Verslag van de Algemene Vergadering UBA-ONZ
van 05 februari 2021 via Jetsie online
Aan alle ONZ-OM’s,
Aanwezig waren : ON4RO, ON4IBM, ON3XI, ON4UK, ON3DJ, ON8VL, ON6NT, ON7CK,
ON4BYD en ON5QM
Verontschuldigd : ON1AUD en ON3DHC
Niet aanwezig door “Jetsie link” probleem : ON5YM
1/ Begroeting
Begroeting van de aanwezigen via Jetsie.
De vergadering nam 1 minuut stilte ter nagedachtenis van twee overleden OM’s : ON7DSP
Luc Casier en XU7TZG Willem Elberg.
2/ Verslag van de Algemene Vergadering UBA-ONZ van 11 september 2020
Het verslag van de Algemene Vergadering van 11 september 2020 werd goedgekeurd.
Het takenpakket en de To-Do lijst kwamen tot een gedwongen rust met de Corona, maar
werden geactualiseerd in de huidige vergadering.
Samenstelling bestuur Radioshack Oostkust vzw:
ON5QM, CM en voorzitter, ON3XI, ondervoorzitter en secretariaat, ON4UK,
penningmeester cultuurraad en P.R.
ON4RO, QSL manager, ON5YM, vriendenronde, ON4BYD, barman & catering.
ON4UK neemt het dagelijks bestuur waar.
Samenstelling Sectie ONZ-UBA :
ON5QM, CM en voorzitter, ON3XI, ondervoorzitter en secretariaat, ON4UK,
penningmeester cultuurraad en P.R.
ON4RO, QSL manager, ON5YM, vriendenronde, ON4BYD, barman & catering, ON1WFF,
nieuwsbrief en website ONZ
OR39CLM : Vergunning is voorhanden. ON3XI is projectverantwoordelijke. In 2020 was de
call niet actief.
ON4CLM : Vergunning voorhanden. ON3XI is
Projektverantwoordelijke. In 2020 was de call niet actief.
3/ Ledenlijst UBA-ONZ door ON4RO :
Actuele lijst is deze van 02/2021 – 38 leden
1 nieuw lid : Ziggy Vandenberghe ON3ZU.
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4/ Investeringsplan 2021 :
2M antenne Yagi Tona 16 element is aangekocht en wacht op installatie.
5/ Sleutelhouders Radioshack ONZ :
ON1WFF, ON2TO, ON3XI, ON4BYD, ON4CAB, ON4IBM, ON4RO, ON4UK, ON5QM, ON5YM
EN ON6NT
6/ CM verkiezing ONZ 2021 UBA :
ON5QM heeft in dec. zijn kandidatuur bij UBA gesteld, deze is aanvaard. Gezien de Covid-19
regeling zal de Algemene Vergadering van de UBA de goedkeuring geven voor 2021.
7/ Installatie 2 m Yagi antenne :
ON4CAB kijkt uit voor gepaste “hoogtewerker” met speciale lange arm gezien de
antennemast nu enkel vanaf de voorkant van het gebouw bereikbaar is. ON4CAB zorgt voor
offerte.
8/ Tijdelijke antenne plaatsing op onze container :
ON4CAB is projektleider en zorgt voor plaatsing L-antenne, reparatie dipool 40 m en
connectie CG3000
9/Antennepark Infoblad :
ON4CAB zorgt asap voor actualisatie van de antenne uithangbladen.
10/ Contact firma Blondeel :
ON4CAB neemt spoedig contact op met de firma Blondeel voor toelating van plaatsing van
draadantenne bevestigings-punt op hun dak.
11/ Technische voordrachten :
Voordrachten in de Shack kunnen nu niet worden gegeven. ON5QM zal een online Jitsie
voordracht voorbereiden met thema : Verbindingen, apparatuur en antennes voor LEO
amateur satellieten. Termijn zal worden medegedeeld.
12/ Subsidies en financiën door ON4UK :
Onze financiële toestand is er licht op vooruitgegaan in 2021 gezien er geen kosten waren
voor ONZ evenementen in 2020 en wij een gehalveerde subsidie van de Cultuurraad
hebben bekomen voor 2021, dit laatste wegens Corona.

13/ APRS – Pocsag node door ON4UK :
ON4UK zorgt voor hernieuwde werking ervan en bezorgt details over Pocsag.
14/ Acties 2021 :
Voor het ogenblik, gezien Corona, zijn nog geen ONZ activiteiten gepland.
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15/ Special Call activiteiten
Gezien ON1WFF niet aanwezig kon zijn zijn er geen details medegedeeld, maar het is is wel
zo dat wij een 16 kg aan QSL kaarten te versturen hebben voor OT6SAFE hetgeen een
Superprestatie is. TOP !
Jaak ON7CK bezorgt nog extra’s QSL’s aan ON4RO
16/ eCQ – QSO – OR39CLM
Op de eerste pagina van eCQ-QSO van februari 2021 staat een mooie foto van ON5YM in
volle QSO actie, dit onder het waakzaam oog van onze waakhond Chum-Chum.
17/ Cursus voor nieuwkomers
Twee kandidaten hebben zich bij ON5QM aangemeld voor interesse aan een Novice
licentie. Beide hebben reeds een UBA cursus bekomen en tevens de recente update voor
de BIPT evaluatie v.d. examens.
Wij gaan trachten met hun een Jetsie te organiseren voor een “vraag en antwoord” sessie.
Gezien Corona kunnen wij nu geen cursus in de Shack aanbieden.
OSB organiseert later in het jaar een Novice cursus. ON5QM zal vragen of hier een synergie
mogelijk is.
18/ ON0ZBR – Packet Winlink node door ON4IBM
ON4IBM neemt het initiatief dit terug te activeren. (Dutch paclink).
19/ B-Ears, DWS en locatie
ON4IBM gaat ons hierover berichten hoe wij hier actief kunnen zijn en tevens hoe wij onze
NL buren (BRCO-Zeeland) kunnen “versterken” in dit initiatief.
20/ Binnenbrengen QSL’s door ON7CK
ON7CK zal in Coronatijd zijn QSL’s direct bij ON4RO bezorgen en tevens afhalen.
21/ Covid 19 en ONZ
Helaas zijn er voor het ogenblik geen ONZ activiteiten gepland.
Actieve leden hebben wel toegang tot de Shack en de apparatuur, dit enkel onder de
strenge Coronamaatregelen die allen gekend zijn.
22/ Varia
Er is een camerabewaking in onze ONZ Shack
WSJT-X V2.3 is nu beschikbaar op het net. Versie 2.4 is aangekondigd.
D-Star activiteit : ON6NT, ON5YM en ON5QM zijn nu QRV.
Op de UBA site zijn er pdf’s te downloaden van oudere CQ’s en VRB’s van de jaren 1930
etc…, zeer interessant

23/ Tag registratie door ON3XI
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ON3XI heeft twee Tag registratiesystemen gebouwd inclusief de software dit speciaal voor
ONZ. Dank hiervoor. Iedere ONZ-ter bekomt een Tag die hij kan inlezen bij een bezoek aan
ONZ, ook bezoekers kunnen zich inloggen. Dit systeem zal na installatie de twee Corona
logboeken (bezoek- en apparatuurgebruik registratie) vervangen.
24/ Verkoop goederen door ONZ leden – ON3XI
Om onnodige discussies in toekomst te vermijden is besloten dat Ham verkoop van
radiomateriaal door ONZ leden als volgt kunnen plaatsvinden :
De verkoop kan in de ONZ Shack plaatsvinden na aanvraag, afspraak en toestemming van
de CM.
Er is een tijdslimiet van 1 maand voor de verkoop in de Shack. De OM zorgt zelf voor de
aanbreng, opstelling van het materiaal en de volledige afwikkeling van de verkoop inclusief
opkuis. Hij zorgt er tevens voor dat het niet verkochte materiaal, verpakkingen, etc door
hemzelf worden verwijderd. Onverkoopbaar materiaal wordt door de OM zelf naar het
containerpark gebracht.
24b/ B-Ears door ON3XI
B-ears is terug in volle opbouw. Informatie kan worden gevonden op de website :
www.myuba.be waar je per provincie informatie hierover kan vinden.
ON5QM bedankt de aanwezigen voor hun tijd en interesse.
Paul De Caluwe – ON5QM
Jullie CM
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