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1 VOORWOORD VOORZITTER 

Henk Hamoen, PA3GUO 

Dit is het vierde jaarverslag van de Heinrich Hertz Stichting, in dit verslag verder genoemd ‘de stichting’. 

Het bestuur van de stichting streeft naar een grote mate van transparantie en duidelijkheid. Op de inter-

net website van de stichting zijn daarom de volgende documenten ter inzage: 

- Statuten (zoals vastgesteld bij de oprichting van de stichting 

- Reglement 

- Beleidsplan (inclusief doelstellingen, strategie, risicobeheer, etc.) 

Verder wordt op de internet website informatie beschikbaar gesteld aangaande: 

- Doelstellingen (afgeleid uit het beleidsplan) 

- Bestuur 

- Vrijwilligers 

- Sponsoren 

- Donateurs 

- Contact gegevens 

Tenslotte wordt op de internet website korte verslagen van activiteiten gepubliceerd, alsmede technische 

informatie over de relaisstations die onder beheer van de stichting vallen. 

Ook dit jaarverslag zal na goedkeuring door het bestuur worden gepubliceerd op internet. 

Bestuursverslagen (notulen) worden niet gepubliceerd. 

 

Figuur 1: internet website van de stichting 
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2 VERSLAG VAN HET BESTUUR 

 
Henk Hamoen,  PA3GUO 

In dit  verslag van het bestuur beschrijven we de gebeurtenissen in de afgelopen periode: 2018. Verder 

geven we aan in welke positie de stichting zich aan het einde van het jaar bevond. Oftewel, wat is er  

allemaal gebeurd en hoe staan we ervoor? Daarnaast schetsen we een beeld van de te verwachten ont-

wikkelingen: de visie van het bestuur van de stichting. 

 

2.1 GEBEURTENISSEN IN DE AFGELOPEN PERIODE 

2.1.1 STATUTEN, REGLEMENT EN BELEIDSPLAN 

Henk Hamoen,  PA3GUO 

De statuten zijn ongewijzigd en staan integraal gepubliceerd op de website van de stichting 

(www.hhertz.org).  

Het reglement is dit jaar niet gewijzigd en staat ook integraal gepubliceerd op de website. 

Het beleidsplan is dit jaar niet gewijzigd en staat ook integraal gepubliceerd op de website. 

2.1.2 BELEIDSPLAN ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 

Henk Hamoen,  PA3GUO 

In 2018 is in lijn met de invoering van nieuwe wetgeving een beleidsplan voor de bescherming van per-

soonsgegevens opgesteld en goedgekeurd door het bestuur. Het bestuur handelt sindsdien  

overeenkomstig dit beleid. 

Dit AVG beleidsplan is gedeeld met alle vrijwilligers en staat integraal gepubliceerd op de website. 

2.1.3 LOCATIE CATHARINA ZIEKENHUIS EINDHOVEN 

Henk Hamoen,  PA3GUO 

We hebben begin 2018 formeel toestemming gekregen van het CZE voor het operationeel houden van de 

ATV repeater. Er is een getekende overeenkomst tussen de stichting en het CZE waarin alle wederzijdse 

verplichting staan omschreven. Het beheer van de ATV repeater is ook direct overgegaan van de VERON 

naar de stichting.  

  

http://www.hhertz.org/
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2.1.4 BOUWACTIVITEITEN 

Nieuwe experimenten: 

ATV repeater                                        Eric Post, PE1MIX 

In 2018 hebben we de overdracht gerealiseerd van het 

beheer van PI6EHV (het ATV-relais) van de VERON naar 

de Heinrich Hertz stichting. Het meeste (en langdurige) 

werk is gaan zitten in het veiligstellen van het Catharina 

Ziekenhuis als opstellocatie. Toen dit eenmaal rond was 

kon worden gestart met het aanpassen van de installatie 

aan de eisen van het ziekenhuis en de stichting. Als ge-

baar van dank naar het ziekenhuis is het dak  

opgeschoond van overtollige ziekenhuis antennes en 

materialen. Daarna is de eigen antenne installatie van 

het ATV relais gecontroleerd en onderhouden. Voor de toekomst staat reparatie en modernisering van 

een aantal systemen van het ATV-relais op de planning. Gezien het zeer krappe budget kan dat nog wel 

een uitdaging worden.  

Tijdens de werkzaamheden aan de eigen antenne installatie is er ook een unieke feature bijgeplaatst. Een 

WebSDR voor 13 cm welke volledig betaald is uit donaties. De reeds aanwezige 13cm antenne is van een 

goede (DB6NT) voorversterker voorzien en wordt beneden gesplitst naar het ATV-relais en de WebSDR. 

Ook is het draadloze netwerk omgezet naar HAMNET zodat de WebSDR via HAMNET beschikbaar is. De 

hardware wordt ook gebruikt voor propagatiemetingen op 13 cm en later een DATV stream naar internet. 

Verder is een video streamer voor PI6EHV gemaakt (naast een extra dvb-s ontvanger tbv 13cm websdr 

project, welke in 2019 geplaatst moet gaan worden 

De ATV werkgroep bestaat uit: PE1MIX, PE1RDP, PE1ITR, PE1RDP en PA0BOJ. 

 

2.3 GHz / 13cm WebSDR        Rob Hardenberg, PE1ITR 

De webSDR is operationeel sinds 7 september 2018 en 

gebouwd door Rob PE1ITR en Eric PE1MIX. De WebSDR 

is opgesteld op het CZE en bestaat uit 3 ontvangers die 

zijn aangesloten op een horizontal rondom gevoelige 

gepolariseerde slot antenne met veel gain op 60m 

hoogte. Deze configuratie geeft mogelijkheden. 

De eerste ontvanger wordt ingezet als een klassieke 

WebSDR.  In een straal van ongeveer 100km zijn regelmatig stations actief die hun eigen signaal kunnen 

terughoren. Ook verder weg lukt het ook. Met behulp van vliegtuig scatter zijn er enkele stations die over 

een afstand van 500 km hun eigen signaal kunnen terughoren. Op 13cm blijken soms goede condities 

voor te komen en zijn bakens over grote afstanden te horen. Het is de moeite waard om regelmatig op de 

WebSDR in de bakenband ( 2320.800 – 2321.000 MHz ) te luisteren en de gehoorde bakens te loggen. Het 

blijkt bv dat we het baken GB3MHZ op 294km afstand elke dag kunnen horen.  
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De tweede ontvanger is een baken logger. Elke 5 minuten wordt hiermee het signaal van 4 bakens gelogd 

en in een grafiek uitgezet. Dit is een experimentele setup gemaakt in GNURadio en python scripts die we 

nog aan het fine-tunen zijn. We kunnen de effecten van temperatuur wisselingen en inversies goed op de 

baken signalen zien. De derde ontvanger is primair bedoeld voor lage bitrate DATV ontvangst tot 2ks, 

maar kan ook voor andere experimenten worden gebruikt. Dit kan interessant zijn voor de radioamateurs 

die bv een adalm pluto of een lime sdr heben aangeschaft en daarmee willen experimenteren. 

Bestaande experimenten: 

23 cm repeater   Rick Wesselink, PE2AAB 

Het afgelopen jaar zijn geen noemenswaardige werkzaamheden geweest aan de omzetter, PI6EHN. De 
omzetter is middels een controller gekoppeld aan het wereldwijde IRLP netwerk en de activiteit is helaas 
beduidend minder dan de 70 cm omzetter, PI2EHV. 
Geen reden tot paniek; er zijn diverse PE1JPD 23cm transceiver kitjes in omloop welke vanzelf on-air gaan 
worden en Icom heeft een nieuwe SDR radio aangekondigd (de IC-9700) waar standaard 23cm in is voor-
zien. We verwachten hiermee in de komende jaren een toenemende activiteit op 23cm. 
 
Indien er storingen of mankementen worden geconstateerd aan de repeater PI6EHN, juichen wij het toe 
dat dit wordt gemeld bij de Heinrich Hertz Stichting zodat het team actie kan ondernemen. 
Emailadres: storingen@hhertz.com 
 
De 23 cm repeater werkgroep bestaat uit PE2AAB, PE1HZG. 

 

70 cm repeater (PI2EHV) Rick Wesselink, PE2AAB 

Het afgelopen jaar zijn er een aantal zaken veranderd aan de omzetter, PI2EHV. 

Er is een nieuwe besturing in gebruik genomen, welke veel meer mogelijkheden geeft. Deze door Jeroen, 

PE1RXQ gebouwde controller heeft ervoor gezorgd dat de ‘’callgever bug’’, welke zich voorheen manifes-

teerde, is verdwenen. Tevens is de weg vrijgemaakt voor het bedrijven van diverse digimodes en het rea-

liseren van externe koppelingen zoals connectie met de IRLP controller van Geert Jan, PE1HZG en het DML 

project van Jeroen, PE1RXQ. In de toekomst zal hier ook Echolink aan worden toegevoegd. Met het in 

bedrijf stellen van de nieuwe besturing is de ingang niet meer geschikt voor Yaesu’s C4FM modulatie. 

Behoudens het opschonen van de repeater locatie tijdens het plaatsen van de nieuwe hardware zijn er 

verder geen noemenswaardige issues geweest het afgelopen jaar. We hopen dan ook dat de hardware 

blijft performen zoals hij reeds deed. Ook is het nu weer zo dat de repeater zelf CTCSS subtonen her gene-

reert waardoor de gebruikers een CTCSS slot aan kunnen zetten om verlost te zijn van storingen (en van 

de callgever). Zoals de IARU aangeeft, seint PI2EHV een 'B' achter zijn roepletters om duidelijk te maken 

dat CTCSS vereist is. 

Er is tevens een koppeling met PI3EHV gerealiseerd waardoor de zondagochtend ronde eenzijdig wordt 

doorgezet naar PI2EHV om amateurs die verder weg wonen en hinder ondervinden van ON0OV (welke 

ook uitzend op 145.700) alsnog de mogelijkheid te bieden naar de ronde te luisteren. Dit doorzetten ge-

beurd automatisch en gaat slechts één richting op (PI3EHV -> PI2EHV 

De 70cm repeater werkgroep bestaat uit PE2AAB en PE1MIX. 

mailto:storingen@hhertz.com
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HAMNET  Arno Bollen PE1RDP 

Ook in 2018 bleek het HAMNET accesspoint in Eindhoven uitstekend zijn werk te doen. Er waren 

24/7/365 links naar alle windrichtingen.  Zelfs tijdens stormen en zeer zware regen- en onweersbuien 

bleven alle links intact. 

Helaas zijn er 2 links verdwenen, namelijk naar Best en Helmond. Wel is de link naar Breda flink verbeterd 

en nu continu ter beschikking. Vanuit Breda is er weer een radiolink naar de toren in IJsselstein. Op deze 

manier is Eindhoven via de ether aan de rest van Nederland gekoppeld. Ondanks diverse pogingen om 

een radiolink tussen België en Eindhoven te realiseren, is het nog niet gelukt contact te krijgen met een 

geschikte locatie. 

De router van Eindhoven (44.137.27.254) kreeg veel traffic te verwerken. Zo zijn er maanden geweest 

waarin 220 Gigabyte wordt gerouteerd. Traffic is vrijwel allemaal afkomstig van M2M communicatie. 

HAMNET Eindhoven verzorgt nu de traffic naar PI1EHN (DMR repeater), PI2EHV (IRLP, controller en 

stream van PI3EHV tijdens zondagochtendronde), PI6EHN (IRLP), de 10GHz/3cm WebSDR, de 

2.3GHz/13cm websdr, PI2NEN (IRLP), PI6EHV (controller) en de IoT LoRaWAN gateway op 868 MHz. Op de 

planning staat nog de ATV stream vanuit PI6EHV naar YouTube en mogelijk BATC. Verder staat er nog een 

betere radio backup in de planning. Bij Rob, PE1ITR, zal er een dish worden geplaatst die ervoor gaat zor-

gen dat HAMNET actief blijft als bij Arno, PE1RDP, internet wegvalt. PE1ITR heeft als back-up alle inlogge-

gevens en data die nodig zijn als PE1RDP niet beschikbaar is tijdens calamiteiten. 

De werkgroep bestaat uit PE1RDP. 

LoRaWAN gateway         Ralph Bosmeier PA1RB 

Sinds met 2017 is op de V-Tower een LoRaWAN gateway actief die 

via HAMNET is gekoppeld aan The Things Network. Iedereen kan 

via dit open netwerk kosteloos data versturen. Typisch zijn dit sen-

sorgegevens. 

De LoRaWAN gateway heeft in 2018 probleemloos gefunctioneerd 

en er is een flinke groei in verkeer te zien. Midden 2018 stond de 

teller nog op 1,8 miljoen ontvangen  

messages. In december 2018 stond de teller al op zo’n 3 miljoen 

messages. Dat zijn dagelijks al meer dan 6.500 messages die door 

de gateway via HAMNET aan The Things Netwerk worden doorge-

geven, en het verkeer blijft groeien. 

Het dekkingsgebied van deze gateway is, vanwege de hoge opstel-

locatie, bijzonder ruim. De gateway kan vanuit grote delen van 

Eindhoven worden bereikt, maar ook van buiten Eindhoven wor-

den messages ontvangen. Uitschieters hierbij zijn messages vanuit 

Naarden, Groesbeek en Herve in  

België. 

Een mooie bijdrage aan het Internet of Things, en naar wij hopen 

een stimulans voor radio experimenten met LoRa communicatie. 

 

 De werkgroep bestaat uit PA1RB. 

https://www.hamnet.nl/
https://www.thethingsnetwork.org/
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10 GHz WebSDR       Rob Hardenberg, PE1ITR 

Afgelopen jaar is vanuit de techniek gezien de GPS antenne vervangen. Sindsdien blijft de LO van de ont-

vanger netjes gelocked op de referentie. Verder loopt de WebSDR zonder noemenswaardige issues lekker 

door. Op dit punt is dus weinig te melden. Onlangs is de center frequentie van de bakenband ontvanger 

gewijzigd naar 10368.899MHz. Het baken ON0TB zit op 10368.900MHz en viel precies op de nul Hz waar-

door deze niet was te horen. Door de ontvanger met 1kHz te verschuiven is ON0TB nu wel continue hoor-

baar met een mooi stabiel signaal. ON0TB staat op 115km afstand op de Botrange en heeft een zendver-

mogen van 10mW in een 10db slotted waveguide. Het is alleen een carrier, dus geen modulatie. Deze 

carrier is gelocked aan een GPS referentie. In het afgelopen jaar is wel weer leuke DX gehoord en de best 

DX is afgelopen zomer verbeterd door de ontvangst van LB2SHF/B in het locatorvakje JO48AD. Dat is een 

afstand van maar liefst 766km via Tropo! LB2SHF/B is in de afgelopen zomer zelfs meerdere malen in de 

tijd gelogd. Interessant is dat dit tropo pad vaker blijkt voor te komen. Afgelopen zomer is ook OE5VRL/5 

gelogd. Dit is een afstand van 720km! In dit geval was de propagatie regenscatter. Tijdens de zomerse 

onweersbuien wordt ook zeer regelmatig het signaal van OK1JKT (560km) gelogd. 

De werkgroep bestaat uit PE1ITR en PE1MIX. 

 

2.2 BESTUURSVERGADERINGEN 

Het bestuur heeft op de volgende data een vergadering gehouden: 

18 februari 2018 bestuursvergadering & jaarvergadering 

2e kwartaal 2018 geen bestuursvergadering gehouden ivm drukke werkzaamheden bestuur 

13 september 2018  bestuursvergadering  

17 december 2018 bestuursvergadering 

 

2.3 FONDSENWERVING 

Dankzij bijdragen van diverse donateurs (die indien ze daarop prijs stelden vermeld zijn op de website van 

de stichting) is in totaal 872 euro opgehaald. 

Daarnaast is er een donatie van de KAR voor de 13cm WebSDR ontvangen van 175 euro. 

Van de BRAC ontvingen we 500 euro ten behoeve van de 13cm WebSDR. 

Tenslotte zijn door gulle gevers materialen geschonken die bij verkoop 689 euro hebben opgebracht. 

Voor de eerste kosten aan reparaties aan de ATV repeater PI6EHV is een bijdrage ontvangen van de 

VERON van 500 euro. 

Het bestuur is al deze personen en organisatie zeer erkentelijk voor hun donaties. 
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2.4 OVERZICHT ACTIEVE VRIJWILLIGERS 

Het bestuur is veel dank verschuldigd aan onderstaande vrijwilligers die in 2018 actief zijn geweest: 

Arno Bollen, PE1RDP 

Eric Post, PE1MIX 

Geert Jan de Groot, PE1HZG 

Henk Hamoen, PA3GUO 

Jack Bongaards, PA0BOJ 

Ralph Bosmeier, PA1RB 

Rick Wesselink, PE2AAB 

Rob Hardenberg, PE1ITR 

 

2.5 OVERZICHT HUIDIGE RADIO-INSTALLATIES 

De stichting heeft de volgende radio-installaties operationeel op de Valid tower: 

PI6EHN   23cm repeater, operationeel sinds 4 februari 2016 

   Projectleider: Geert Jan de Groot (PE1HZG) 

 

PI2EHV   70cm repeater, operationeel sinds 12 januari 2016 

   Projectleider: Rick Wesselink (PE2AAB) 

10 GHz webSDR 10GHz internet-ontvanger,  operationeel sinds 25 november 2016 

   Projectleider: Rob Hardenberg, PE1ITR 

HAMNET  Regionaal HAMNET koppelstation, operationeel sinds 25 juni 2016 

   Projectleider: Arno Bollen, PE1RPD 

LoRaWAN  Lokaal gateway het wereldwijde IoT netwerk, sinds 19 mei 2017 

   Projectleider: Ralph Bosmeier, PA1RB 

De stichting heeft de volgende radio-installaties operationeel op het CZE: 

PI6EHV    Amateur Televisie (ATV) repeater, in beheer sinds 3 maart 2018 

   Projectleider: Eric Post, PE1MIX 

2.3 GHz webSDR 2.3GHz internet-ontvanger,  operationeel sinds 7 september 2018 

   Projectleider: Rob Hardenberg, PE1ITR 

Tenslotte heeft de stichting “PI4HZ” als roepletters / zendmachtiging voor de stichting geregistreerd bij 

het Agentschap Telecom. 

Indien er storingen of mankementen worden geconstateerd aan één van de radio-installaties juichen wij 
het toe dat dit wordt gemeld bij de Heinrich Hertz Stichting zodat een werkgroep actie kan ondernemen. 
Emailadres: storingen@hhertz.com 

 

mailto:storingen@hhertz.com
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2.6 POSITIE VAN DE VERENIGING AAN HET EINDE VAN DE VERSLAGPERIODE 

Op het moment van het opmaken van dit verslag zijn de volgende doelstellingen verwezenlijkt: 

2015: 

- Beschikbaarheid van een onafhankelijke stichting die afspraken kan maken met partijen aangaan-

de de opstelling van Radiostations bij derden. 

- Het opnieuw in de lucht brengen (activeren) van de 23cm repeater (PI6EHN) 

- Het opnieuw in de lucht brengen (activeren) van de 70cm repeater (PI2EHV) 

2016 

- De implementatie van een HAMNET installatie, met lokale opstappunten (access-points) en een 

link naar Den Bosch (doel: verbinding met een landelijk netwerk). Opstelpunt: Valid tower. 

- De implementatie van een 10 GHz webSDR (doel: propagatie onderzoek en het aanbieden van 

een ontvangst installatie (op afstand via internet) voor radioamateurs) 

2017 

- De implementatie van een LoRaWAN gateway, voor lokale opstap naar het wereldwijde  

Internet Of Things (IoT) netwerk via “The Things Network”. Opstelpunt: Valid tower. 

2018 

- Het overnemen van het beheer van de ATV (amateur Televisie) repeater. Opstelpunt: CZE 

- De implementatie van een 2.3 GHz webSDR (doel: propagatie onderzoek en het aanbieden van 

een ontvangst installatie (op afstand via internet) voor radioamateurs, die tevens dienen kan als 

ingang op de ATV repeater). Opstelpunt: CZE 

Het is duidelijk dat voor het onderhoud van de repeaters en de apparaatskosten van de stichting (verze-

keringen, vergunningen, etc.) jaarlijks geld nodig is (enkele honderden euro’s). Op het moment van het 

schrijven van dit verslag lijkt het verkregen bedrag voldoende te zijn voor de apparaatskosten van de ko-

mende anderhalf jaar (tot medio 2020). 
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2.7 BELEID VOOR NIEUWE RADIOSTATIONS 

Algemeen: 

•  De stichting is primair in het leven geroepen om juridische risico’s af te dekken met  

betrekking tot opstellocaties bij derden en werkzaamheden door vrijwilligers. 

• Radiostations die passen in de doelstellingen kunnen ondergebracht worden bij de Stichting. 

 

• De bestuurders zijn niet de trekkers van initiatieven, en zij zorgen ook niet actief voor de financiering 

en uitvoering van initiatieven. 

Werkgroepen: 

• Als er initiatieven zijn voor een bepaald project (bijvoorbeeld een repeater) moeten de initiatiefne-

mers een werkgroep samenstellen die zorgt voor: 

 

o Zekerstellen van de (financiële) middelen voor de éénmalige opbouw, alsmede een plan om 

de jaarlijkse instandhouding te bekostigen 

 

o  Zekerstellen van de mankracht voor de opbouw en het onderhoud 

 

o Vinden van een opstellocatie en een principeakkoord voor plaatsing van de eigenaar 

 

o Indien nodig: opstellen van een vergunningsaanvraag (ATOF) voor het AT 

Zodra bovenstaande punten zijn ingevuld komt mogelijke onderbrenging bij de stichting aan bod, dit ter 

beoordeling van het bestuur. 

Opmerking: ook bestuurders kunnen lid zijn van een werkgroep 

 

2.8 DE VISIE VAN HET BESTUUR OP DE NABIJE TOEKOMST 

Op dit moment zijn er werkgroepen voor het operationeel maken van de volgende nieuwe  

(onderdelen van) radio-installaties: 

- Geen 
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3 JAARREKENING 

Eric Post, Penningmeester 

 

 

RESULTATENREKENING OVER 2018

Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019

Baten

Declaratie bij VERON A13 t.b.v. PI6EHV -                         499,68                 -                         

Bijdrage VERON A13 apparaatskosten -                         -                        400,00                  

Donaties particulieren 825,00                  871,82                 -                         

Donatie KAR WebSDR 13 cm 175,00                  175,00                 -                         

Donatie BRAC WebSDR 13 cm -                         500,00                 -                         

Verkopen geschonken materialen -                         688,65                 -                         

1.000,00              2.735,15              400,00                  

Totaal Baten 1.000,00              2.735,15              400,00                  

Lasten

Besteed aan doelstelling:

PI2EHV (70 cm) -                         -                         

ATOF PI2EHV -                         30,00                    

PI6EHV (ATV) -                         499,68                 -                         

ATOF PI6EHV -                         30,00                    -                         

PI6EHN (23cm) -                         -                        30,00                    

ATOF PI6EHN -                         -                        -                         

Antenneopstelling V-tower -                         -                        -                         

WebSDR 13cm 1.000,00              818,12                 -                         

Verzekeringen 181,50                  181,50                 190,00                  

Registratie PI4HZ 31,00                    34,00                    40,00                    

Webhosting en domeinnamen 60,00                    93,00                    93,00                    

Onvoorzien 50,00                    -                        50,00                    

Totaal besteed aan doelstelling: 1.322,50              1.656,30              403,00                  

Fondsenwerving:

Kosten fondsenwerving -                         3,38                      -                         

Totaal fondsenwerving -                         3,38                      -                         

Beheer en administratie:

Kosten beheer en administratie -                        -                         

Bankkosten 75,00                    69,00                    75,00                    

Totaal beheer en administratie 75,00                    69,00                    75,00                    

Totaal Lasten 1.397,50              1.728,68              478,00                  

Resultaat -397,50                1.006,47              -78,00                   

Bestemming resultaat

Reservering opstellocatie V-tower -                         -                        -                         

Reservering PI2EHV -                         -                        -                         

Reservering PI6EHN -                         -                        -                         

Algemene reserve -                         -                        -                         

-                         -                        -                         

Eindsaldo bankrekening eind 2018 1.565,80              
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3.1 KASCONTROLE 

Kascontrole is gedaan door het bestuur van de stichting tijdens de jaarvergadering, dat er van afziet  

hiervoor externe specialisten in te schakelen. 

 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na verwerking van het resultaat)

1-jan-18 31-dec-18

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa -€            -€             

-€       -€       

Vlottende activa

Debiteuren -€            -€             

Toezegging startsubsidie VERON A13 -€            -€             

Bank 552€           1.566€        

Kas -€            -€             

552€      1.566€  

Totaal Activa 552€      1.566€  

PASSIVA

Reserves en fondsen

Algemene reserve 552€           1.566€        

552€      1.566€  

Voorziening onderhoud installaties

Opstellocatie V-tower -€            -€             

PI2EHV (70cm) -€            -€             

PI6EHN (23cm) -€            -€             

PI6EHV (ATV) -€            -€             

-€       -€       

Kortlopende schulden

Crediteuren -€            -€             

-€       -€       

Totaal Passiva 552€      1.566€  
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4 BESTUURSSAMENSTELLING  

Henk Hamoen, PA3GUO 

4.1 HUIDIG BESTUUR 

De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Zij treden af volgens een door 

het bestuur op te maken rooster.  

Het huidige bestuur bestaat uit: 

 Henk Hamoen, PA3GUO (voorzitter) 

 Ralph Bosmeier, PA1RB (secretaris) 

 Eric Post, PE1MIX (penningmeester) 

Het huidige bestuur is aangetreden op 25 augustus 2015 (bij de oprichting van de stichting) en treedt 

niet af, aangezien er zich geen tegenkandidaten gemeld hebben. 

4.2 BESTUURSSAMENSTELLING 2019 

De drie bestuurders zijn allen sinds de oprichting in functie. Door het bestuur is het volgende rooster 

van aftreden vastgesteld: 

2020: Henk Hamoen 

2021: Eric Post 

2022: Ralph Bosmeier 

Het bestuur zal per jaar beoordelen of er kandidaten gezocht moeten worden om de eerstvolgende 

aftredende bestuurder op te volgen. 

 

Het bestuur voor 2019 zal bestaan uit: 

 Henk Hamoen, PA3GUO (voorzitter) 

 Ralph Bosmeier, PA1RB (secretaris) 

 Eric Post, PE1MIX (penningmeester) 

Verdere rollen/taken zullen door het bestuur onderling nader ingevuld/verdeeld worden. 
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5 CONTACTGEGEVENS 

 

Heinrich Hertz Stichting 

John Davisstraat 22 

5665 GD  Geldrop 

 

KvK-nummer: 63987031 

RSIN: 855477374 

IBAN: NL97 RBRB 0919 6238 59 

 

Internet: www.hhertz.org 

Email:  secretaris@hhertz.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.hhertz.org/
mailto:secretaris@hhertz.org
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6 ONDERTEKENING DOOR HET BESTUUR 

 

 

Het verslag is naar waarheid opgemaakt en ondertekend te Eindhoven op 12 maart 2019. 

 

 

 

 

 

 


