Sorry voor de onverwachte mail, ik heb een vraag over de VERON en de verstoorde relatie met DKARS.
Ik vraag me af in hoeverre de problematiek tussen VERON en DKARS in de afdelingen leeft.
Zou je me svp eens wat informatie kunnen geven over hoe dit in jullie afdeling leeft, hoe goed kennen de
leden DKARS en hoe goed zijn ze op de hoogte van de problematische verhouding tussen VERON en
DKARS.
Ik vraag dit omdat ik al een tijdje bezig ben om te proberen het conflict tussen beiden te de-escaleren en
eigenlijk tot de conclusie kom dat het VERON HB niet bereid is om een gesprek aan te gaan met DKARS.
Ik heb daarom een heel ander plan opgepakt wat mogelijk tijdens de komende VR kan gaan spelen. Ik
heb daarvoor eerst wat meer feeling nodig vanuit de diverse afdelingen, vandaar deze mail.
Je zou me enorm helpen met een antwoord hierop.
Als je wil kan ik daarna wel wat meer laten weten van mijn idee.
Ter informatie, ik ben Hans v Alphen PA0EHG, ben geen donateur van DKARS en sinds een paar weken
opnieuw lid van VERON geworden. In het verleden ben ik lid van het VERON HB geweest en voorzitter
van de VHF-cie en ik ben vele jaren nog lid geweest van de VHF-cie.
Verdere info en achtergronden over mijn hobby vind je op mijn website.
Alvast bedankt voor je feedback.
73's, Hans PA0EHG

•

Allereerst bedankt voor je bericht. Goed initiatief om uit te zoeken hoe verstoord de relatie
DKARS VERON nu écht ook bij de afdelingen leeft.
Om een lang verhaal kort te maken WIJ hebben geen probleem als afdeling en wij hebben
ook geen probleem met VERON HB en/of DKARS.
Onze conclusie was dat er blijkbaar tussen beide besturen de vlam in de pan is geslagen en
dat heeft er helaas toe geleid dat dit over de hoofden van de nietsvermoedende hobbyisten
werd uitgevochten via diverse media. Zonde van de tijd en energie.
We willen allemaal graag veel plezier beleven aan onze geweldige hobby. Laten we vooral
elkaar die lol gunnen en en hou op met bakkelijen, daar worden we alleen maar sacherijnig
van!
Natuurlijk is het niet allemaal paais en vree en moet je af en toe je standpunten stevig
verdedigen, maar houd het bij de feiten en bewaar de emoties voor andere momenten.

•

Uiteraard zijn de leden van onze afdeling bekend met DKARS.
Wij als afdelingsbestuur beschouwen ons niet als partij in de in onze ogen onprettige
communicatie die vanuit DKARS en via publieke media/websites etc richting en over de
Veron wordt gevoerd. Het zendamateurisme is daar niet mee gediend.
Het voeren van beleid rond DKARS is een taak die ligt bij het Veron hoofdbestuur.

•

Tsja, dat is een goede vraag.
Het is natuurlijk vooral een zaak tussen VERON HB en DKARS, wij als afdeling hebben er
alleen maar last van, omdat we worden meegezogen in andermans dispuut.
Er van uitgaand dat beide besturen proberen het beste te bereiken bij het opkomen voor de
belangen van hun achterban, ontstaat hierdoor tevens de kern van het gerezen probleem.
Het DQB kost geld en dat wordt opgebracht vanuit de contributie van beide verenigingen
VERON en VRZA. Met een extra club erbij lijkt het simpel, je deelt de kosten gewoon door
drie. Helaas is het wat ingewikkelder.
VERON en VRZA zijn verenigingen en hebben een democratisch gekozen bestuur. Het

beleid van de verenigingen, en dus ook dat van het DQB wordt dus democratisch bepaald.
Dat is bijzonder moeilijk te combineren met een stichting zonder leden (wel met donateurs)
maar met een zelf benoemde bestuur.
Dat is de kern van het dispuut. Alle andere discussies en knelpunten zijn daarvan afgeleid en
vertroebelen slechts.
Wat is dan de oplossing?
Allereerst weer een keer rond de tafel gaan en weer met elkaar in gesprek komen. (Al dan
niet onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider).
Andere opties:
1) DKARS wordt een democratische vereniging;
2) DKARS gaat op in een van beide verenigingen;
3) VERON en VRZA laten de leden stemmen over toetreding van DKARS tot DQB
faciliteiten (misschien onder bepaalde aanvullende voorwaarden);
4) een combinatie van de voorgaande.
Makkelijke oplossingen zijn er niet, daarom gaat het ook zo moeizaam denk ik.

•

Bij ons speelt de gehele discussie niet daar wij er niet mee bezig zijn of houden. Wij hebben
andere projecten onder handen. en doen niet echt aan rondes mee. Soms een enkele contest
bij een andere afdeling op persoonlijke naam. En ja het verloop van de communicatie met het
HB verloopt als een stroom door een diode. Dus moeizaam en de communicatie via de VR is
wel het lange path. Daar deze over de vele hops van de verschillende afdelingen gaat en die
zijn ook niet consistent in hun besluitvorming en vertegenwoordiging. Je gaat dus wel een
avontuur beginnen, maar dat moedig ik wel aan. Het blijft frappant dat mensen met
communicatie in hun vaandel dat qua techniek aardig kunnen regelen maar als het echt op
communiceren aankomt, dan vallen wij terug naar de middeleeuwen.

•

Het is niet eenvoudig om je vraag te beantwoorden. Opeens was DKARS aanwezig in de
radioamateurwereld. Over waarom die organisatie ontstaan is bestaan een aantal
rondzingende verhalen. Het is mij bekend dat een, overigens onduidelijk, aantal amateurs in
V2G geabonneerd is op het digitale blad dat door de DKARS-organisatie wordt verzorgd.
Hoeveel echt donateur / lid zijn is ons onbekend.
Wel is ons bekend dat de VERON en DKARS (en misschien ook de VRZA) elkaar niet goed
verdragen.
Hoewel sommige reacties naar de VERON en deels ook de VRZA een wat verongelijkt
karakter dragen, brengt de DKARS toch ook onderwerpen aan de orde die van groot belang
zijn voor de zendamateur. Te noemen valt bijvoorbeeld de antenneplaatsingsproblematiek,
die meer onder de aandacht wordt gebracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Als bestuur van V2G houden wij ons vooralsnog op afstand en observeren de
ontwikkelingen.

•

Tja, dat met DKARS heeft ook in onze afdeling de gemoederen bezig gehouden.
Onze voorzitter spreekt dan over 'de concurrentie'.. Zelf ben ik ook
geen donateur,
Ik heb natuurlijk de nodige berichten mogen doorspitten en archiveren

betreffende
onze hobbygenoten (onder de DKARS-vlag). Voor onze leden is het simpel
een club die hun eigen weg dient te gaan en vinden een integratie met de VERON
onnodig.
Dan had men ook gewoon onder de VERON-vlag kunnen blijven staan, toch ?
We hebben leden die ook lid zijn van de VRZA en we organiseren gezamenlijke
lezingen, wat vooral in Zuid-Limburg veel meer gebeurt als bij ons. Maar
we staan
er open voor en voor mij mag dat zelfs ook in samenspraak met DKARS.
Maar verder als dat hoeft dat niet te gaan van ons, denk ik.

•

DKARS is bij de meeste leden bekend van het praktische maandelijks
verschijnende magazine. Met uitzondering van enkele individuele amateurs
hebben wij de indruk dat de relatie tussen de VERON en DKARS geen
onderwerp is dat leeft binnen de afdeling.
Wel zijn we van mening dat de communicatie lang niet altijd constructief
is en hebben we de indruk dat er nog ruimte is voor verbetering van de
relatie.

