Ledenvergadering 21 maart 2014

Aanwezigen: 31 OM / 1 YL / 2QRP’s

Voor de voorlaatste keer, dixit Tonny himself, opende ON1DNF de vergadering met een
ongelukkige opmerking over de inhoud van CQ-QSO: in editie 03-04 staan in de Agenda
enkel de evenementen van de maand maart vermeld…..pech voor ons want DIRAGE valt in
april waardoor we dit jaar NIET kunnen rekenen op de medewerking van de redacteur van
CQ-QSO om onze beurs te promoten. Dus zullen we zelf voor de nodige promotie moeten
zorgen door massaal alle adressen van ons e-mail adresboek te bestoken met info over
DIRAGE2014….. we rekenen op de e-mail steun van ALLE DSTers, ook die van UUUUU!!!
Onze beurs is volledig uitverkocht…. Pech voor de (te) late beslissers die nog een tafeltje
zouden willen.
UBA Lentecontest: het laatste deel van ONZE contest vindt a.s. zondag plaats (80m SSB),
laat DSTstations massaal aanwezig zijn a.u.b.
27 april: afspraak voor een luxe DST-ontbijt in het Chocolat-Moment in de Hasseltsestraat te
Diest. Opgelet de plaatsen zijn beperkt … daarom ASAP inschrijven via de google sheet
(https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlkNGC416tM1dEY0aUJveWk0N0hJVmlP
VElxbkd3YUE&usp=sharing) en betalen door storting op de clubrekening met vermelding
van “ontbijt” en je callsign. De prijs is zeer democratisch: 15,00€ volwassenen en 6,00€ voor
kinderen tot 12 jaar. Deadline = 13 april 2014.
Zoektocht naar een eigen clublokaal: Hier wordt aan gewerkt, één van de volgende dagen
wordt er een gemotiveerde aanvraag bezorgd aan de burgemeester en schepencollege van
Diest…. we lonken nog steeds naar een optrekje in de uiterst HF-gunstig gelegen “Citadel”.
Na de pauze en de QSL verdeling/ophaling was het woord aan Tim /ON8TT & Cie
(Karl/ON8LTE & Tom/ON8TOM) om ons te vergasten op een voordracht over de activiteiten
van AATIS (=Arbeitskreis Amateurfunk und Telekommunikation in de Schule e.V.) .
Vorig WE waren onze 3 techneuten, samen met peetvader Rik ON5GJ, te gast op het
“Bundescongress für Amateurfunk und Telekommunikation an Schulen” (Goslar).
Hun verbeterde uitvoering van elektronische klok met “tijd in woorden” werd er met veel
belangstelling bekeken, vooral de aansturing van de “1001” multi-color LED’s met slechts
één datalijn wekte de nodige interesse, dat er hiervoor door TOM serieus wat
programmeerwerk nodig was… is maar een klein detail!! Spijtig dat de enige twee afgewerkte
exemplaren in Goslar zijn gebleven waardoor we ons moesten tevreden stellen met een video
die Karl met zijn Smart-phone had opgenomen.
Er deden een paar kitjes de ronde (klok, actieve antenne, …..)

AATIS heeft tot doel om eenvoudige elektronische projecten te ontwerpen en hiervoor
volledige prijsgunstige bouwkits ter beschikking te stellen van studenten in Elektronica
richtingen.
Wil je meer te weten komen over AATIS, surf dan even naar http://www.aatis.de.
Bedankt Tim, Tom en Karl voor de boeiende uiteenzetting.
Einde van deze rijk gevulde vergadering omstreeks 23u30.
Opgelet… volgende maand UBA-VERKIEZINGEN (maak je potlood al maar nat).
73 de Lode/ON6KL

