Radio Shack Oostkust vzw
UBA sec"e ONZ
‘t Walletje 50 C, 8300 Knokke-Heist

Knokke-Heist, 21 september 2022

Aan de raad van bestuur Radio Shack Oostkust vzw : Daeninck Christophe – ON3XI, De Leyn
Johan – ON4UK, Roelandt Guy – ON4RO, Bul"nck Ivan – ON4IBM en De Caluwe Paul –
ON5QM
Aan alle toegetreden leden van Radio Shack Oostkust
Aan het bestuur van ONZ : ON3XI, ON4UK, ON4RO, ON5YM, ON4BYD, ON1WFF, ON5QM
Aan alle leden van ONZ
Verslag van de Algemene Vergaderingen van Radio Shack Oostkust vzw en UBA sec"e ONZ
op vrijdag 16 september 2022 van 20 – 22.30 uur
Plaats : `t Walletje 50C te Knokke-Heist.
Aanwezigen :
ON4BYD, ON1WFF, ON4IBM, ON3DJ, ON7CK, ON6NT, ON6FF, ON5YM, ON4CJT, ON4UK en
ON5QM
Verontschuldigd : ON4RO, ON3XI en ON6PQ
Verslag Algemene Vergadering Radio Shack Oostkust vzw 18 maart 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------0/Begroe"ng
1/Aanpassing van de Statuten zodat zij conform zijn met de Wet van 23/3/2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (B.S. 4/4/2019) :
Twee werkdocumenten blijven behouden. Het eerste is een document dat van de „Racoo
vzw“, UBA sec"e OST (zie bijlage 1). Dit werkdocument is geveriﬁëerd dooor het Vlaams
Studie- en Documenta"ecentrum voor V.Z.W.‘s op conformiteit op de wet van 23/3/2019.
Het tweede document is de huidige tekst van de statuten van Radio Shack Oostkust vzw met
aanvullingen uit het voorstel tot „wijziging van de statuten van de UBA“ die voor Radio Shack
Oostkust relevant zijn (zie bijlage 2)
Het is nu de bedoeling dat wij beide documenten „mergen“ tot één document dat aangepast
is voor de Radio Shack Oostkust vzw. Het is nu de taak van het bestuur van de vzw dit
document op te stellen dat dan in een tweede sessie van algemene vergadering kan worden
goedgekeurd, dit na eventuele laatste correc"es. De "jdslimiet tot aanpassing is maximaal
tot 01/01/2024.
2/Het Verslag van de algemene vergadering van 18 maart 2022 is goedgekeurd met
ontlas"ng van de bestuurders en goedkeuring van de boekhouding tot op heden..
Verslag vergadering ONZ/UBA
---------------------------------------0/Begroe"ng

1/Organisatorische items:
Het verslag van de vergadering 18 maart 2022 is unaniem goedgekeurd met ontlas"ng van
het bestuur en goedkeuring van de boekhouding tot op heden.
2/Ledenlijst ONZ tot eind augustus is voorhanden.
3/Investeringsplan 2023 : dit is nog niet beslist
Stand 2022 : de nieuwe 2 m antenne is geplaatst op de mast.
W3DZZ antenne is aangekocht en geplaatst
Een nieuwe zw/w printer is aangekocht
3 refurbished pc’s, 1 scherm en 2 klavieren zijn aangekocht in vervanging van de oude pc’s.
2 passendes schermen voor in de radioshack zijn nog aan te schaﬀen.
Een tweedehands power supply 12V-30A (van ON4RO) is aangeschaQ.
4/Een UBA subsidie ten bedrage van 226,66 Eur voor 2022 is toegekend.
Een subsidieaanvraag 2022 bij de gemeente Knokke-Heist is ingediend.
5/Financiën : Verslag door ON4UK, stand Kassa op heden : + 5563 Eur.
6/QSL dienst : All O.K. (ON4RO is verontschuldigd). Een nieuw QSL vakje is voorzien.
7/Corona : Gezien het niet uitgesloten is voor een heropﬂakkering in de nazomer is besloten
dat in de shack en in de radiokamer de vroegere sanitaire maatregelen terug in voege te
stellen (zie uithang). Zeep, ontsmeTngsmiddelen, papieren doekjes en handgel zullen
beschikbaar gesteld worden (ON4UK). Klavieren van de pc’s, radioknoppen, kranen,
deurklinken moeten ontsmet worden door de OM’s die de apparatuur bedienen. Er zal voor
voldoende verluch"ng en ven"la"e gezorgd worden in de shack. Tijdens vergaderingen zal
een CO2 meter voorhanden zijn (ON6NT, ON4BYD).
8/Stormschade en verzekering : Door ON4UK is een schadeclaim ingediend aan de
verzekering voor de stormschade aan onze ONZ mast. De vrijstelling bedroeg 286 Eur en de
schadeloosstelling bedroeg 380,95 Eur.
9/ Hobbybeurs : ON3XI was projektleider voor de organisa"e (stand in Scarphout etc.) Het
evenement is echter op 15 september door de Cultuurraad Knokke-Heist afgelast wegens de
bar slechte weersvoorspellingen.
10/Cursus Basiscer"ﬁcaat ON3 : Na publica"e in Kneis"krant en de krant van Knokke-Heist
waren er 6 kandidaten. ON6NT begint de geplande cursusreeks vanaf maandag 18
september.
11/ONZ antennemast, stand van zaken : de nieuwe2 m yagi is geïnstalleerd, de W3DZZ
opgehangen en de FD4 gecontroleerd. De antennecoax van de W3DZZ is ingekort en
verbonden met de verbindingskast op halve hoogte van de mast.
De antennedocumenta"e van het schakelbord is in ﬁle up to date gesteld (ON3XI).

De antennes zijn gecheckt door ON6NT.
12/Voordrachten : Wij hadden een zeer interessante voordracht door ON4EN over zijn leven
en werken op de Prinses Elisabethbasis in Antarc"ca en er was „full house“ belangstelling.
Er is een voordracht voorzien in december door ON6NT over „onderzeese kables“. In
november is er door ON5QM een voordracht over „LEO satellietcommunica"e“. Datums
zullen worden medegedeeld.
13/Status analoge en digitale repeaters : ON4UK gaf een kort overzicht van de bij ONZ
voorhande repeaters. ON0ONZ, ON0SEA,ON0ZBR. ON4IBM zorgde voor de update installa"e
en werking van een Winlink node (Vara FM en Packet) op de ON0SEA-10
14/ ON0WV : ONZ zorgt ook voor dit jaar voor een WOC bijdrage (ON4UK)
15/OR78CLM : ON3XI is projektleider voor dit week-end projekt (zie vroegere uitnodiging).
Volledige planning wordt later medegedeeld.
Het ontwerp van de QSL’s is door ON1WFF, de aVandeling van het Award en de QSL‘s is
door ON4IBM. De druk van de QSL‘ via ON5UR, aantal nog te bepalen.
16/For Freedom museum : ON6NT is bereid op aanvraag van het museum een CW
demonstra"e voor kids (12-15 jaar) te geven.
17/Update IT-materiaal : ON1WFF zorgde voor de installa"e van de nodige sw op de nieuwe
pc’s in de radioshack.
To do list :
Repara"e van het achterlicht van de ONZ aanhangwagen (ON4BYD)
Coaxkabels reﬁTng : op een van de volgende zaterdagen. Termijn wordt medegedeeld.
ONZ-NAS : nazicht (ON4UK)
Bij samenkomsten moet de laatst blijvende OM nakijken of de vensters gesloten zijn, de
shackvoeding uit is, het dakvenster dicht is en zal de deuren op slot sluiten...
Bijlagen bij het verslag :
Tekst : I. DE VERENIGING
Tekst 2 : RADIO SHACK OOSTKUST VZW STATUTEN AUGUSTUS 2022
Met vriendelijke groeten
73
Paul De Caluwe – ON5QM
Jullie CM-ONZ
de.caluwe.paul@skynet.be
GSM:O472-554 210

