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Het DARU Magazine laat wat langer op zich wachten dan onze
bedoeling was. Om jullie toch even te laten weten dat er achter
de schermen van alles en nog wat gebeurt, brengen we in tussen jd een Nieuwsﬂits uit.
De oorzaak van deze vertraging is dat we te maken hebben met
een beperkte capaciteit aan menskracht en dat de oprich ng
van de DARU nog wat plooien met zich meebrengt, die we nu
aan het gladstrijken zijn. Ook speelt de strenge privacy wetgeving ons parten, waardoor we niet zondermeer kunnen pu en
uit het DKARS archief, daar waar het gaat om het benaderen van
poten eel nieuwe DARU leden. Maar het belangrijkste is dat
het vertrouwen er is en dat het gaat lukken! Al kunnen we nog
wel wat denkkracht en handjes gebruiken, zie verderop in deze
Nieuwsﬂits.
Later in deze nieuwsﬂits doen we een voorstelrondje van de
mensen die hard achter de schermen bezig zijn om de DARU het
gezicht te geven van de jonge strijdbare vereniging die we willen
zijn.

Onze website, bereikbaar op www.daru.nu, is ondertussen van
een HTML formaat naar een echt CMS gemigreerd. We proberen wekelijks, zoniet dagelijks, nieuwe informa e hierop te
plaatsen. Dus hou onze website in de gaten! De website is voor
ons een belangrijk kanaal waarmee we je op de hoogte willen
houden van alles wat met radio-zendamateurisme in het algemeen en de DARU in het bijzonder te maken hee .

Rob, onze penningmeester en bewaker
van de verenigingskas,
hee geconstateerd
dat er nieuwe leden
van onze vereniging zijn die zich weliswaar aangemeld
hebben als lid, maar tot op heden niet aan hun ﬁnanciële
verplich ngen hebben voldaan.
Een vriendelijk, doch dringend verzoek om even te checken of je inderdaad de contribu e hebt over gemaakt.
Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je het alsnog overmaken naar onze bankrekening:
NL96 RABO 0344 5130 33, ten name van DARU (BICcode: RABONL2U).
Namens Rob en alle medeleden van de DARU hartelijk
bedankt.

Arie Kleingeld PA3A

Jan van Muijlwijk PA3FXB
Jan is onze voorzi er en was eerder lid van het DKARS bestuur. Jan is ook de drijvende kracht achter het BOAN
(Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing Nederland). Jan is
ac ef in de S ch ng CAMRAS en een verwoed EME amateur. Hij is vooral ac ef op 23 cm en 13 cm via de radiotelescoop in Dwingeloo. Jan is voorzi er van kanaalstreek
(Groningen) Veron – VRZA – DARU. Jan komt uit Veendam.

Arie is adviseur van de DARU, verbonden aan de Dordtse
Elektronica Club, als mentor en docent. Omdat organiseren
hem op het lijf is geschreven, helpt hij ons om rich ng te
bepalen teneinde onze doelstellingen te realiseren en in de
opstar ase om hoofd– en bijzaken te onderscheiden. Hij is
sparringpartner van het bestuur en medewerkers, houdt ons
regelma g even een spiegel voor en probeert op die manier
samen met ons te komen tot een gezonde vereniging. Arie
maakt geen deel uit van het DARU-bestuur. Arie komt uit
Barendrecht.

Peter de Graaf PJ4NX
Harry Keizer PE1CHQ
Harry is de ‘nooit aﬂatende drijvende kracht’ achter de
DARU. Hij is onze secretaris en dagelijks bezig met de papierwinkel van de DARU. Harry is lid van CAMRAS en net als
Jan ook vaak in Dwingeloo te vinden en zeer ac ef met
moonbounce. Harry woont in Vaassen.

Peter is een oude bekende, als ex-secretaris, redacteur en
bestuurslid van DKARS. Op dit moment is Peter formeel ook
de redacteur van het DARU magazine, maar gezien zijn drukke werkzaamheden op het zonnige Bonaire is hij genoodzaakt om zijn func e bij de DARU neer te leggen. Helaas voor
ons. En dus moeten we op zoek naar een nieuwe eindredacteur voor ons DARU Magazine. Peter blij ons voorlopig gelukkig wel ondersteunen bij de opstart van het magazine.

Rob Kramer PD7RKZ
Rob is onze penningmeester en bewaakt de ﬁnanciën. Ook
Rob is een EME-fanaat en was net als Harry en Jan ook betrokken bij DKARS. Rob is verantwoordelijk voor de ledenadministra e van de DARU. Rob komt uit Zaandam.

Erik Bellert PA2TX
Erik ondersteunt bij het uitbouwen van onze website. Erik is
vanwege druk QRL in de afgelopen 20 jaar nauwelijks radioac ef geweest, maar is stellig van plan dat te gaan veranderen! Er liggen veel plannen om weer apparatuur te gaan bouwen. Met Gerard, PD0GIP, vormt hij het webmaster-team.
Samen doen zij het dagelijks beheer en onderhoud van de
site en proberen ze die naar een hoger niveau te llen. Erik
woont in Twello.

Heb je zin om ons te helpen en je steentje bij te dragen om
de DARU trein aan het rollen te krijgen? Meld je dan aan bij
Harry Keizer, onze secretaris.
E-mail adres: secretaris@daru.nu
Gerard de Veer PD0GIP

Wat schui het?

Gerard is webmaster van de DARU en manusje van alles. Gerard is vooral ac ef op de HF banden in de digitale modes FT-8.
Gerard is een pensionado en komt uit de automa sering met
als beroep Unix System Administrator en Sr. Test Engineer. Hij
was ook een donateur van DKARS en hee een blauwe maandag geprobeerd Peter PJ4NX te assisteren met het DKARS magazine. Gerard komt uit Tilburg.

Wij zijn op zoek naar jou! Ben je gedreven, enthousiast en heb
je hart voor een jonge vereniging? Dan ben jij de vrouw of man
die we zoeken! Op korte termijn hebben we behoe e aan:

Bestuursleden die
de vereniging willen leiden
en een boegbeeld kunnen
zijn, zowel binnen als buiten onze vereniging.

Eindredacteur /
redacteurs van ons DARU
Magazine. Bij voorkeur, maar niet strikt noodzakelijk,
bekend met MS-Publisher of een ander opmaakprogramma.


Medewerkers IT / webmasters om te helpen bij alle
technische uitdagingen die we hier tegenkomen en te
helpen om te komen tot een representa eve website
die elke dag nieuwe informa e krijgt.



Een Award manager. Hij of zij zorgt voor het a andelen
van de award aanvragen.



Zend– en luisteramateurs voor diverse ac viteiten op
zowel HF, VHF en UHF.

We zoeken naar leden die niet te beroerd zijn om in ac e te
komen. Ons te helpen en ons scherp te houden... Kri sch zijn
mag en als je van mening bent dat iets niet goed gaat, ga dan
eerst naar het DARU bestuur. Probeer ook aan te geven hoe
het anders en beter kan en wat jij zelf daarin eventueel zou
kunnen bijdragen. Meedenken wordt zeer gewaardeerd; wij
hebben niet de wijsheid in pacht!

Eeuwige roem, lid van een jonge enthousiaste vereniging,
werken in een leuk team waar iedereen, iedereen helpt.

Is het moeilijk werk?
Nou nee en als het moeilijk wordt dan ondersteunen we
met raad en daad. Je staat er dus nooit alleen voor. Gewoon
een kwes e van doen en doorze en. Ons mo o: We houden van uitdagingen; fouten maken hoort daarbij. Met vallen en opstaan word je wijs!

Vergaderingen en overleg?
Alleen als het nodig is. Over het algemeen vergaderen we
via SKYPE, dus je hoe je shack niet uit. Het vergaderschema is een maal per drie weken op dinsdag om 20:00 uur LT.

Tot slot
We hopen dat we jullie hier een redelijk beeld hebben gegeven van waar we mee bezig zijn. We doen ons best om over
uiterlijk 4 weken een eerste DARU Magazine uit te brengen.
Heb je kopij of vragen, stuur die dan aan onze secretaris.
We zijn zeer benieuwd naar jullie reac es!

Colofon:
Dutch Amateur Radio Union (DARU)
Deze Nieuwsﬂits is onder verantwoordelijkheid van het
DARU bestuur uitgebracht.
Overnames zijn uitsluitend toegestaan met bronvermelding
van DARU.
Redac e: bestuur en webmasters DARU
Redac eadres: magazine@daru.nu
Kopij voor het DARU Magazine:
Het eerste nummer verschijnt rond half november. Uw kopij, liefst per e-mail, moet uiterlijk vrijdag 1 november binnen zijn.

