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Ledenvergadering: 25 Maart 2016 

Aanwezigen:   23 OM en 5 gasten 

Aanvang om 20hr40. 

Hans neemt het woord en overloopt de agendapunten: 

1. OT50DST wordt heel 2016 gebruikt van in het clublokaal. De special caal mag NIET 

gebruikt worden voor contesten! 

2. Old Timers-vergadering: iedereen is welkom natuurlijk. De vergaderdatum wordt 

verzet naar de 1
e
 maandag van de maand telkens om 14hr00. 

3. Contestnieuws door ON4PJA: 3 april van 08hr00 tot 12hr00 (local) 6m CW/phone 

UBA lentecontest. 

4. Antennewerken door ON4PJA: de 40m werd verlengd en is nu perfekt, de cobbweb 

heeft nog een misaanpassing op het 10m-gedeelte. De hexbeam werd afgebouwd, 

maar heeft nog een probleempje. Dinsdag 29 maart om 09hr00 wordt er nog verder 

gewerkt. 

5. De elek-groep had een groot onderhoud door ON7JP aan vervangstukkenkostprijs. 

Bedankt Peter! 

6. Volgende ledenvergadering is op 29 april om 20hr00. 
7. 1 mei 2016 door ON6KL: UBA congres en Dirage. 30 april om 09hr00 begin van de 

opbouw. 1 Mei om 05hr45 begint onze grote dag. Iedereen present ! Volgende 

diragevergadering is op 15 april om 20hr00. Taakverdeling: zie email.  

8. Knutselavond: elke 2
e
 vrijdag van de maand om 20hr00. 

9. Hamdinner 50 jaar UBA-DST heeft plaats op 1 mei 2016 om 18hr00 in restaurant 

Katsenberg te Molenstede. Uitnodigingen zijn onderweg. 

10. Financieel verslag door ON7KS: €5043,26 (zie onderaan).   

11. Lege bol: ON8PTZ wil de Butternut op het dak zetten tijdens de knutselavond. 
12. UBA verkiezingen: ON8PZ, uittredend CM is alleen verantwoordelijk voor de goede 

afloop van de verkiezingen van UBA-bestuur, DM-VB en CM UBA-DST. Toezicht 

wordt gehouden door Rony/ON4CU en Rik/ON7YD. De 2 getuigen zijn ON8PTZ en 

7KS. 23 stemgerechtigden verkozen het UBA-bestuur en DM. De kandidaat-CM werd 

herkozen met 18 stemmen, 5 stemmen waren ongeldig. 
13. Controle boekhouding 2015 door ON6KL, ON6EM en ON8DNY. De 3 getuigen 

tekenden voor goedgekeurd en kweten ON7KS van zijn voorbeeldig werk. Dankjewel 

Maurice! 

Einde: 22hr40 

Hierna werd tussen pot en pint werd over koetjes en kalfjes nagepraat. 

 

Danny/ON8DNY 

 

 

 

Financieel Overzicht UBA-DST 2015 
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