Ledenvergadering 18 Oktober 2013

Aanwezigen: 20 OM / 1 YL

Tonny, ON1DNF, verwelkomde de aanwezigen en vroeg zich af of de karige aanwezigheid
wat te maken kon hebben met één wel bepaald thema van vanavond (DIRAGE2014)!!
Feesten “Poelske”: Iedere deelnemer en ook de helpers bij het opstellen en afbouwen van de
feestelijkheden werden van harte bedankt.
Contesten: Aanstaande zondag vindt het laatste deel van de ON contesten plaats, iedereen
wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit 2m all-mode deel en om ook zeker niet te
vergeten om hun log binnen te sturen.
Op de beurs van La Louviëre werd het startschot gegeven van de publiciteitscampagne voor
onze DIRAGE 2014. Enkele honderden flyers (TNX Max ON5UR) werden verdeeld onder de
talrijke aanwezigen.
Horizon 2013: Jaak/ON4PJA, Tonny/ON1DNF en Lode/ON6KL vertegenwoordigden onze
UBA afdeling en het gewest Vlaams Brabant op deze jaarlijkse meeting van UBA sectie
voorzitters, provincie-voorzitters en kaderleden van de UBA.
In sneltempo werd een toelichting gegeven bij de verschillende punten die er tijdens deze
meeting besproken werden, ik haal er hier enkele aan:
- IARU region 1 conferentie 2014: wil je bepaalde dingen m.b.t. bandplanning, contestrules,
modes, enz… veranderd zien? Laat dan je stem horen i.p.v. enkel maar kritiek te
hebben…ON7TK (algemene zaken), ON7LX (HF) en ON4AVJ (VHF) wachten met
ongeduld op uw vragen en voorstellen (aan hen bezorgen vóór 15 januari 2014).
- B-EARS: Uit de nationale oefening van 14 juni l.l.valt héél veel te leren!!.... THOR
(vereniging waar de leden zich bezig houden met reddingshonden) nam zelf contact op met
B-EARS en wenst samenwerking…. Er worden een 6 tal strategisch gelegen repeater-sites
voorzien van antennes, in geval van nood plaatsen de leden zelf het radiomateraal….
Vergadering regionaal is gepland voor najaar 2014…. Einde van het jaar is een volgende
oefening gepland …. Er zijn blijkbaar teveel “papieren leden” en te weinig “actieve” of
“beschikbare” leden!!
- Verzekeringen: Is in deze tijd van een overgereguleerde maatschappij een noodzaak. De
bestaande UBA polis moet dringend aangepast worden. De resultaten van de bestaande
situatie in de diverse secties worden verwerkt waarna een werkgroep wordt opgericht.
Begin 2014 worden voorstellen geformuleerd en aan de secties / sysops enz. verdeeld.
- Blind-O of oriëntatiesport voor blinden en slechtzienden: Kurt/ON4CHE organiseerde dit
jaar enkele initiatiewedstrijden om deze vorm van “vossejacht” te promoten, ook “ziende”
OM kunnen zich (met lasbril) meten met blinden en slechtzienden (of is het omgekeerd?).
Er wordt gebruik gemaakt van een eenvoudige “buisvormige” 80m ontvanger op een effen
terrein met minimum obstakels. Ook in 2014 zijn een aantal wedstrijden voorzien. Deze

vorm van ARFD richt zich ook tot jeugdbewegingen…. Welke sectie voelt zich geroepen
om hier wat mee te doen?
- UBA mededelingen: Ham Academy: Online leeromgeving voor HAREC kandidaten, komt
beschikbaar (voor UBA leden) begin 2014.
2014-2018: herdenking 100 Groote Oorlog: UBA wil lokale initiatieven coördineren en
een “rondreizende” stand met foto’s en eventueel materiaal uit deze legendarische periode
ter beschikking stellen.
UBA enquete: in twee stappen, stap één (kwalitatief vooronderzoek bij een gevarieerd
publiek… OM / YL /+45j / -45j ) wordt eind november afgerond. Kwantitatief onderzoek
(waar iedereen aan kan deel nemen) is voorzien voor voorjaar 2014; De resultaten worden
tegen eind mei 2014 verwacht.
- BIPT nieuws: Nieuwe medewerker voor de radioamateurs = Mario De Vuyst. 472-479kHz
mag door HAREC amateurs voor alle modes gebruikt worden met max. 5W EIRP. 70MHz
band wordt uitgebreid 70,190-70,4125MHz met max. 50W. Art.5.Par.3. wordt uit het KB
geschrapt, hierdoor vervalt het verbod op het gebruik van ham-radioapparatuur in een
luchtvaartuig (is dus toegelaten). Dossierrechten worden goedkoper = 31,74€ i.p.v. 36,80€.
Jaarlijks recht wordt goedkoper = 40,62€ i.p.v. 47,10€.
- UBA financiën: QSL dienst (36.250€) en CQ-QSO (27.200€) zijn de grote slokops van het
UBA budget…. Is een gedrukte CQ-QSO nog echt nodig?? Lidgelden blijven in 2014
ongewijzigd.
DIRAGE 2014: Het organigram met deelwerkgroep-verantwoordelijken en medewerkers
werd getoond waarna Tonny vroeg of iedere afgebeelde OM/(x)YL bereid was om ook in
2014 DIRAGE medewerker te zijn…. Er werden geen “neens” genoteerd. Om de coördinator
de kans te geven om te coördineren werd er op gedrukt dat de deelwerkgroepverantwoordelijken hun taak zelfstandiger moeten uitvoeren, m.a.w. zelf initiatieven nemen
en zelf de nodige mensen en materiaal ronselen.
Welke voordracht(en) voorzien we? Welke (aanverwante) stand plaatsen we in de Hall?
Wordt zeker vervolgd!
Wegens “geen tijd meer”…. wordt de herhaling van de voordracht van Marc / ON4BBD
(propagatie) verschoven naar 2014, het zal dan als intro gebruikt worden van het tweede deel
van deze voordracht.
Einde van de vergadering omstreeks 23u30.
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