Radio Shack Oostkust v.z.w.
UBA Sectie ONZ
‘t Walletje 50 C
8300 Knokke-Heist

Knokke-Heist, 13/09/2021

Aan het bestuur van Radio Shack Oostkust : ON3XI, ON4UK, ON4RO, ON4IBM, ON5QM
Aan alle leden en vaste leden van de Radio Shack Oostkust
Aan het bestuur van ONZ-UBA : ON3XI, ON4UK, ON4RO, ON5YM, ON4BYD, ON1WFF
Aan alle leden van ONZ-UBA

Verslag van de Algemene Vergadering van 10/09/2021 – 20u tot 22.15u
Plaats : Radio Shack Oostkust – ONZ-UBA, ’t Walletje 50C Knokke-Heist
Aanwezigen : ON3DJ, ON1WFF, ON3TMF, ON4IBM, ON5YM, ON4EN, ON6NT, ON7CK,
ON5QM, ON4RO, ON4UK, ON4BYD
Verontschuldigd : ON4CAB, ON6PQ
Verslag :
1/ Begroeting
2/ 1 minuut stilte voor SK ON5ALI – jaargang 1956 - R.I.P. 29/07
3/ Verslag UBA-ONZ via Jetsie online van 5/2/2021 wordt goedgekeurd.
Verslag Radio Shack Oostkust v.z.w. van 29/06/2021 wordt goedgekeurd.
4/ Oproep kandidaturen UBA – Voorzitter ONZ 2022 ; ON5QM stelt zich kandidaat.
5/ Actuele ledenlijst lijst telt 40 leden. Ontbrekende e-mail adressen worden bijgewerkt door
ON4RO.
6/ Investeringen 2022 : 2m antenne plaatsing en verificatie van alle antennen op de
antennemast. Dit wordt uitbesteed gezien er geen ONZ kandidaten zijn hiervoor via Tom –
ON3DHC door ON4UK die zorgt voor planning en uitvoering.
7/ Subsidies : De UBA verleent een subsidie van 232,96 EUR voor 2021.
8/ Financiën : Er is 6956,37 EUR in kas.
9/ QSL dienst : ON4RO bericht over huidige werkingstoestand (=O.K.).
10 / Covid-19 : info Overlegcommitee 1/09, Er zijn geen beperkingen meer voor activiteiten
in geörganiseerd verband, in bijzonder voor een club of vereniging. Dwz voor de werking in
ONZ : Geen beperking voor aantal deelnemers, geen verplichting voor social distancing en
mondmasker, geen verplichtingen indien geen professionele horeca en geen verplichtingen
voor ventilatie maar wel aanbevelingen volgens adviezen luchtkwaliteit.
11 / Hobbybeurs : Aanvraag deelname is gebeurd door ON3XI voor 2 kramen 220 x 80 cm en
1 x 220 V punt. Wij nemen geen deel aan de BBQ. Verlengkabel is te voorzien. ON3XI neemt
projektleiding waar en zorgt voor gecommuniceerde planning (wie, wat, waar).
12 / Technische voordrachten : Om de twee maand worden vanaf nu technische
voordrachten gehouden. Volgende sprekers zijn aangemeld voor 2020 : ON6NT en ON5QM
en 2022 : ON4EN
13 / Datums voor ONZ Cursus Basislicentie ON3 zijn aangevraagd bij UBA. Op de website van

ONZ.be staan de datums en de inhoud van de cursusdagen. ON6NT is docent, waarvoor onze
oprechte dank !
14 / De Westhinder (nr2) is tijdelijk gesloten. ONZ wacht op communicatie van nieuwe
invulling door Seafront. Dus geen activiteiten van ONZ. Westhinder 1 & 3 zijn actief
15 / Plaatsing 2 m antenne ; zie boven, item 6
16 / Doc Antenneaansluitingen : ON6NT, ON1WFF en ON5QM zorgen voor een update van
de antennedocumentatie, dit voor eindejaar. KnowHow dragers van Info over de antennes
worden gevraagd deze info aan ON5QM te communiceren.
17 / Winlink VHF-UHF : ON4IBM heeft in onze Shack zijn opstelling ingebouwd in een Rack
waarvoor dank. Ivan zorgt voor info : “Wat kunnen wij er allemaal ermee doen.” Dit in een
nota in de ONZweb of in een voordracht.
18 / B-ears & DRCO status : ON3XI is contactpersoon voor geïntereseerden op individuële
basis. Actief zijn o.a. ON3XI, ON4IBM, ON2TO, ON1AUD. Er waren recent oefeningen. (B-ears
WV & DRCO/NL)
19 / ON0WV – WOC bijdrage : ONZ bijdrage van 40 EUR.
Analoge repeater, DMR, Echolink / Gezien ON2TO zijn persoonlijke installatie heeft
teruggenomen is door ON4UK en ON3XI voor vervanging gezorgd. ONZ is bereid hiertoe bij
te dragen na voorafgaande opgave van onkosten.
20 / APRS - 144.800 MHz : ON4UK zorgt voor info over de hernieuwde werking en tevens
over de Pocsag Node.
21 / OR39CLM : call bestaat niet meer.
22 / ON4CLM : call bestaat niet meer.
Voor speciale calls dient de aanvraag tijdig te worden gesteld aan het BIPT.
23 / Onbemande stations : Voorstel hiertoe wordt door ON4UK medegedeeld. Het idee is
experimentele toestellen met o.a. Raspberry aan de praat te krijgen.
24 / Special Calls : ON1WFF bericht over 2000 QSO’s met OS6HC. QSL kaarten worden
besteld.
25 / Diverse :
25 / 1 De ONZ NAS shared disk heeft 5 schijven. Een 2Tb schijf dient te worden vervangen.
Akkoord hiervoor van ONZ.
25 / 2 Een selectie van Coaxkabels zal worden nagezien en hersteld tijdens de wekelijkse
vergaderingen.
25 / 3 De documentatie (manuals…) van ONZ Shack toestellen worden op de ONZ server
aangevuld door ON1WFF en ON5QM.
25 / 4 Drie defecte VHF/UHF toestellen (Alenco, Kenwood en Yaesu) werden afgevoerd aan
geïnteresserden.
25 / 5 Dorien vraagt om NON SMOKE stickers voor de Shack en het toilet. O.K.
Er wordt nogmaals eraan herinnerd dat roken enkel in de vrije lucht buiten is toegelaten en
niet in het ONZ gebouw. Dit is een Reglement van “Knokke-Heist” voor al haar gebouwen!
25 / 6 ON3DJ, Dorine en ON1WFF, Patrick worden speciaal bedankt voor de piekfijne
opruiming en poetsbeurt van onze Shack en het lokaal.

Alle hierboven agendapunten werden éénstemmig goedgekeurd door de vergadering
Getekend door :
De Voorzitter van Radio Shack Oostkust v.z.w.
De Voorzitter van ONZ sectie -UBA
ON5QM – Paul De Caluwe
Jullie CM
3 bladzijden

