Radio Shack Oostkust V.Z.W.
’t Walletje 50c
8300 Knokke-Heist,

Knokke, 20 september 2019

Aan de Raad van Bestuur Radio Shack Oostkust (ON3XI, ON4UK, ON7TF, ON3DHC, ON4OQ, ON4RO).
Aan alle leden en vaste leden van de Radio Shack Oostkust vzw

Verslag van de jaarlijkse bestuursvergadering van 20 september 2019

Plaats:
Shack ONZ, ’t Walletje 50c, 8300 Knokke-Heist

Aanwezig: ON3XI, ON4RO, ON5QM, ON4IBM, ON3TMF, ON6NT, ON7DSP, ON4UK, ON5BD, ON4AZM, ON4EN, ON4BYD, ON5YM,
ON7PP, ON3DJ, ON7CK, ON6PQ, ON7DKE

Verontschuldigd: ON5ALI, ON3DHC, ON4CAB, ON2TDW, ON4CJT, ON2TO, ON1AUD, ON7TF

Afwezig:

VERSLAG

1. Vorig verslag
-

-

-

De statuten worden aangepast conform de gemaakte afspraken. Er zijn 4 handtekeningen nodig. Deze papieren werden
getekend en vertrekken eerstdaags naar de griffie.
Guy houdt de ledenadministratie bij. Hij heeft van Johan de actuele lijst van vrije leden ontvangen. Wie geen lidgeld
betaald heeft verliest alle rechten als lid (mag geen apparatuur bedienen, krijgt geen sleutel, …) en moet bij elk bezoek
het gastenboek tekenen.
Een nieuwe CW paddle werd aangekocht, getest en goed bevonden.
ON0ZBR is nog steeds stil. De POCSAG node wordt door Tom opgesteld. Er zal ook een packet node opgesteld worden.
Over die node zullen een aantal vrijdagavond sessies georganiseerd worden.
Qa antennes is nog steeds de draadantenne die zou moeten opgespannen worden. Bart had voorgesteld om dit te
vragen aan Blondeel, de achterbuur. Dit is wellicht nog niet gebeurd, nog eens de vraag aan Bart om dit te bekijken.
Aangezien er geen interesse is vanuit de overheid (er zal een team radio amateurs geselecteerd worden die een
opleiding als vrijwilliger van de Civiele Bescherming krijgen) blijven we bij het voorstel om de RCO activiteiten te
stoppen, de leden die willen kunnen zich aansluiten bij b-ears.
Aangezien de vrijwillige opkuis van de container en het lokaal uitblijven zal een project “Shack Vernieuwing” opgestart
worden.
o Er zal een inventaris gemaakt worden van materiaal dat nog gebruikt kan worden en wat we nog willen
houden ter aankleding van de shack, de rest van het materiaal zal verkocht of aangeboden aan een museum
worden.
o Materiaal (oude radio’s, computerapparatuur, servers, …) dat niet thuishoort in de shack en door de leden
werd achtergelaten MOET weer opgehaald worden.
o In de toekomst kan materiaal te koop aangeboden worden en mag maximaal 2 maand blijven staan

Op 7 december wordt de shack en container opgeruimd, eenmalig zal het afval naar het containerpark
gebracht worden, in de toekomst is dit de verantwoordelijkheid van de leden die het materiaal achterlieten.
o Patrick en Paul maken eerstdaags een eerste selectie
Het BRAMS materiaal gaat terug naar Oostende en wordt opgesteld in de nieuwe sterrenwacht. De antenne moet nog
van onder het onkruid gehaald en gedemonteerd voor transport worden.

o

-

2. ACTIVITEITEN
-

-

-

OR75CLM van 1/11 tot 3/11
o De voorbereidingen zijn gestart in juni. De clubs in binnen- en buitenland, het museum en de overheid werden
aangeschreven. Patrick maakte reeds een award en een QSL award.
o De call loopt van de receptie op vrijdagavond tot na de pannenkoeken op zondag, in zoveel mogelijk modes en
op frequenties.
o George houdt contact met Magda voor de receptie op 1/11 om 20u
o ON4UK zorgt voor de UBA Vriendenronde vanuit Knokke op 3/11 van 9u tot 10u
o ON3DHC en ON4UK zorgen voor de pannenkoeken van 14u tot 18u
o Voor de operatoren zal eten en drank voorzien worden
o Technisch
HF en VHF/UHF kunnen simultaan gebruikt worden
Via DMR kunnen de Canadese groepen gewerkt worden
In de weken voorafgaand aan OR75CLM kan iedereen uitleg krijgen over de aanwezig zenders en
antennes
o Planning
Er wordt een blad uitgehangen in de ONZ met de planning, iedereen kan een blok reserveren
Er komt een doodle waarop men kan intekenen maar de planning in ONZ is leidend
WOC Wafelbak op 18/10
o Bakijzer worden meegebracht door ON5SM
o We kunnen de koffie machine van Jean Jacques gebruiken. Die kan eventueel via Johan vroeger in de ONZ
geraken.
o George zal voor voldoende koffie zorgen
o Christophe zorgt voor de aankopen (50 eieren ?)
ONZ Spaghetti avond op 22/11
o ON3DHC en YL zorgen voor spijs en drank
o Prijs is ongewijzigd

3. EVALUATIE
-

-

Lighthouse weekend
o was wat improviseren, volgend jaar wordt dit tijdig gepland.
o De logs werden ingestuurd en het award wordt verwacht
Vrijetijdsmarkt
o matige medewerking van de ONZ leden en weinig response.
ONZ Vriendenronde
o De beker van de winnaar van vorig jaar staat nog steeds in de ONZ ter afhaling
UBA Vriendenronde
o Johan neemt de 80m voor zijn rekening
o Ivo en Wim organiseren de 2m sessie

7. Varia
-

-

Westhinder
o ON4CAB heeft de vraag gekregen om om regelmatig eens de radiokamer op de Westhinder. Hij stel voor om
tussen de 2 masten een “Inverted-L” te spannen, of nog iets interessants dat hij huis liggen heeft: een
“Terminated Folded Dipole”. Voor VHF/UHF zou een dualband vertical voldoende zijn om het lokale
amateurverkeer te kunnen gebruiken vanop de Westhinder. Iedereen kan dan zijn transceiver aansluiten. Tony
stelt voor om daar een roterende 2m te zetten om in 2m SSB te kunnen uitkomen.
o Er is interesse van Ivo, Jack en Ed (voor CW) en Tony (2m SSB)
o We stellen voor dat Bart dit bekijkt en verder coördineert.
ON8SUB

o
o
-

Deze call blijft bestaan ter herinnering aan de onderzeeër in Zeebrugge
De call zal vooral gebruikt worden voor de CW activiteiten

ON8LS
Er wordt voorgesteld om een nieuwe call aan te vragen om te werken vanop de Westhinder. LS is de afkorting
van Light Ship
OR18ONZ
o Op 25 oktober 2019 viert prinses Elisabeth haar achttiende verjaardag. Bij haar geboorte in 2001 mochten
Belgische zendamateurs hun prefix naar OQ wijzigen. Met het BIPT werd overeengekomen dat enkel die
clubstations waarvoor de UBA een collectieve aanvraag zal indienen hun roepteken naar OR18xyz zullen
kunnen wijzigen. Net als bij de OT70xyz (70ste UBA verjaardag) zullen – mits het voldoen aan welbepaalde
voorwaarden – de OR18xyz clubcalls ook van bij individuele clubleden thuis in de lucht kunnen worden
gebracht. Net zoals de OT70 call zal ook van thuis uit kunnen gewerkt worden voor de houders van een Harec
vergunning.
o Worden op de aanvraag bijgeschreven: 4RO, 7PP, 7CK, 6PQ, 5YM, 4IBM, 4BYD
o ONZ zal hieraan deelnemen en de kosten betreffende call en QSL kaarten op zich nemen.
VRA
o Er zijn slechts een handje vol leden , die niet actief zijn in de club
o De call ON6KNH zal stopgezet worden omdat hij nooit gebruikt wordt en de QSL kaarten niet geleverd worden
o Johan zal contact op nemen met Guus van de VRA en het opheffen van de sectie KUST melden

o

-

-

De vergadering werd gesloten om 21u15 .De voorzitter dankt iedereen voor zijn deelname aan de vergadering.

Christophe Daeninck - ON3XI
Voorzitter

