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Ledenvergadering 30 Januari 2015 

Aanwezigen:  29 OM en 1 gast 

Aanvang om 20hr20. 

Hans neemt het woord en overloopt de agendapunten: 

1. Clublokaal: de voornaamste aandachtspunten zijn: 

- Antennes 

- Magneetsloten 

- Shack en stock: binneninrichting 

- Een 2
e
 rondleiding op de Citadel zal gepland worden in de nabije toekomst. 

(25 pers/gids). Er zijn reeds 5 personen ingeschreven. 

2. Financieel overzicht: onze penningmeester Maurice overloopt het financieel overzicht 

van 2014. Eén foutje: het bedrag bij inkomsten HAREC moet € 875,- zijn.  

Het verslag is op eenvoudige aanvraag naleesbaar. 

De voorzitter roept op tot vrijwillige steun voor onze club en laat een mandje 

rondgaan waarin € 416,- belanden. Dank aan alle gulle gevers! 

3. Contestnieuws: contestmanager Jaak doet een oproep aan de leden en vooral de ON3’s 

om zich te melden als operator voor de volgende contesten: 

- 31/01/15 13:00 tot 01/02/15 13:00 UTC UBA DX SSB 

- 14/02/15 00:00 tot 15/02/15 23:59 CQWW RTTY WPX 

- 14/02/15 12:00 tot 15/02/15 12/00 PACC contest 

- 28/02/15 13:00 tot 01/03/15 13:00 UBA DX CW 

4. Verwarming van de lokalen: omdat de centrale verwarming “centraal” wordt beheerd 

en de thermostaat zich in een voor ons ontoegankelijk lokaal bevind, gaan wij 

elektrisch bijverwarmen. Enkele toestellen werden reeds gesponsord, waarvoor dank! 

5. Groepsaankoop kledij: onze huisdrukker Max heeft de bestelling afgeleverd en alle 

kledingstukken kunnen op het clublokaal afgehaald worden. 

6. E.H. Poels werd bedankt met een mand vol suikervrije waren en een goeie fles wijn. 

Zichtbaar ontroerd nam hij deze aan en vertelde o.a. dat hij onze club altijd een goed 

hart heeft toegedragen en dat we ook in de toekomst op zijn steun kunnen rekenen. Zie 

foto op onze website. 

7. Ledenvergadering: vanaf heden steeds op de laatste vrijdag van de maand om 20hr00. 

8. Dirage 2015 op 6 april 2015 (Paasmaandag): Tonny bericht: 

- Voordracht over DMR – Fusion – etc. door Patrick/ON4PN 

- Gezocht: helpende handen en extra sponsors 

- Flyers ronddelen op ham-beurzen, etc. 

- 177m van de 260m zijn reeds ingenomen door 18 standhouders 

- Clubleden die een stand willen dienen deze spoedig te reserveren  

9. Binnenkort: 

– Elke woensdagavond (19hr00 – 22hr00) en elke zaterdagvoormiddag (09hr30 – 

11hr30) zal het clublokaal geopend worden door Danny/ON3DNY. 

– UBA verkiezingen zullen in onze club doorgaan op de vergadering van 24 april 

2015. 

– Kandidatuur voor CM UBA-DST: ON8PZ 

– Hulp gezocht voor de UBA secretaris die de functie DM Vlaams-Brabant 

waarneemt. 

10. Voordrachten tijdens de vergadering: 
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- Maart: UBA enquête door ON4PN 

- Er worden nog steeds interessante onderwerpen gezocht. 

11. 20 april 2016: Algemene Vergadering UBA op de Citadel 

Alsook Dirage / infostanden / kofferbakverkoop? / HAM diner. 

12. Archieven: Danny/ON3DNY roept de (ex-)bestuursleden op om alle officiële 

documenten / bekers / etc. te verzamelen in de archiefkast in het clublokaal.   

13. ON0DST – herstellingswerken repeater: Karl/ON8LTE schildert de 

herstellingswerkzaamheden aan onze repeater o.a. de vervanging van de defekte 

pigtail, de plaatsing van een nieuwe antennekabel tot aan de topbuis met 2m antenne 

en de plaatsing van een nieuwe 70/23cm antenne. 

14. DMR repeater te Tielt-Winge: de aanvraag aan onze club om deze te 

plaatsen/onderhouden werd afgewezen omdat wij zelf nog te veel te doen hebben met 

onze eigen werkzaamheden en projekten. 

Einde om 22hr10. 

Piet, Jaak en Danny controleren de boekhouding en keuren deze éénstemmig goed. Maurice 

wordt bedankt voor zijn voorbeeldig werk. 

 

Danny/ON3DNY 


