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Organisatie
o Ledenadministratie & gastenboek
▪ Het is nodig om een lijst te hebben van de extra leden die geen lid zijn van UBA of VRA,
deze kan gehaald worden uit de betalingen. Het is belangrijk dat dit bijgehouden wordt
alsook de begin en einddatum opgevolgd wordt. De extra leden moeten bij het einde
van hun lidmaatschap aangesproken worden om dit tijdig te verlengen.
▪ Guy krijgt maandelijks de lijst van de UBA leden, VRA ledenlijst is beperkt en wordt 1
maal per jaar gegeven, voor de extra leden is het even afstemmen met de bankrekening.
▪ Het gastenboek moet gebruikt worden door niet-leden die de shack bezoeken. Dit moet
duidelijk geafficheerd en geverifieerd worden.
▪ Om dit alles te vereenvoudigen is het misschien aangewezen om een ONZ lidkaart te
maken. Dit idee houden we even in beraad.
o Cultuurraad
▪ Subsidies dossier
● Johan maakt momenteel het dossier op en heeft alle investerignsfacturen zsodat
we in aanmerking komen voor subsidies. Vorig jaar waren er geen voordrachten
maar dit jaar zullen we proberen om dit terug op peil te brengen.
o Financieel
▪ Momenteel is het even afwachten op de exacte situatie
▪ Naast Wim kan ook Johan stand van de rekening consulteren
▪ Het kasboek staat op de server: Johan werkt dit ad interim bij
Evaluatie
o Materiaalstatus
▪ De 80/40 m antenne is nog steeds niet in orde. De bouw is nog niet af dus is het moeilijk
om een beslissing te nemen. Technisch hebben we dit bekeken en haken in de muur
brengt risico’s met zich mee. Een optie zou zijn via balastblokken op rubbermatten op
het dak. Bart ging vragen aan Blondeel of er iets mogelijk is. Het is nog even de kat uit de
boom kijken.
▪ De HEIL koptelefoon is defect. Patrick heeft die bekeken en met het magische product
TEC7 is hersteld. Op termijn kan gekeken worden om deze te vervangen

▪

▪
▪

-

De server is dringend aan vervanging toe. Het toestel maakt steeds meer geluid wat
enorm storend is in de radiokamer. Er wordt nog even bij Tom nagevraagd voor een
nieuw toestel. De virtuele machines kunnen overgenomen worden.
De WINLINK werd door Ivan operationeel gemaakt. Het werd getest en werkt naar
behoren. Misschien ook even de nodige testen doen met RCO in het najaar.
Shack
● Met de muur achteraan is het nodig om verduistering te voorzien aan de
achterkant, liefst over de volledige lengte. De reflectie is hinderlijk en warmt de
shack op. Ivo bekijkt hoe we dit zo kosten efficient mogelijk kunnen doen.
● Aangezien we nu achteraan tegen een grote muur aankijken werd voorgesteld
om een grote foto aan de muur te hangen, voorgestelde thema’s: de zee, het
landschap, ...

o 70UBA
▪ Er werden +/- 2000 QSO’s gemaakt, dit is niet slecht. De kaarten zullen door deUBA
verstuurd worden.
o ONZ vriendenronde
▪ Ivo organiseert de vriendenronde. Als er een speciale call is dan wordt gebruikt, dit geeft
een aardige boost aan het aantal QSO’s.
o Bar
▪ Alle producten producten die over datum waren werden verwijderd, het ging vooral om
soep en fruitsap. Dit is onvermijdelijk omdat de goesting van de gebruikers verandert en
ers soms grotere hoeveelheden gekocht worden.
▪ We evalueren de productmix: qua drank slaat het alcoholvrij bier niet echt aan, cola zero
heef took zijn beste tijd gehad en levert altijd producten op die over tijd zijn. Er zullen
kleinere hoeveelheden gekocht worden, zelf 6 packs zijn een optie.
Toekomst
o OR4CLM
▪ Het event wordt beperkt tot 2 weekends en 1 week en gaat door van 27/10 tot 04/11
▪ Een voorlopige planning:
● 2/11 openingsreceptie om 20 u. , het is de bedoeling dat bij een glaasje en een hapje

▪

op deze avond wat extra qso’s gemaakt worden vanuit de ONZ shack op alle
mogelijke banden.
● 4/11 pannenkoekenbak vanaf 14 u – door on4uk en on3dhc
● 4/11 Johan vraagt dat UBA vriendenronde vanuit ONZ gedaan kan worden
● ONZ vriendenronde: 17-24-31/10 en 07 en 14/11 zal gebruikmaken van de call,
coördinatie on5ym
Operatoren: hebben momenteel hun toezegging gedaan:
● on5sm – on7pq 31/10
● on7ck – on6pq 30/10
● Bafara 29/10
● on7pp – on4ro - on5ym – on4uk – on3dj - en ??call wordt beperkt gebruikt van

27/10 tot 4/11
● Warme oproep tot operatoren
o RCO
▪

Staat even on hold omdat de leden het druk hebben en dat vanuit het gemeentebestuur
er andere prioriteiten zijn. Begin september wordt een vergadering voorzien omtrent
het functioneren en de planning voor het komende jaar.
o De Molencontest is vanaf dit jaar in het voorjaar, het wordt uitkijken voor 2019

-

o Op 9 september UBA organiseert voor de eerste maal een familiedag met een zoektocht in de
vlaamse ardennen. Helaas valt dit voor ons samen met de cultuurmarkt waarop we verplicht
aanwezig moeten zijn.
o Op 5 oktober is er voordracht in ONZ i.v.m. sateliet communicatie voor radio amateurs, meer
info in de aparte uitnodiging.
o 19 oktober organiseert het WOC (beheerraad van de repeaterlokatie Halletoren) een
wafelenbak. Er volgt een uitnodiging. Op deze avond zullen de clublokalen van TRA en ONZ
gesloten blijven zodat iedereen bij OSB van de wafels kan genieten
o Contesten en calls
▪ Patrick wilt in september OP0PPY activeren vanuit ONZ. Dit is voor niemand een
probleem. Patrick vraagt het na bij Claude.
▪ Het zou een goed idee zijn om ON8SUB te kunnen activeren vanaf de duikboot maar
wellicht zal die in oktober al weg zijn in Zeebrugge dus blijft dit idee steken in de nice to
have lijst.
▪ ON0FF Fauna flora … Patrick en Guy, deelnemers gevraagd: ok
▪ B-mars verhaal is voor ONZ vollidg afgesloten omdat die organisatie en call niet bij ons
zit en de organisatie geen bindingen wenst
Varia
o Het weerstation ondervindt regelmatig hardware problemen. Een mogelijkheid is om de PC te
virtualiseren en op de ONZ server te plaatsen. Dit kan van zodra de hardware vernieuwd is.
Enige vraag blijft of het weerstation via een USB to lan oplossing kan werken. Dit moet
uitgezocht worden door Bob.
o Er wordt afgesproken om de eerste woensdag van de maand om 19u te poetsen, aansluitend de
ONZ vriendenronde. Alles klaarzetten, poetsen en opruimen duurt ongeveer 2u. Iedereen graag
op post.
o De silent key leden zouden een extra pagina moeten krijgen op de site. Ze moeten sowieso
steeds gemeld worden op FB en doorgegevn worden aande CM om in CQ QSO te verschijnen.
o Er moet dringend werk gemaakt worden van het opruimen van de kasten, container en de
shack. De ONZ is geen vuilnisbak of archief voor materiaal dat nooit meer gebruikt zal worden.
Het materiaal zal verzameld worden en van de hand gedaan worden via een kofferbakverkoop
of naar het containerpark.

De vergadering werd afgesloten om 9u15 met een drink.

