bleiswijk tel: 0105215915
Website beheer en communicatie:
Hans Verkaik PA3ECT

Commissies:
Cie PI4SRS, bestuurslid Marius Varekamp, CW-netten Piet van Veen PA0CWF;  
PI14SRS beheerder Cor van Doeselaar PA0AM; coördinatie rondeleiders Roel 
van Gulik PA3DXI
Cie techniek: Hans Verkaik PA3ECT, Cor van Doeselaar PA0AM
Cie evenementen: bestuurslid Nico van Dongen PA3ESA,  
Wim van der Zwan PA2AM, Veron liason en RV wedstrijden  
Martin Gerritsen PR1BIW; amateurbeurzen Rits Veltstra PD0NPU 
en Hans de Rooy PA0TLM
Cie Contact Dorpshuis en organisatie velddagen (functie vacant)
Cie Redactie Bulletin, bestuurslid Richard Arentz PD0HVW

SRS Email groep (SEG): 
Wilt u het laatste SRS-nieuws per 
email ontvangen? 
Meldt u zich dan aan bij de  
segmaster@pi4srs.nl
AM – USB – CW netten 
Net coördinatie: Roel van Gulik 
PA3DXI, de netleidersagenda wordt 
regelmatig in dit bulletin gepubliceerd.
Zondag 09:15 CW-net op 3568 kHz, 
netleider Piet, PA0CWF elke eerste 
zondag van de maand onder de call 
PI4SRS
Zondag 10:00 AM-net op 3705 kHz 
met diverse netleiders, zie elders in het 
bulletin. Vaak wordt tijdens de ronde 
een telefoonnummer voor luisteraars 
bekend gemaakt.
Woensdagavond is er vanaf 19:00 
tot circa 21:00 een USB-net op 3705 
kHz en vanaf 20:30 op 3570 kHz een 
CW-net. 
Elke eerste zaterdag van de maand 
(behalve de zomermaanden) is er van 
15:00 tot 16:00 een testnet op 3705 
kHz, geleid door Cor PA0AM.
Activiteiten buiten bovengenoemde  
officiële netten op de genoemde  
frequenties worden aangemoedigd. 
Let ook op de frequentie 29,2 MHz



Graag wil ik als aankomend voorzitter ad interim 
een korte voorstelling van mij zelf geven.

Het is 78 jaar geleden dat ik in ‘‘s-Gravenzande in 
het Westland ben geboren in een tuindersgezin.
Door omstandigheden ben ik opgegroeid bij een 
oom en tante in Naaldwijk.

Na de middelbare school en een tuinbouwvak- 
opleiding ben ik met een neef een tuinbouw- 
onderneming begonnen. 
Vanuit die omgeving heb ik me daarnaast altijd  
met bestuurlijk werk beziggehouden.
Zowel in brancheorganisaties, veilingwezen en  
regionale politiek.

Daarnaast heb ik me altijd met elektrotechniek beziggehouden.
Vooral radiotechniek had en heeft mijn grote interesse wat ertoe leidde dat ik  
in 1963 mijn zendexamen deed en mijn zendvergunning PA0MJV verwierf.
Eerst alleen op 2 meter en 70 centimeter maar na het doen van het CW- 
examen ook op de lagere amateur frequenties.
Vooral in jaren 70 en 80 van de vorige eeuw heb ik met een High Gain quad 
veel dx gewerkt.

Door werkzaamheden en gezin verslapte de activiteit maar een 15 jaar terug 
heb ik de hobby weer wat opgepakt.
Nu ben ik vooral actief op 80 en 160 meter. 
Mijn belangstelling voor oude, vooral 2e wereldoorlog, apparatuur is altijd groot 
geweest.
Vooral de legendarische 19 set speelde en speelt hierbij een grote rol.

Zodoende ben ik ook al 25 jaar lid van de SRS waarbij ik vooral de laatste jaren 
de bijeenkomsten in Kootwijkerbroek bezoek.
Maar ook probeer ik elke zondag van de partij te zijn bij het SRS-net op  
3705 kHz.

Als voorzitter ad-interim, waar ik enigszins verbaasd was voor benadert te zijn 
zeker gelet mijn leeftijd maar wat ik wel eervol vind, wil ik graag trachten met 
de leden en het bestuur de doelstellingen van de SRS verder in goede harmonie 
vorm en uitvoering te geven.

Marius J. Varekamp, 
voorzitter ad-interim van de SRS.
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Zoals jullie weten verkeerde de SRS vanuit het niets opeens in een crisis.
De redactie van ons bulletin legde zijn functie neer; beide redactieleden werden uit de 
vereniging gezet en tot slot vertrok de voorzitter plotsklaps met de Noorderzon.
Het bestuur wachtte met een nader bericht tot de SRS zijn zaken weer op orde zou 
hebben, wat nu het geval is.

Het is dus niet allemaal kommer en kwel, de zon is weer gaan schijnen.

Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren?
Zoals vaak met dit soort zaken is het een samenloop van omstandigheden, met als 
basis een communicatieprobleem, geweest die tot een triest resultaat hebben geleid. 

In het kort:
Gewoonlijk krijgt de voorzitter voordat het blad verschijnt een drukproef zodat hij zijn 
akkoord kan geven.
Bij het verschijnen van het maartnummer voelde de drukker zich genoodzaakt om het 
blad zo snel mogelijk te drukken en te versturen aangezien hij voorzag dat i.v.m. de 
Covid-19 uitbraak dit binnenkort misschien niet meer mogelijk zou zijn.
Door deze tijdsdruk heeft hij geen proefdruk naar de voorzitter gestuurd waardoor 
deze formeel geen opdracht tot drukken en verzenden aan de drukker heeft gegeven.

Dit samen met een paar zaken die zonder zijn directe persoonlijke goedkeuring in het 
blad waren opgenomen hebben hem toen “ontstemd” (understatement).

Hij liet dit in een weinig diplomatieke brief aan de redactie weten. In de storm die 
daarna ontstond zijn bij nader inzien soms (on)begrijpelijke maar zeker onnodige en 
onproductieve beslissingen genomen. Het resultaat was een per direct opgestapte 
redactie, dus ook geen bulletins meer waarop de voorzitter het absoluut noodzakelijk 
achtte dat beide redactieleden het lidmaatschap van de SRS moest worden ontzegd.
De voorzitter gaf de overige bestuursleden een aantal op het oog valide argumenten 
waarom hij tot deze drastische maatregel wilde overgaan.
Ondanks dat het hem unaniem door de overige leden werd ontraden was hij niet op 
andere gedachten te brengen en verbond zijn voorzitterschap eraan.
Vervolgens is bij stemming zijn voorstel onder druk toch aangenomen.

Door middel van een brief zijn de leden over deze bestuurs-beslissing geïnformeerd.

Het zal u niet verbazen dat Hans Muijser en Dick van den Berg het bestuur schriftelijk 
hebben aangekondigd hiertegen in beroep te gaan, wat de eerstkomende ALV zou 
worden besproken.
Natuurlijk ontstond er onrust onder de leden met als gevolg diverse e-mails en  
brieven. Zowel direct naar de voorzitter als ook naar de secretaris.

Omdat we alleen het verhaal van de kant van de voorzitter kenden heb ik gebeld met 
Hans Muijser en Dick van den Berg en de correspondentie opgevraagd die tussen de 
redactieleden en het SRS bestuur c.q. voorzitter heeft plaats gevonden.

Beste leden,
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Intussen had Richard Arentz ook al een gesprek met Hans Muijser gehad i.v.m. de 
overdracht van de redactie bescheiden.
In dit gesprek kwam ook al een heel andere kant van het verhaal naar voren.
We hebben de voorzitter natuurlijk hierbij proberen te betrekken maar hij reageerde 
niet meer op onze email en hij nam de telefoon ook niet meer op.
Omdat dit natuurlijk zo niet voort kon gaan is er een bestuurs-overleg geagendeerd.
De reactie van de voorzitter toch direct hierop was dat heel snel onze problemen 
opgelost zouden zijn?  
Enkele dagen later hing er aan het hek van Hans Verkaik een plastic zak met daarin de 
voorzittershamer met nog wat andere zaken.
Ik kreeg die dag een email van Richard Ploeg dat hij bij deze direct het voorzitterschap 
en zijn lidmaatschap van de SRS beëindigde.
De volgende dag kreeg ik een brief van de Kamer van Koophandel dat de heer Ploeg 
zich als voorzitter van de SRS had laten uitschrijven.  
Een dus goed voorbereide actie van zijn kant.  
Hij is weloverwogen met stille trom vertrokken en heeft de SRS met de problemen 
achter gelaten.

En nu verder
Het resultaat van dit alles was dat we geen redactie en SRS Bulletin redactie meer  
hadden, geen artikelen voor het juni en volgende nummers meer, geen voorzitter 
meer maar wel een aantal behoorlijk verstoorde relaties binnen de vereniging.
Als eerste prioriteit heeft het bestuur besloten op zoek te gaan naar een nieuwe en 
capabele voorzitter. Aangezien eerdere oproepen aan de leden weinig tot geen  
respons hebben opgeleverd hebben we het op een andere manier aangepakt, een 
meer actieve benadering.
Bestuursleden hebben in hun omgeving rondgevraagd en onderzocht wie er geschikt 
zou kunnen zijn als nieuwe voorzitter voor de SRS.
Hier is een lijst van 4 namen uitgekomen.
Boven aan de lijst stond de naam van Marius Varekamp PA0MJV die al sinds het 
begin lid van de SRS  is. Ik heb gebeld met Marius en met hem de situatie besproken. 
Hij vroeg 10 dagen bedenktijd omdat hij eigenlijk zijn diverse bestuursfuncties had 
afgebouwd.
Marius raadde me aan om toch nog even verder te kijken of er mogelijk nog meer 
gegadigden waren te vinden.
Na een kleine bedenktijd belde Marius mij en melde dat hij het wilde doen  
(dank Marius). Dit was de eerste stap om zaken weer te normaliseren.
Wij hebben vertrouwen in zijn deelname aan het bestuur.

Een tweede stap was om de zaken met de beide (ex)redactieleden weer te  
normaliseren.
Om te voorkomen dat het een soort 5 tegen 2 gesprek zou worden heeft het bestuur 
besloten dat Richard Arentz en ikzelf in gesprek zouden gaan met Hans Muijser en 
Dick v.d. Berg met Marius Varekamp als neutrale toehoorder.
We hebben de zaken zakelijk besproken en vastgesteld dat er in het hele proces de 
nodige zaken verkeerd zijn gegaan.
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We hebben gezamenlijk geconcludeerd dat:
•	 	Het	bestuur	trekt	de	opzegging	van	het	SRS	lidmaatschap	van	beide	redactie- 

leden in.
•	 	Hans	Muijser	en	Dick	van	den	Berg	pakken	hun	redactie-functie	weer	op	en	ma-

ken de SRS Bulletins 99 en 100 zoals was gepland.
•	 	Bij	het	maken	van	beide	SRS	Bulletins	werken	zij	samen	met	Richard	Arentz	zodat	

die wordt ingewerkt en hij mogelijk het Bulletin kan continueren na nummer 100
•	 	De	nummers	99	en	100	komen	verlaat	maar	alsnog	in	september	en	december	uit.
•	 	Richard	Arentz	neemt	de	rol	van	blad-coördinator	op	zich	waarbij	hij	zich	primair	

richt	op	de	coördinatie	rondom	het	verschijnen	van	het	Bulletin,	dus	niet	op	 
redactioneel werk. Denk hierbij aan het verzamelen van artikelen, het vullen van 
het SRS, contacten met de drukker, etc.

•	 	Het	bestuur	gaat	op	zoek	naar	redacteuren	die	inhoudelijk	artikelen	kunnen	 
redigeren, eventueel op inhoud controleren en waar nodig aanpassen en druk 
klaar maken

•	 	Hans	en	Dick	blijven	als	gewoon	lid	beschikbaar	om	ook	nog	zelf	artikelen	te	
schrijven.

Het juni nummer van het SRS Bulletin is vertraagd en komt naar verwachting medio 
augustus uit in een eenmalig A5 formaat.
Het Bulletin wordt tezamen met een SRS jubileum boek verstuurd dat ook een A5 
formaat heeft vandaar de keuze van een Bulletin op A5 formaat.

Tot zover een weergave van de stand van zaken. 
We hopen hiermee terug te keren tot een normale gang van zaken.

Het bestuur.

Al vanaf 1997 is de SRS in de lucht met de verenigingscall PI4SRS. Verschillende leden 
leiden het AM-net, CW-net en USB-net. Maar het team ronde-leiders die het zondag- 
ochtend AM-net verzorgen, dunt wat uit. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe  
ronde-leiders. 

Wie meldt zich aan? 

Ongeveer één keer in de 3 maanden ben je aan de beurt om op zondagochtend het 
AM-net te leiden. Dat hoeft niet de volle 2 uur te zijn, je kunt het voor een half uur 
of heel uur afwisselen met een ervaren ronde-leider. Voorwaarde is dat je redelijk wat 
vermogen kunt maken, weinig storing hebt en over een behoorlijke antenne beschikt 
om de tegenstations goed te kunnen ontvangen.
Opgave bij één van de ronde-leiders of bij Roel van Gulik, tel. 023 – 5295851 of 
e-mail: secretaris

Oproep

voor nieuwe ronde-leiders PI4SRS !!



Niets nieuws onder de zon ?
Letterlijk overgenomen uit bulletin nr. 25  oktober 2001
 
Een stukje schrijven ?
Toch niet zo moeilijk als je denkt !

Van ons lid Dolf Seinhorst PA0DLF, een man met een vlotte pen, kreeg de redactie 
een eenvoudige handleiding welke wij U niet willen onthouden.

Binnen onze gelederen zijn er zeker leden die nu denken :
“Weer gezeur om kopij voor ons mooie blad”. Dat heeft nog nooit wat opgeleverd. 
Ik wil hierbij proberen om onze leden op een alternatieve wijze te motiveren.

Het is absoluut niet moeilijk om iets leuks te schrijven. Vooral als het om zo’n  
interessante hobby gaat. Als ik telkens weer zie en hoor hoe gedreven onze leden 
bezig zijn om museumstukken weer aan de praat te krijgen dan moet daar op 
redactioneel gebied meer uit komen.
Aan de hand van een paar eenvoudige vuistregels wil ik proberen om diegene die 
in gedachten al wat geschreven hebben over de hoge? drempel te helpen.
Hang het onderstaande lijstje maar duidelijk op in je shack.

1-Om welk apparaat gaat het
2-Hoe kwam het apparaat in mijn bezit
3-In welke toestand verkeerde het
4-Wat ontbrak er allemaal
5-Waar kreeg ik de ontbrekende delen
6-Hoe kreeg ik het geheel weer aan de praat
7-Hoe werkt het in de praktijk
8-Wat doe ik er nu mee

Als je dan eenmaal aan de gang bent gaat het vaak vanzelf. Het is zelfs  
verslavend ! Niet te geloven ! Soms zijn de meest eenvoudige zaken interessanter 
dan je denkt. Zelfs de meest simpele onderhoudstips kunnen voor anderen belang-
rijk zijn. Voel de kick als je een zelf geschreven stukje in ons blad afgedrukt ziet !

Velen weten het al. Toch maar eens proberen? Gewoon opschrijven wat je gedaan 
hebt met dat in ogen van velen hopeloos verouderde stuk radioschroot. Je kunt 
natuurlijk ook eens beschrijven hoe je die mooie hobby beleeft. “Radio Kootwijk- 
gevoelens !”

P.s. zou het helpen om een jaarlijkse trofee te laten uitreiken voor het meest crea-
tieve artikel in het bulletin.

Dolf, PA0DLF
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Beste leden van de SRS;

Zoals bekend gaan beide redactieleden (Hans en Dick) eind dit jaar, om leeftijdsreden 
na 15 jaar trouwe dienst met pensioen. 
Zij hebben dan circa 60 bulletins geproduceerd. 
Nu de SRS weer in rustig vaarwater is gekomen, zou het bijzonder jammer zijn  
wanneer de SRS geen regelmatig bulletin meer zou uitgeven.  
Het bestuur zoekt dan ook één of twee nieuwe redacteuren.

Wat houdt het redacteurschap nu precies in?

De redactie is er verantwoordelijk voor dat de drukker (Benny Emaus) eind van elk 
kwartaal kant en klare kopij heeft om een bulletin van 28 bladzijden te drukken. 
Elk bulletin bevat een aantal standaard rubrieken zoals: Bestuur mededelingen,  
agenda, netleiderslijst, lijst nieuwe leden en mededelingen van algemene aard,  
de redactie verzamelt de inhoud van deze artikelen. 

Uit de door de leden ingezonden artikelen maakt de redactie een zodanige keuze dat 
er een zekere verscheidenheid van onderwerpen wordt verkregen. Die onderwerpen 
kunnen b.v. zijn: verslagen van evenementen en/of beurzen waarbij de SRS aanwezig 
of betrokken is geweest, bespreking van een nieuwe type dumpset, een restauratie-
project, een historisch verhaal waar radiocommunicatie een rol speelde, een bijzondere 
aanschaf etc. 
Vervolgens moeten al deze artikelen “bewerkt” worden: taal en spellingfouten  
moeten er worden uitgehaald, de technische juistheid moet worden beoordeeld,  
de logica van het verhaal, en de foto’s moeten op de juiste plaats in de tekst worden 
gezet. Indien nodig wordt er contact met de schrijver van het artikel opgenomen voor 
nadere uitleg of verduidelijking. 
Uiteindelijk wordt de kopij naar de drukker gestuurd (per USB of CD), hij maakt de 
lay-out van het bulletin. Na circa een week stuurt de drukker een proefdruk naar de 
redactie en het bestuur. Na zorgvuldige controle door de redactie geeft het bestuur 
uiteindelijk groen licht aan de drukker om het bulletin te drukken en te verzenden. 
De redactie staat niet alleen, het hele redactieteam bestaat uit 5 leden: Benny Emaus, 
hij deelt het bulletin in; Frans Veltman, hij maakt de foto’s en schrijft verslagen van 
evenementen en Wim van Hoey, hij tekent op de computer prachtige schema’s bij de 
artikelen (indien van toepassing).

Het redacteurschap kost inderdaad uren werk, en dat elk kwartaal.  
Maar de voldoening is groot! Je komt in aanraking met alle facetten 
van onze hobby en je leert vele leden goed kennen!  
Hans en Dick zullen wel stand-by blijven om de nieuwe redactieleden 
bij te staan indien nodig.

Hebt u interesse en eventueel nog vragen,  
neem contact op met de huidige redactie of met het bestuur.

Hans Muijser (PA0MJW), Dick v/d Berg (PA2DTA)

Van de redactie
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Van de Secretaris voor uw actie (indien van toepassing)

De afgelopen periode kende de organisatie van de SRS opeens een aantal turbulente 
momenten. Als bestuur hebben we ondervonden dat het communiceren naar de leden 
de nodige tijd en kosten met zich mee brengt.
We hebben momenteel 195 leden waarvan we een email adres hebben. 
Om alle leden te bereiken moesten we dus ook nog 145 leden een brief sturen met 
de uitleg wat er aan de hand was. Het drukken, verzendklaar maken en portokosten 
geven een behoorlijke kostenpost en het neemt ook tijd om dit te organiseren. Geld 
en tijd die we liever anders besteden.

Mijn verzoek aan alle leden is om het SRS secretariaat uw Email adres te geven zodat 
we in het vervolg alle communicatie via Email kunnen doen. 
Natuurlijk kunnen we dit altijd ook via het SRS Bulletin doen maar dat beperkt zich tot 
4 momenten in het jaar.

Het plan is om op woensdag 19 augustus een Email uit te sturen naar alle SRS leden 
waarvan wij het Email adres bezitten. Krijgt u die mail dan hoeft u niets te doen want 
dan hebben wij uw juiste email adres.

Ontvangt u niets dan hebben wij geen, of geen juist, Email adres van u en mijn  
verzoek is om uw Email adres dan door te geven door een email te sturen aan: 
secretaris@PI4SRS.NL zodat ik dit op kan nemen in ons ledenbestand.

Het bestuur gebruikt u email-adres uitsluitend voor het gebruik binnen de SRS ! 
Het zal dus nooit aan derden worden gegeven voor bijvoorbeeld reclame o.i.d. !

Alternatief: 
Ik weet in ieder geval van enkele leden dat zij absoluut niet bij machte zijn om per 
email te communiceren. 
In dit geval schrijf (of laat het schrijven) dan even een kort briefje naar  
het SRS secretariaat, Generaal Winkelmanstraat 138, 3769 EH Soesterberg  
waarin u mij dit laat weten. 
U blijft dan schriftelijke correspondentie van het Bestuur ontvangen.

Van alle leden waarvan ik niets verneem, neem ik aan dat zij buiten de SRS Bulletins 
om geen correspondentie van de SRS hoeven te ontvangen.

Ik hoop op uw medewerking

Nico – PA3ESA
Secretaris SRS

Communicatie van het bestuur 

naar de leden
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Vacatures binnen de SRS

We hebben een aantal open posities binnen de SRS waarvoor wij leden zoeken die 
zich in willen zetten voor het functioneren van de vereniging.

	 •	 	Als	1e	zoeken	wij	een	bestuurslid	als	vervanging	van	Hans	Verkaik,	 
bestuurslid en website beheerder. Hij heeft zijn bestuursfunctie opgegeven 
en aangegeven dat hij eind dit jaar ook de werkzaamheden voor de SRS 
website wil beëindigen.

	 •	 	Als	2e		zoeken	we	een	website	beheerder	die	na	een	inwerkperiode	de	taken	
van Hans over kan nemen. We zoeken iemand die wel ervaring heeft met 
dit soort werkzaamheden. Eventueel is het ook mogelijk om een compleet 
nieuwe SRS website te bouwen dat is aan de nieuwe beheerder in overleg 
met Hans te beslissen.

	 •	 Als	3e	zoeken	we	een	netleider	om	de	taken	van	Gert	over	te	nemen.
    Gert Buis heeft ons aangegeven dat hij per 1 augustus gaat stoppen na  

25 jaar het AM net op zondag en ruim 10 jaar het USB net op de  
woensdagavond te hebben geleid 

	 •	 	Als	4e	gaat	Fred	Marks	verhuizen	en	hij	heeft	aangegeven	niet	meer	 
beschikbaar	te	zijn	als	coördinator	voor	de	SRS	activiteiten	in	het	Dorpshuis	
en de Velddagen.

	 	 We	zoeken	we	dus	een	coördinator	om	de	taken	van	Fred	over	te	nemen.

Het SRS bestuur wil Hans, Gert en Fred bedanken voor hun jarenlange werk en 
inzet voor de SRS. 
Zonder inzet van leden zoals zij kan de SRS niet functioneren!

Wij hopen op aanmeldingen ! 
Want denk er om de SRS is er voor de leden maar zeker ook door de leden ! 

Heeft u vragen over bovenstaande functies maak even contact via onze 
secretaris Nico van Dongen.

Nieuwe leden
per 1 jan Ron Postma   2020794
per 1 jan Nick Roos  2020795
per 1 jan Richard Oostmeijer  2020796
Per 1 juli Koen Niekamp PA0KWN 2020797
Per 1 juli Willem Speekman PE7WFS 2020798
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Lidmaatschap

De jaarcontributie voor leden in Nederland bedraagt € 35,- of een evenredig 
deel bij tussentijdse aanmelding.
Het verenigings- en lidmaatschapsjaar loopt parallel met het kalenderjaar. 
Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van het verschuldigde bedrag op  
rekeningnummer NL40INGB0000223855 t.n.v. Surplus Radio Society.

Betaling binnen 1 maand na (automatische) verlenging van de lidmaat- 
schapstermijn. Opzegging dient 1 maand voor afloop van de lidmaatschaps- 
termijn schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie.

Subscription for members outside The Netherlands is € 40,- p/y only.
Payments (in EU free of charge) at  
IBAN NL40INGB0000223855 bic or swidt: code INGBNL2A

Subscription will be renewed automatically unless a 1 month notice prior to 
the end of the subscription period.

Information: bestuur@pi4srs.nl Gerard van der Grinten PA0GRI.

Overleden leden
Jimmy Denys ON7AS 2018763 Overleden op 12 mei
Henk Verhoeks PA0HGV 1995095 Overleden op 19 mei
Jan Eshuis  1995134 Overleden op 28 mei
Hans Weijers PA0HWB 2018762 Overleden op 19 juni

Namens bestuur en leden van de SRS wensen wij de nabestaanden  
veel sterkte toe.




