Radio Shack Oostkust v.z.w.
Knokse radioamateurs

ONZoostKUST
t Walletje 50C
8300 Knokke-Heist
Verslag: Ledenvergadering 8 februari 2019
Aanwezigen:
ON3XI, ON4IBM, ON4RO, ON7CK, ON4CJT, ON6PQ, ON5ALI, ON4BYD, ON5BD, OM5YM, ON4UK, ON6NT,
ON7PP, ON7DSP, ON7DKE, ON5QM, ON4CAB, ON3TMF
Verontschuldigd:
ON4AAI, ON3DJ

Agenda:
Verslag vorige vergadering
● Het verslag is gelezen en er zijn geen opmerkingen.
● We nemen het voorstel mee om iets te maken voor de SK OM's. Het voorstel is om een kader te maken,
achergrond bekleed met een stof en een gegraveerd plaatje met de call en naam van de SK OM.
● We hebben een kader nodig (ON4OQ), ON5ALI bekijkt wat het graveren van een latje kost.
Kasoverzicht
● In 2017 werden grote investeringen in het antenne park gedaan en de zenders op punt gesteld (nieuwe
antenne tuner). In 2018 werden geen noemenswaardige investeringen gedaan
● Zodoende is de balans afgesloten met een overschot van 600 EUR
● Voor 2019 staat er niet begroot
○ de luidruchtige fysieke server werd vervangen door een nieuwe en vooral stiller exemplaar, de
komende periode wordt bekeken welke virtuele PC's of servers daar zullen op draaien (het
weerstation, aprs, )

○ We staan open voor voorstellen betreffende de aankoop van nieuwe technologien
Leden

● We mochten dit jaar een aantal nieuwe leden verwelkomen, 3 nieuwe leden
● Mensen die geen UBA, VRA of eigen lid zijn moeten zich telkens inschrijven en kunnen geen gebruikmaken
van de faciliteiten
● Niet ONZ leden betalen 10 EUR, ON4UK maakt een lijst van wie vorig jaar betaalde en waarvan het lidgeld
nog geldig is zodat ON4RO de ledenlijst kan bijhouden.
● Het materiaal, restanten en de infrastructuur staan enkel ter beschikking van de leden !
Afgelopen periode
● In de afgelopen periode waren er diverse niet technische activiteiten
○ De spaghetti avond was weerom een succes, de formule is eenvoudig maar zorgt voor een goede
ambiance en brengt sfeer in de club
○ De nieuwjaarsreceptie was sober. Volgens een aantal mensen te sober. Het voorstel is om volgend
jaar toch wat meer te voorzien (kippenboutjes, sandwiches, ) en voorinschrijving te voorzien.
Standaard zal voor zo'n 10 personen eten voorzien worden.
● Vriendenronde

○ ON5YM voorziet een beker voor ON3TNT, we voorzien dan een uitreiking op de avond van de CM
verkiezing.

○ De ronde draait goed met afgelopen woensdag 35 inmelders
● UBA ronde
○ 2m: door verkeerde afspraken werd de ronde gemist, die werd dan overgenomen door Jeremy. De
volgende keer dat ONZ aan de beurt is is 7/4, de vrijdag voordien spreken we af wie er zal zijn.

○ 80m : Wordt 3de zondag van de maand verzorgd door ON4UK
Activiteiten
● Woensdag

/02 houdt RCO een oefenavond. ON4IBM en ON2TO staan standby op het voetbalveld van

Westkapelle. Iedereen wordt uitgenodigd om op 2m of 70cm (145.225Mhz 433.225Mhz) contact op te
nemen.
● Op initiatief van het weerstation ON7DKE en met de hulp van ON6NT werden 10 fijnstof kits aangekocht. De
meeste werden ontvangen en geleverd (verkocht aan 30 EUR) alles is binnen (op 2 stof sensors na), het
meeste betaald. Op zondag 17/02 om 10u gaat in de ONZ een workshop door waarin de kits
geprogrammeerd en geassembleerd worden. Er zijn een aantal reserve toestellen, het is de bedoeling om
deze (mits goedkeuring) op diverse locaties (Scharpoord, Toerisme, ) in de gemeente te plaatsen. Er was
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de vrees dat het nutteloos was dat meettoestellen te dicht bij elkaar stonden maar volgens de ervaring van
ON6NT kan 100m soms een breed verschil geven. Meer info staat te vinden op de ONZ site onder de rubriek
fijnstof
Eind vorig jaar is onder invloed van ON5QM gestart met sessies over RTL-SDR. Dit is een ander aspect van
onze hobby en is positief onthaald, we gaan ermee verder. Op vrijdag 15/03 voorzien we een volgende
workshop waarin we de basis rtl-sdr en sdrsharp aan de praat proberen te krijgen. Ider brengt laptop en
dongle mee. Intussen wordt op de site een boekje in PDF gezet waarin heel wat nuttige info staat over rtl-sdr
voor de HAM, we voorzien enkele gedrukt exemplaren in de ONZ. Meer info staat te vinden op de ONZ site
onder de rubriek RTL-SDR
Op 16/03 is er in Nederland de HAM beurs Rosmalen. ON4CAB, ON5BD en ON4BYD gaan met de auto.
Vanuit OST wordt een bus georganiseerd, iedereen kan inschrijven
Op zaterdag 6/04spreken we af voor de jaarlijkse bowling
DMR blijft belangrijk in ONZ, op vrijdagavond is er steeds ruimte voor firmware upgrades, cps insallatie en
vernieuwing van codeplugs
Special calls 2019
○ ON8SUB wordt momenteel soms geactiveerd. We stellen voor om een weekend te organiseren
waarop we in alle modes werken. ON7CK bekijkt welke datum dit best past, rekeninghoudende met
de datum van Oostende voor anker, het maritiem museum weekend,

○ Oostende voor anker, wordt georganiseerd met OST, mensen die geinteresseerd zijn als operator
kunnen zich bij OST melden.

○ Molencontest 12/05/2019
○ De vorige editie van CLM was een uitputtingslag voor de organisatoren. Om het haalbaar te houden
voor iedereen gaan we CLM in een light, rush versie houden. OR75CLM begint met de receptie op
1/11 en stopt op 3/11 met de pannenkoeken. We gaan voor een 40u continu, op alle banden en met
alle technieken. We proberen dit vol te maken, als er gaten vallen is dit geen ramp. De woensdag
ervoor en erna wordt de call ook gebruikt in de ONZ vriendenronde. ON4CJT en ON3XI bekijken de
coordinatie van het evenement, we hopen genoeg operatoren te vinden. ON4RO bezorgt de
contactlijst en ON7PP maakt een passende QSL kaart.
Communicatie
● Website: ON7PP heeft een nieuwe frontend gemaakt (als onderdeel van een eindwerk), in een volgende fase
wordt die nog meer uitgewerkt
● De nieuwsbrief wordt gelezen door tussen de 50 a 60 procent van de bestemmelingen. ON4RO en ON7PP
stemmen de e-mailadressen met elkaar af zodat ieder lid de nieuwsbrief ontvangt. Momenteel ontbreken de
e-mailadressen van: ON4AJR, ON5AJY, ON6NF, ON6TF, ON6WX, ON7AF

● De nieuwsbrief wordt ook op Facebook gepubliceerd en de evenementen aangekondigd
CM Verkiezingen
● Op 19/4 om 20u
● Er zijn geen kandidaten CM. Op de avond zelf zijn er 3 mogelijkheden: ofwel meldt iemand zich, ofwel is
iedereen kandidaat en wordt 1 lid gestemd ofwel komt er geen kandidaat en wordt de club bestuurd door
UBA
Diverse

● ON5ALI & ON4AIM d-star vragen om de repeater opnieuw op te starten omdat er weer nieuwe

mogelijkheden zijn. Diverse OM hebben nog apparatuur die dit aankan maar er is weinig animo om daarmee
terug van start te gaan. Er is voor DMR gekozen en het onderhoud, de ondersteuning en
vergt al veel
inspanning en tijd.
● Momenteel hebben we diverse repeaters en zenders in de lucht: ONOSEA (DMR, APRS), ON0ONZ (winmor,
fm, pocsag, aprs, winlink) en er komt nog 1 bij: ON0ZBR (pocsag)
● De club heeft nog steeds de call ON6KNH als clubxcall van de VRA. Er wordt nagevraagd wie lid is van VRA en
of dit een toegevoegde waarde is voor de ONZ.

De vergadering werd afgesloten om 21u30 met een drink.

