
Ledenvergadering: 30 juni 2017

Aanwezigen: 19 leden (zie intekenblad)

Aanvang: 20u15

1. De CM , ON8PZ , laat zich verontschuldigen door QRL activiteiten , daardoor neemt de 
secretaris, ON8DNY, de taak op zich om de vergadering in goede banen te leiden.

2. Manu , ON6EM, meldt dat onze QSL manager , Rik ON4QM , terug in het ziekenhuis is 
opgenomen.

3. De penningmeester , ON7KS , geeft het financiele overzicht van de clubkas met de 
voornaamste in- en uitgaven van de afgelopen maand. Aankoop Daiwa CN-101 
swr/powermeter , nieuw dakzeil voor onze grote tent en maaltijden/drank tijdens de VHF 
juni velddag waren de grootste uitgaven. Daarnaast hebben we van het gemeentebestuur 
Lummen subsidies ontvangen en vooral niet te vergeten de tweede plaats in de beker van 
de erevoorzitter , die ons 250 euro opbracht. Details zijn steeds te verkrijgen bij de 
penningmeester.

4. Jaak , ON4PJA , geeft uitleg over de voorbije VHF velddag :  OR4D behaalde de 8ste plaats in 
het 2m gedeelte         met als verste verbinding F5SGT/P in IN88KD , goed voor 668 km.  In 
het 6m gedeelte eindigde OR4D op de 4de plaats met als beste verbinding UW7LL/P in 
KN79AN , goed voor 2056 km.  Het was de eerste maal dat we meededen op 50Mhz , dus 
zeker geen slecht resultaat. Voor de HF velddag , het eerste WE van september zoeken we 
een andere locatie , vermoedelijk wordt dit in Assent langs de autostrade. Voorstel om dan 
de 80/40m Oblong antenne te gebruiken waar we jaren geleden goede resultaten mee 
behaalde. Deze antenne moet zeker nog eens uitgetest worden in de loop van de volgende 
weken.

Voor de maand juli informeert Jaak ons nog de IOTA contest , het laatste WE van Juli.

5. Roland , ON4RDB brengt ons het laatste Oldtimer news : De kofferbakverkoop “Junk in the 
Trunk” zal dit jaar doorgaan op zaterdag 21 oktober 2017 tussen 14h en 18h. Bij goed weer 
mogen we het paradeplein gebruiken , (dank aan on8pz en on8dny) , bij regenweer gaan 
we terug de grote hall in zoals vorig jaar.

6. Oldtimer Fly/Drive-In  zal doorgaan op zaterdag 12 en zondag 13 augustus. Ook hiervoor 
wordt er van iedereen medewerking verwacht. Special call  ON34IOF  is aangevraagd.

7. David , ON6FY , meldt ons dat er in UBA-RST een Basis cursus en Harec cursus wordt 
gegeven. Info bij ON6FY.

8. We blijven de tweede vrijdag van de maand doorgaan met onze Arduino workshop maar er 
wordt van iedere deelnemer verwacht om een project te kiezen dat in een groep(je) kan 
uitgewerkt worden.

9. De enquête over het gebruik van de huidige repeater(s) moet nog doorgestuurd worden 
naar ieder DST lid.

10. David , ON6FY , meldt ons ook dat er in de sectie LVN , de RCL-Quiz 
plaatsheeft op 14 sept in Alma 2 te Leuven.

11. René , ON4RP , organiseert op zaterdag 8juli een ARDF wedstrijd op 
80m in de bossen van Averbode.
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12. Piet , ON6UO , is op vakantie in Italie en zal trachten een verbinding te
maken op 14.300 Mhz en dit op dinsdag om 11h en op donderdag om 18h , beide local 
Time.

13. Na de pauze bracht Bram , ON8PTZ , een uiteenzetting over het 
gebruik van SDR.

Einde omstreeks 23h.  

73 de ON7KS , Maurice.
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