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

Knokke, 17 januari 2020

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 17 januari 2020

Plaats:
Shack ONZ, ’t Walletje 50c, 8300 Knokke-Heist
Aanwezig: ON3XI, ON3DHC, ON4RO, ON7TF, ON4IBM, ON7PP, ON5YM, ON5ALI, ON4BYD, ON7DKE, ON6NT, ON5BD, ON7CK,
ON5QM, ON4UK, ON4CAB, ON4AEX

Verontschuldigd: ON1AUD, ON3DJ, ON7DSP, ON6PQ, ON4CJT, ON4CFY

Afwezig:

VERSLAG

1.

Administratie

a. Leden administratie
Guy ON4RO kon ons melden dat we 3 nieuwe UBA leden hebben, van harte welkom. CM ON3XI vraagt dat ook de call ON8SUB
gekoppeld wordt aan ONZ. Na het opheffen van de VRA sectie is er nog geen nieuws vernomen van de VRA leden, zij kunnen zich
lid maken van UBA om ook van ONZ lid te zijn. We vermelden nog eens dat enkel UBA leden of leden die UBA lid bij een andere
club en een ONZ bijdrage betalen, vrije toegang tot de lokalen en apparatuur hebben.
b. Financieel
Johan ON4UK briefte. We konden 2019 beëindigen met een positief resultaat van +/- 1,5 k EUR . Dit is vooral te danken aan de
subsidies 2018 en 2019 die in hetzelfde jaar gestort werden en verhuur mastcapaciteit. Er zijn ook weinig uitgaven (QSL kaarten,
verzekeringen, vergunningen, herstelling transceiver) en investeringen geweest. Voor 2020 staan geen investeringen op het
programma, we zijn ons wel bewust dat ingeval van problemen met zenders, antennes,computers we de nodige reserves hebben.
c. ONZ Vriendenronde
Op de ONZ receptie van 24/01 a.s. worden 2 bekers uitgedeeld door Dorine ON3DJ aan ON4CV en ON4DMF. Patrick en Ivo maken
op een woensdag een vriendenronde regelment op dat gepubliceerd zal worden op de ONZ website.
2.

Vorig verslag

-

“Shack Vernieuwing”
o De shack werd opgeruimd, het overbodig materiaal verwijderd. Er moet nog een inventaris (prijs, serie nummer,
labellen, …) gemaakt worden van alle aanwezige toestellen (gepland door Paul ON5QM en Patrick ON7PP). Dit
zal leiden tot een betere opvolging uitlening, …
o Op voorstel van Paul ON5QM zullen de handleidingen gebundeld worden in de shack zodat ze voor iedereen
beschikbaar zijn. Om de toestellen te bedienen is het nodig om de nodige basiskennis te bezitten zodat deze niet
defect gaan; Er wordt een opleiding voorzien op een vrijdagavond.

o

-

-

-

Op voorstel van Guy ON4RO werd de verbinding van transceivers en antennes herbekeken. Samen met Patrick
ON7PP en Wim ON7TF werden de nodige aanpassingen uitgevoerd, kabels gelabeld en de documentatie
aangepast. Er wordt een vrijdagavond vastgelegd waarop de mogelijkheden besproken worden.
Antennes
o De draadantenne zouden moeten opgespannen worden. Bart ON4CAB 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.
Calls
o ON0ZBR (Zeebrugge) 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. Voor VHF is alles
klaar, elektriciteit en internet, om te experimenteren, wie heeft een idee ?. Indien de locatie onderhevig wordt
aan de Brugse masttaks (2500 EUR/mast/jaar) dan wordt de site ontmanteld. Dit wordt opgevolgd door Tom
ON3DHC
o In ON0SEA kan APRS (zend en ontvangst) geactiveerd worden dus is het niet nodig om dit op ON0ZBR te starten.
o ON8SUB wordt volledig beheerd en administratief ondersteund door Ed ON6PQ & Jack ON7CK
o ON8LS werd als nieuwe call geopperd, dit blijft een oefening die indien nodig bekeken wordt. Ed ON6PQ volgt
dit verder op
Westhinder
o Bart ON4CAB zal de radiokamer verder uitrusten zodat iedereen met een gepaste zender van daaruit kan
zenden. Een inverted V wordt zelfbouw en een GS3000 kan via bruikleen van Paul ON5QM verkregen worden.

3.

Evaluatie

-

WOC Wafelbak op 18/10, was een groot succes, bijna te weinig plaats. We wachten op feedback van het WOC, wellicht
op de jaarlijkse vergadering
OR75CLM van 1/11 tot 3/11, ondanks de beloftes is het voornamelijk hetzelfde team dat alles getrokken heeft. De
verkorte formule maakt het voor iedereen houdbaar en spreekt ook gastoperatoren aan. We organiseren dit terug van
30/10. We beginnen met de receptie op vrijdagavond en eindigen met de pannenkoeken op zondagnamiddag. De call is
een maand geldig en kan ook tijdens de vriendenronde gebruikt worden. CO ON3XI zorgt voor de coordinatie. Bob
ON7DKE bekijkt welek editie het is en we vragen zo snel mogelijk de call ORxxCLM aan.
ONZ Spaghetti avond was volzet. Een gezzellig samenzijn, goed voor de leden en de kas. Gepland op 20/11/2020
OR18ONZ, ondanks wat copyright problemen slaagden we toch erin om zo’n 5000 QSO’s te maken. De kaarten en
verwerking zal door de UBA gebeuren. Goed gescored dus.

-

-

4.

Toekomst

-

Nieuwjaarsreceptie op 24/01. Het aantal inschrijvingen en mondelijke toezerggingen doet het aantal naar 40 schuiven.
Georges houdt hiermee rekening voor de drank en laat dit weten aan Magda voor de hapjes. Tom ON3DHC kijkt om 25
nieuwe stoelen te kopen zodat een aantal kapotte, houten stoelen vervangen kunnen worden en we toch mensen
ontvangen in ONZ shack
OMZ Uitstap: gezien de conditie van de leden is bowling te zwaar. Op voorstel van de leden wordt toversluis bekeken
CM Verkiezingen zijn gepland op 27/03/2020 om 20u in ONZ. De kandidaat DM zal gepubliceerd worden in CQQSO. Paul
ON5QM is kandidaat CM voor ONZ. Paul heeft een lange technische ervaring en engageert zich graag binnen ONZ.

-

7.

Varia
1.

2.
3.

Sleutels: we hebben nog even de inventaris opgemaakt: ON3XI, ON4UK, ON5QM, ON7DKE, ON4CAB, ON5YM,
ON7PP, ON4IBM, ON4RO, ON7TF, ON4OQ, ON4BYD, ON2TO, ON4CJT. Tony ON6NT en Ed ON6PQ & JackON7CK
zijn vragende partij om een sleutel zodat ze actief de shack kunnen gebruiken. Het hebben van een sleutel is
exclusief voorbehouden aan de leden.
De ONZ shack vergt onderhoud, ter optimalisatie van de gemaakte afspraken leggen we nu vast om de 1ste vrijdag
van de maand om 19u te poetsen zodat tegen 20u als de shack opengaat we over een proper lokaal beschikken.
Events 2020 ?
1. UBA congres 9/05/2020 in Mechelen
2. Molencontest 10/05/2020
3. Er wordt gekeken naar velddagen VHF, …
4. Indien iemand een idee heeft dan kan er nog 1 extra special call aangevraagd worden om gedurende 1
maand actief te zijn. Voorstellen worden verwacht bij de CM of de ledenvergaderingen

De vergadering werd gesloten om 22u .De voorzitter dankt iedereen voor zijn deelname aan de vergadering.

Christophe Daeninck - ON3XI
CM - Voorzitter

