Verslag van de Algemene Vergadering UBA-ONZ van 11 september
2020 in de ONZ Shack om 20 uur.
Aan alle ONZ-OM’s,
De besluiten van deze A.V. en deze van de voorafgaaande bestuursvergaderingen van ONZ
en Radio Shack Oostkust zijn het resultaat van gewenste veranderingen in ONZ door onze
actieve leden. Ondermeer meer aandacht voor onze radio kernactiviteiten en onze
belangstelling in de techniek van radiocommunicatie zijn gevraagd. Onze statuten leggen
duidelijk vast dat het radioamateurisme een technische vrijetijdsbesteding is.
Aanwezig waren : ON1WFF, ON4IBM, ON5QM, ON3DJ, ON4UK, ON4BYD, ON5YM, ON4RO,
ON6NT en ON4CAB
Verontschuldigd : ON3DHC en ON3XI
De vergadering nam 1 minuut stilte ter nagedachtenis van onze drie overleden OM’s
ON7STV, ON7TF en ON5BD.
In de bestuursvergadering van UBA-ONZ van 27/06 werd beslist welke activiteiten we in de
toekomst willen realiseren, een takenpakket werd gedefiniëerd en een TO-LIJST opgesteld.
Deze zijn verder in détail vermeld.
Het bestuur van UBA-ONZ omvat : ON5QM voorzitter en CM, ON3XI ondervoorzitter en
secretariaat, ON4UK penningmeester, cultuurraad en PR, ON4RO QSL manager, ON5YM
vriendenronde, ON4BYD barman en catering en ON1WFF nieuwsbrief en website
In de bestuursvergadering van Radio Shack Oostkust werden aanpassingen aan aan de
statuten § 6 bepaald en een nieuw bestuur gedefiniëerd als gevolg van de CM verkiezingen
bij UBA.
Welke zijn de verandering in de statuten : ONZ is een sectie van de UBA en vzw Radio Shack
Oostkust is hiervan een afspiegeling. §6 van de statuten van Radio Shack Oostkust bepaald
dat “toegetreden leden” UBA leden zijn van de sectie ONZ, “steunende leden” nemen geen
deel aan de activiteiten of beheer van de vzw en “vaste leden” zijn toegetreden leden die op
een polyvalente wijze bijdragen tot de bloei van de vereniging in het kader van haar
doelstellingen en als dusdanig aanvaard werden door de raad van bestuur. “Ereleden” zijn
leden die door de raad van bestuur voorgesteld zijn omwille van speciale verdienstlijkheid,
de goedkeuring gebeurt door meerderheid van stemmen.
Op 11/08 werden de wijzigingen via de Griffie Brugge in het Staatsblad gepubliceerd
conform de wettelijke regelgeving.
Het bestuur van Radio Shack Oostkust voor de komende 3 jaar is als volgt :
ON5QM voorzitter, ON3XI ondervoorzitter en secretaris, ON4UK penningmeester, ON4RO
QSL manager en ON4IBM. Het dagelijks bestuur neemt ON4UK waar.

Er waren geen bemerkingen bij de verslagen van deze voorgaande vergaderingen.
De actuele ONZ ledenlijst is deze van 09/2020, ON4RO zorgt voor correctie van onvolledige
of foute tel. nrs. en e-mail adressen (Actie Guy 4RO).
ONZ Shack actuele sleutelhouders : ON1WFF, ON2TO, ON3XI, ON4BYD, ON4CAB, ON4CJT,
ON4IBM, ON4OQ, ON4RO, ON4UK, ON5QM, ON5YM, ON6NT en ON7DKE
Conform vroegere beslissing worden nogmaals ON4OQ en ON4CJT schriftelijk gevraagd hun
sleutels terug te bezorgen (Actie Paul 5QM)
ON7DKE moet kiezen : ofwel wordt hij lid van ONZ, met de voordelen en de verplichtingen
die dat meebrengt, ofwel doet hij dit niet met alle consequenties daaraan verbonden, zoals
het inleveren van de ONZ Shack sleutel. Deze beslissing moet hij op KORTE termijn (één
week) laten kennen. (Actie opvolging Paul 5QM)
ON7DKE moet ik ook krachtig terugwijzen dat niemand in naam van ONZ of Radio Shack
Oostkust kan spreken of contact opnemen met ander instanties of beleidsdragers ( en al
zeker niet iemand die geen lid is) tenzij hij/zij door het bestuur gemandateerd is. Verder
moet Bob op zijn website alle verwijzingen naar ONZ verwijderen.
Investeringsplan 2021 : Een nieuwe 2 m Yagi antenne zal worden aangekocht. De keuze
welke antenne wordt door ON4CAB bekeken / 3 varianten. (Actie Bart 4CAB).
Het voorstel een IC-9700 aan te schaffen werd niet goedgekeurd. De voorhandene FT-897
zal worden ingezet in alle modes op 2m en 70 cm.
De aanpassing- en herstellingswerken aan onze antennemast zullen worden uitbesteed
gezien niemand van onze OM’s over de nodige klimqualificatie beschikt. ON4CAB zoekt een
mogelijke externe kandidaat. (Actie Bart 4CAB)
OR39CLM ; Status : vergunning is voorhanden, awards en QSL’s zijn O.K. maar de rest
gaat in 2020 spijtig genoeg niet door (zie OR39CLM Update op onze ONZ site).
ONZ leden kunnen echter op individuele basis het station OR39CLM aktiveren, dit vanuit
onze Shack, met inachtneming van de ONZ-Corona voorzorgsmaatregelen.
Projectverantwoordelijk OR39CLM is ON3XI. (Actie Christof 3XI)
ON8SUB ; Status : na een discussie in de ronde en door een gebrek aan een projectleider
is gezamenlijk beslist met ON8SUB te stoppen.
WOC ; Status : bijdrage van ONZ voor 2020 en 2021 is O.K. Dit betreft “sponsor” Tokio Group
voor bedrag ON0ZBR. ONZ blijft drijvende kracht, Christophe is secretaris en Johan is
technische verantwoordelijke. Betreft repeater “analoog en digitaal” Halletoren. (Actie
Johan 4UK)

Om de 2/3 maand zal nu worden gestart met een technische voordracht op onze
vrijdagavond in de ONZ Shack. Drie topics zijn reeds bekend :
Ham Satellieten Communicatie (5QM), Saudi Satelliet Q100 (4IBM) en Whisper (6NT). (Actie
Tony 7NT, Ivan 4IBM en Paul 5QM)
ON3FDE (rondeleider Gentse vriendenronde) ; Zijn vraag tot toetreding op een interactieve
Facebook pagina voor rondeleiders van de diverse roeprondes. ONZ heeft beslist niet toe te
treden. (Actie Paul 5QM deelt onze beslissing mee aan ON3FDE)
ON4CLM ; Status : ook hier kunnen de ONZ leden dit jaar op individuele basis ON4CLM
aktiveren. Projectleider ON4CLM is Christof ON3XI. (Actie Christof 3XI).
Takenpakket :
Meldpunt apparatuur Shack
Interieur en Onderhoud Shack
Corona benodigdheden en EHBO
Beheer Antennepark, L-antenne,
CG300, dipool 40m, 2m beam,
tijdelijke opstelling antennes op container
Update infoblad Antennepark.
Contact firma Blondeel,( gebuur van ONZ).

ON4CAB
ON3DJ
ON4UK
ON4CAB

ON4CAB
ON4CAB

Het is de bedoeling dat de diverse projectleiders nu een planning opmaken met: wie, wat
wanneer, hoe en met wie, en aan de CM mededelen.
Mijn dank voor dit engagement voor de OM’s die zich inzetten om ONZ tot een nieuwe bloei
te laten komen.
Wekelijkse vergaderingen op vrijdagavond : Na stemming is beslist de Shack terug wekelijks
te openen, maar onder de ONZ-Corona maatregeling.
Jetsie video conferentie ; wij behouden het systeem “Jetsie” voor later gebruik , maar stellen
het in “Stand-By” tot nader order, gezien de Shack heropening.
QSL kaarten : de QSL dienst is terug actief. (Actie Guy 4RO)
Subsidies UBA ; daar UBA minder uitgaven heeft in 2020, wordt een deel terug aan de
Secties gegeven. Met dank voor deze donnatie. ON4UK stelt formele aanvraag aan UBA
(Actie Johan 4UK)
Weerstation ; Er is niets tegen het weerstation, maar gezien het feit dat het weerstation van
Bob Dyserinck een zuiver privé-initiatief is werd de meerwaarde van deze privé-hobby in
onze Shack voor ONZ in de vergadering in vraag gesteld. Bob zal gevraagd worden het
station bij hem thuis op te stellen gezien het ook zijn privé eigendom is en geen
radiocommunicatie inhoudt. Er waren ook geen concrete afspraken betreffende plaatsings
en oppervlakte huursom en kost extra verzekering. Feit is ook dat onze bestaande
verzekeringen enkel ONZ en ONZ inboedel betreffen en geen dekking geven aan andere

zaken of personen. Anderzijds is er ook het probleem dat zich stelt dit van de Burgelijke
Aansprakelijkheid bij calamiteit indien andermans bezit oorzaak is van schade. Wij hopen
hier op Hamspirit, redelijkheid en op een vredevolle oplossing met Bob. (Actie Paul 5QM).
Een eventuele sponsering van 10 Eur in 2021 wordt voor dit privéinitiatief Weerstation wel
overwogen.
APRS pc ; Status : opstarten APRS pc is niet meer mogelijk. ON4UK zorgt voor in orde stelling.
(Actie Johan 4UK)
Engie ; facturatie moet worden gesteld voor gebruik van onze mast. (Actie Johan 4UK)
Updates SW ; Status : Planning voor updates van de server (Synology, de router (Tom) en
alles van hamnet antennes (Tom) en het DapNet station. (Actie Johan 4UK)
RCO/b EARS ; Status : wordt opgedoekt bij ONZ. Wie toch geïntereseerd is kan zich
aansluiten bij b-EARS. Christophe ON3XI is contactpersoon bij ONZ voor b-EARS WV en het
contact met DRCO/NL
Software Hamlog ; de bijdrage moest worden geregeld voor 2020, betaald is door ON1WFF.
(Actie terugbetaling door Johan 4UK aan Patrick 1WFF)
De vergadering werd gesloten om 22,15 uur.
Mijn speciale dank aan de vele medewerking, raad en daad van alle actieve ONZ leden
Paul De Caluwe – ON5QM
Jullie CM

