Ledenvergadering 21 November 2014
Aanwezigen: 30 OM, 2 (X)YL, 3 QRP, 1 gast.
Omstreeks 20hr30 neemt Hans het woord.
1. Clublokaal:
- De shack is ingericht. Enkel de HF-antennes ontbreken nog.
- Een dualband Yaesu FTM350 is geinstalleerd met zijn voorpaneel in het clublokaal.
- In de vergaderruimte hangt een beamer (samengesteld uit 2 defekte toestellen) en een
projectiescherm is reeds geschilderd (grondlaag).
- Netwerk: zowel LAN als WiFi werken naar behoren. Het paswoord is
“eengrootgeheim”.
2. To Do:
- HF-antenne(s): de vaste mast (26m) zal, volgens Guido Sannen (beheer patremonium
stad Diest), niet toegestaan worden door Monumentenzorg.
Het stadsbestuur ziet geen probleem in tijdelijke antennes, zolang deze niet
permanent gemonteerd staan.
- De waterleidingen moeten afgebroken worden. Hiervoor is coördinatie nodig om het
water in de ganse blok tijdelijk af te sluiten.
- Het verven van de lokalen zou tegen volgende ledenvergadering met receptie moeten
gebeuren. Kleur: Diests-oranje.
- Tegen dezelfde datum zou ook de audioversterker met mengpaneel en microfoon
moeten werken.
- Het magneetslot aan de toegangspoort zal door onze club geïnstalleerd worden.
- Ook op de “achterdeur” zal een magneetslot gemonteerd worden. Behalve wijzelf
hebben de verenigingen die lokalen bezetten aan “onze kant” van het gebouw
(AA, vrienden van het stedelijk museum) langs hier toegang.
- Elke woensdag en vrijdag zijn de lokalen geopend om de resterende klusjes uit te
voeren.
- Rondleiding Citadel: de eerste rondleiding (07 Dec 14) is volzet en afgesloten. Eén
gids kan maximaal 25 personen rondleiden. 2€ per persoon vooraf te betalen.
Een tweede rondleiding zal plaatsvinden als de gidsen weer hun normale ronde
zullen doen. Momenteel worden deze ingezet voor de rondleidingen in het
kader van de buiten-kunsttentoonstelling Citadel'Arte.
3. QSL-wedstrijd: de 2 inzendingen werden gepresenteerd.
- bij stemming met handopsteking werd Max/ON5UR verkozen als winnaar. Een
verdienstelijke 2e plaats werd ONL12002 Michiel Vanderlinden. Er werd
voorgesteld om zijn ontwerp op te nemen als stamp op de voorzijde van het
winnende ontwerp.
4. Horizon 2014: Hans verontschuldigd zich dat de slides achterwegegebleven zijn omwille
van zijn call-verandering.
- Herdenking 1e Wereldoorlog: Special call OP0PPY.
- B-EARS: is nu officieel erkend als logistieke steun aan de Civiele Bescherming.
Geert/ON7QC geeft kort uitleg over zijn cursus van 18/19 Okt 14.
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– Hans doet nogmaals een oproep om alle mogelijke ongevallen die er tijdens UBA
activiteiten "kunnen" gebeuren via hem aan de UBA te melden.
- Verzekeringen: de VZW-UBA verzekert al haar leden tijdens UBA-aktiviteiten. De
vragen over “in hoeverre” zullen onderzocht worden door advocaten.
- Hans geeft tussendoor een korte uiteenzetting over de oprichting van de VZW van
onze club.
– UBA-ledenadministratie
– YOTA Belgium: is zeer belangrijk voor het voortbestaan van onze hobby.
– BIPT meldingen betreffende personeelswijzigingen.
BIPT hoopt ook het Koninklijk Besluit betreffende radioamateurs klaar te
hebben in het najaar 2014.
– De grote UBA rondvraag: had een grote deelname.
Patrick/ON4PN geeft een volledige uitleg op de vergadering van 27 maart
2015.
5. Burt/ON3BCL ontving een IARU award (first place Belgium)
6. Hackaday.com: 2 HAM gerelateerde zelfbouwprojecten scoorden hoog in de jaarlijkse
wedstrijd: 1e plaats voor SATNOGS en 3e plaats voor portableSDR.
7. Contestnieuws door Jaak:
– Low band winter contest op 13 Dec 2014 06.00-10.00 UTC en 14 Dec 2014
17.00-21.00 UTC
– OK DX RTTY contest op 21 Dec 2014 00.00-24.00 UTC
– nieuwe UBA PSK prefix contest: 10 Dec 2014 12.00 tot 11 Dec 2014 12.00 UTC
– UBA DX contest: 31 Jan 2015 10.00 tot 01 Feb 2015 13.00 UTC
– DIGIMODE workshop: Uw digimode station (TRX, modem, PC) wordt in de club
met de hulp van Pat/ON2AD en Dominique/ON7UZ geconfigureerd voor alle
digimodes.
Datum en meer info volgt in email van Jaak/0N4JPA.
8. Voorstelling van de nieuwe secretaris: Danny/ON3DNY.
9. Groepsaankoop kledij: (polo's, jassen, T-shirts, petjes,...)
– bestelling via Google Docs nog tot 19 Dec 2014
– overschrijving vooraf noodzakelijk!
10. Dirage 2015:
– Patrick/ON4PN heeft zijn voordracht over D-STAR, DMR en Yaesu Fusion
bevestigd.
– Er worden nog steeds sponsors gezocht.
– Er wordt nog gezocht naar een stand in de inkomhal. Hans informeert naar Lego
Great Ball Contraption.
11. De ledenvergadering zal vanaf 2015 terug plaatsvinden op de laatste vrijdag van de
maand. Elke woensdag en vrijdag is iedereen welkom om klusjes uit te voeren.
12. Op onze ledenvergadering van 19 Dec 14 zal de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
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plaatsvinden met tegelijkertijd de officiële opening van onze lokalen op de Citadel.
Worden uitgenodigd: een delegatie van het stadsbestuur en E.H. Poels.
13. Geplande voordrachten:
– Jan 2015: HamDRM door Johan/ON4QZ.
– Mrt 2015: volledige uitleg over de grote UBA-rondvraag door Patrick/ON4PN.
14. De Algemene Vergadering van de UBA, de DIRAGE alsook de viering van ons 50-jarig
bestaan op 30 april 2015 zal plaatsvinden op de Citadel. Dit werd semi-officieel bevestigd
door het stadsbestuur.
Einde van de vergadering: omstreeks 22hr20.
De nieuwe secretaris biedt een “tournée générale” aan op zijn kosten. Gezondheid!
Ca. 22hr55 beginnen Karl/ON8LTE en Tom/ON3UC hun voordracht over SDR, de Meteor
M-N2 weersatelliet en de Resonant Quadrifilar Antenna.
Einde om 23hr30.
Danny/ON3DNY
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