
 

Ledenvergadering 17 Oktober 2014 

Aanwezigen:  39 OM / 1 (x)YL , 3 bezoekers 

 

Iets na 20u00 opende de CM deze druk bijgewoonde ledenvergadering. 

Clublokaal: We kregen een opsomming van de voornaamste werkzaamheden die reeds 

gebeurden: Plaatsen camera’s, server, toog, antenne 2m/70 & 23cm, draperieën, 

toegangsregistratie met elektrisch bediende sloten aan toegangspoort, tafel in de shack, 

enz… Uiteraard valt er nog heel wat te doen vooraleer we met zijn allen ten volle kunnen 

genieten van onze “stek” op de citadel, daarom werd er een to-do lijst opgesteld en 

uitgehangen in het vergaderlokaal (zie ook bijlage 1 aan dit verslag)…. ALLE LEDEN 

werden vriendelijk uitgenodigd om een handje te komen helpen op de dagen (vermoedelijk 

woensdag/vrijdag/zaterdag) die in de agenda op de UBA-DST website worden opgenomen. 

  Om alles vanaf het begin in goede banen te leiden werd een beperkt reglement van 

inwendige orde (RIO) opgesteld (zie bijlage 2 aan dit verslag). Op de voorlezing van deze 

RIO kwamen geen negatieve reacties, waarvoor dank. 

 

QSL manager: Na +/- 25”dienst-”jaren geeft onze Mary-Lou/ON4AMM haar jobke over aan 

de Rik/ON3HO. Uiteraard kon deze overname/overgave niet zonder gepast geschenk 

gebeuren; naast de 3 kussen van de CM kreeg Mary-Lou ook een bloemetje aangeboden. 

Bedankt Mary-Lou voor de uitstekende service gedurende al die jaren, en we dagen Rik uit 

om het even goed te doen gedurende de komende 25 jaren!!. 

 

Horizon 2014: Hans/8PZ en Rik/3HO vertegenwoordigden onze sectie op deze jaarlijkse 

vergadering van CM’s, DM’s en andere kaderleden van de UBA.  

  Blijkbaar was het een zeer nuttige vergadering waar we in November meer over te horen 

gaan krijgen (met de slides die de UBA ons zal bezorgen). Enkele besproken items werden 

in het kort toegelicht: 

- De herdenking van WW1 met de speciale club callsigns OP14-OP18, ook OPØPPYzal,  

telkens voor een periode van één week, ter beschikking staan van de UBA secties, 

OPØPPY staat voor Poppy (klaproos) het symbool van de “groote oorlog”. 

- Verzekeringen: UBA vraagt om alle mogelijke ongevallen die kunnen gebeuren (en dus 

verzekerd moeten worden)  aan hen te bezorgen (via de CM). Aan de hand van dit lijstje 

kan dan gezocht worden naar een geschikte polis die de UBA leden tijdens een 

clubactiviteit een betere “bescherming” moet bieden.  

- UBA rondvraag: Gezien de complexiteit en het al te gemakkelijk verkeerd kunnen 

interpreteren van “naakte” cijfers, zal een kaderlid van de UBA zelf de resultaten van deze 

rondvraag komen toelichten. De CM maakt hiervoor een afspraak met de UBA. 

 

 

 

 



QSL info: Rik/3HO gaf meer details over de club-QSL ontwerp wedstrijd. De achtergrond 

moet bij voorkeur een foto van de Citadel zijn…. Beide clubcalls moeten er een plaatsje op 

krijgen (ON4DST/OR4D).Op 14 november moeten alle inzendingen binnen zijn 

(bestuur@on4dst.be) zodat we vanaf 15 november kunnen stemmen (doodle). Tijdens de 

ledenvergadering van 21 november kunnen de laatste stemmen uitgebracht worden en 

komen we te weten hoe onze club QSL kaart er zal uitzien. De winnaar zal eeuwige roem 

verwerven! 

Rik vertelde ook dat vanaf de volgende vergadering de QSL kaarten steeds in het clublokaal 

ter beschikking zullen zijn via de “qsl bak” waar ieder lid zijn vakje zal hebben, ook de te 

verzenden QSL kaarten kunnen daar op ieder moment gedeponeerd worden. 

 

Contest info: Jaak/4PJA moedigde ons aan om nu zondag deel te nemen aan de 2m ON 

contest, voor diegenen die zich niet kunnen bedwingen is er de WAG (worked all German) 

contest vanaf morgen zaterdag, en in het WE van 25/26 oktober staat de WWDX gepland. 

Voorstel: nemen we, als eerste ctst vanop de citadel, deel aan de 24u durende Russian WW 

Multimode contest (CW, BPSK63, RTTY45, SSB)  in het WE van 15 & 16 november??  

Bekijk regelmatig je mailbox voor meer info. 

 

DST kledij: Joeri/7IQ heeft hiervoor een doodle aangemaakt waar je je bestelling van petjes, 

polo’s, T shirts, vesten en (wie zei “ook onderbroeken”?) kan droppen.  

 

DIRAGE 2015: Iedereen werd nogmaals aangemoedigd om massaal flyers mee te nemen en 

achter te laten op verzamelplaatsen van radioamateurs. 

Dringend voor iedereen: zoeken naar sponsors (voor 40,00€ op de affiche, op de DIRAGE 

presentatie en één jaar lang op de DST website), voordracht (wat/wie) en een “speciale 

radio/elektronica gerelateerde” showstand voor de inkomhall (wat/wie).  

Eerste werkvergadering DIRAGE 2015 op 14 november e.k…..meer info volgt. 

 

2015, Vergaderingen DST: “back to the old date” vanaf januari zal de maandelijkse 

ledenvergadering (terug) plaatsvinden op de LAATSTE VRIJDAG van de maand.  

 

Info: Radio beurs in de markthallen te Herk-De-Stad op 9 november e.k.: dit jaar geen UBA-

DST deelname…. Tenzij iemand zich hier voor wil inzetten (e-mail naar 

bestuur@on4dst.be). Een bezoek is altijd de moeite waard wanneer je van “vintage radio” 

houd. 

 

Kunstkaai 2014, 21/22 december 2014, op de Citadel/Diest: Geen deelname van UBA-DST. 

Iedereen wordt uitgenodigd om dit winters evenement te komen bezoeken zodat we ons een 

idee kunnen vormen of een deelname in 2015 voor UBA-DST een meerwaarde kan 

betekenen. 
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UBA congres 2016 / 50 jaar UBA-DST/ DIRAGE 2016:  Voorbereidingen zijn gestart, 

volgende maand weten we of we deze manifestatie kunnen organiseren in het historische 

kader van de Citadel. 

 

Geplande voordrachten: vanaf 2015 wordt de draad van één voordracht om de twee 

maanden terug opgenomen. Volgende voordrachten (in willekeurige volgorde) zullen 

vermoedelijk gepland worden:  

-)  Marc ON4BBD:  Propagatie (vervolg) 

-)  Rik ON3HO:    QSL dienst, hoe werkt het (sorteren, gebruik QBUS) 

-)  Jurgen ON3JVE: programmeren microcontrollers(vervolg) 

-)  Dominique ON7UZ: Werken met RTTY software 

-)  Johan Maes ON4QZ:    DRM (zie DIRAGE 2014) 

-)  Hans ON8PZ:    Wireless België 

 

Repeater DST: Door antenneproblemen en het minder “fit” zijn van onze klimmers, slepen 

we het probleem van een “zwakke repeater “ al enkele maanden achter ons aan…. Hier 

moeten we ASAP wat aan doen!!! 

 

YEASU FL-2100z, onze “HF- linear”: Onze Tech.Mngr  Karl/8LTE gaf een uitvoerig 

technisch relaas van hoe ons beestje terug in orde werd gemaakt. Samen met Rene/8ER en 

Georges/5JI, slaagde Karl er in om de feedback afregeling (neutrodynatie?) in orde te 

krijgen zodat de nieuwe lampjes (2x Chinese 572B) ons een goeie 700W aan HF energie 

kunnen leveren. Na de vervanging van de ALC gelijkrichterdiode kon, aan de hand van de 

vorm van de rimpel op de ALC DC spanning (oscilloscoop), perfect op een zo 

harmonischen-vrij mogelijk uitgangssignaal worden afgeregeld. 

 

UW activiteiten: Tim/8TT, Tom2/3UC en Piet/6UO zullen a.s. zondag OR4D activeren als 

/P station tijdens de 2m ON contest. Ze zullen QRV zijn vanuit Aubel (land van Herve). Er 

zal op ieder vol uur geluisterd worden in FM om zoveel mogelijk DST stations te kunnen 

werken. 

Na de vergadering werd er nog tot in de vroege uurtjes duchtig verder geëxperimenteerd in de 

clubshack. 

73 de Lode/ON6KL  



Bijlage 1:  

“To-do” lijst lokalen UBA-DST 

 

 

-) UTP kabels trekken & aansluiten 

-) Beamer (Tim herstelling?), flens, buis (var.afst.beamer), VGA, HDMI, 230V 

stopkontact, waar aansluiting PC? 

-) Schilderen projectievlak (geschikte verf, zwarte boord) 

-) Elektriciteit toog (tussen bovenblad & werkblad en onder werkblad)  OK 

-) Spoelbak (Marc), kraan, aanpassen waterleiding en afvoer. 

-) Coax (nu RG58!!) van OMNI X6000 antenne vervangen (30m Ecoflex15 en 

connectoren zijn beschikbaar). 

-) Triplexer voorzien voor 3 band X6000 

-) Coax omschakelaar tussen shack & toog voor 2m antenne 

-) Aanpassen verlichting m.b.t.optimale beamerwerking 

-) Leggers (glas/steigerhout) voor glazen, aan muur achter toog (4BBD) 

-) Kolomkast met audio-installatie en opslag multimedia (laptop, draadloze muis + 

toetsenbord) 

-) ophangen speakers in bar & vergaderruimte en plaatsen bedrading  

-) TV2 ophangen (waar?) 

-) Spoelbakken achter toog verwijderen, leidingen water en afvoer in vergaderruimte 

verwijderen. 

-) HF antennes plaatsen … 1 end fed met tuner SCANTI… Beam 20/17/15/12/10/6m… 

dipool 40/80/160m 

-) shack verder afwerken en radiostation installeren 

-) Plaatsen van HF antennes  

-) Eventueel herstellen, afschuren en vernissen van de meest beschadigde stoelen 

-) Plaatsen van rekken of ander “open” opbergsysteem in opslagruimte 

-)  Schilderen bar & vergaderruimte  

-) Aanpassen van kolomkasten (gift 8TT) 

-)  ………………….. 

 



Bijlage 2: 

UBA-DST, Reglement van Inwendige Orde. 

 

 

De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor beschadiging, verlies en/of diefstal van 

persoonlijke bezittingen. 

 

Eén ieder betreedt het terrein en het clublokaal op eigen risico.  

De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of kwetsuren. 

 

Het clublokaal is geen openbaar lokaal en is daarom enkel toegankelijk voor UBA leden, 

kandidaat-UBA leden, en genodigden. Tijdens iedere clubactiviteit schrijft ieder aanwezig 

UBA lid zich in in het logboek, kandidaat-UBA leden en genodigden noteren hun 

aanwezigheid in het gastenboek. 

 

De nationale wetten op de dronkenschap zijn ook van toepassing in onze club. 

 

Ieder wordt vriendelijk verzocht de toiletten te verlaten zoals men deze wenst aan te treffen. 

 

Leden en bezoekers vermijden het beschadigen van de clubinfrastructuur, het meubilair, enz. 

Tafels, stoelen of ander meubilair zijn GEEN klimmateriaal.  

Iedere aangerichte schade zal op de overtreder worden verhaald. 

In het bijzonder wordt benadrukt, dat wie clubmateriaal beschadigt of wegneemt hiervan de 

kosten dient te vergoeden. 

Lenen/ontvreemden van toestellen en ander materiaal dat aan de club behoord is verboden 

tenzij het gebeurt in onderlinge afspraak met de materiaalverantwoordelijke en/of technical 

manager. 

 

Alle leden en bezoekers worden geacht in hun gedrag, houding of uitlatingen, de zedelijkheid, 

de welvoeglijkheid en de openbare orde in acht nemen. 

Geweld, drugs, sex, discriminatie of grof taalgebruik zijn niet geoorloofd. 

 

Roken is in gans het gebouw VERBODEN. 

 

Teneinde onze lokalen te beveiligen zijn deze uitgerust met een alarm en camera bewaking. 

 

Het clublokaal, magazijn en shack/knutsellokaal dienen volkomen ordelijk en schoon 

gehouden te worden. 

Alle afval dient in de daartoe voorziene bakken gedeponeerd te worden. 

 

In het clublokaal of op de terreinen mogen er geen bedrijvigheden plaatsvinden of goederen 

gestapeld worden die het gevaar voor brand of ongevallen kunnen vergroten of in de hand 

werken. 

 

Het clublokaal zal alleen toegankelijk zijn bij aanwezigheid van ten minste één bestuurslid.  

Hij kan zich laten bijstaan of laten vervangen door een ander aanwezig lid. 

Dit bestuurslid of zijn vervanger is de dienstdoende verantwoordelijke. 

Een beurtrol wordt opgesteld, deze kan samen met de openingsuren van het clublokaal 

geraadpleegd worden in de agenda op de UBA-DST website.  

 



Maandelijkse ledenvergadering: Vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand en vangt aan 

om 20u00. Het “officiële” gedeelte, met o.m. mededelingen van de voorzitter  en de resultaten 

van de diverse werkgroepen, wordt binnen een redelijke tijdspanne afgehandeld. 

Van alle aanwezigen wordt het nodige respect t.a.v. de sprekers verwacht.  

Tijdens het “officiële” gedeelte van de maandelijkse ledenvergadering zal de 

shack/knutsellokaal en bergruimte niet toegankelijk zijn. 

 

Al de personen die deelnemen aan de activiteiten, of het clublokaal betreden, zijn gebonden 

aan dit reglement. 

 

Gezond verstand en handelen als een goede huisvader maakt dit reglement wellicht 

overbodig. 


