Radio Shack Oostkust vzw.
Sectie ONZ – UBA
’t Walletje 50C, 8300 Knokke-Heist

Knokke-Heist, 20 maart 2022

Aan de raad van Bestuur Radio Shack Oostkust vzw : Daeninck Christophe – ON3XI, De Leyn
Johan – ON4UK, Roelandt Guy – ON4RO, Bultinck Ivan – ON4IBM, en De Caluwe Paul –
ON5QM
Aan alle leden en vaste leden van de Radio Shack Oostkust
Aan het bestuur ONZ : ON3XI, ON4UK, ON4RO, ON5YM, ON4BYD, ON1WWF en ON5QM
Aan alle leden van ONZ:
Verslag van de Algemene Vergadering van 18 maart 2022 – 20 uur tot 22.15 uur
Plaats : Radio Shack Oostkust , ONZ-UBA, ’t Walletje 50C Knokke-Heist
Aanwezigen : ON4RO; ON6NT, ON4IBM, ON5YM, ON5SM, ON4BYD, ON3DJ, ON1WFF,
ON7CK, ON3XI, ON4UK, ON4CAB en ON5QM
Verontschuldigd : ON6TQ, ON6FF, ON8VL en ON3DHC.
Verslag :
0/ Begroeting
Begroeting aan allen en ook aan de DM van West-Vlaanderen ON5SM.
1/ Verslag van de Algemene Vergadering van 10/09/2021 wordt door de vergadering
goedgekeurd.
2/ De verkiezingen 2022 van de DM West Vlaanderen ON5SM en de CM ONZ ON5QM
worden door de Raad van Beheer van de UBA later bevestigd. Voor de verkiezing van de drie
mandaten van de Beheerraad van de UBA was er 1 geldige volmacht. De Verkiezing in ONZ
nam plaats volgens het UBA Stappenplan. De Kiesbrieven worden aan het UBA bezorgd.
3/ Ledenlijst ; ON4RO gaf een overzicht van de huidige ledenlijst.
4/ Investeringsplan 2022 :
4A/ De plaatsing van de 2 m antenne wordt door een externe firma gedaan. Coördinator is
ON4UK. Een passende Hoogtewerker (kraan) moet worden gezocht. Via Tom-ON2TO wordt
een passende externe firma gezocht. ON4UK stelt een lijst op van wat nodig zoals coax,
connectors etc.
4B/ De door de stormschade vernielde 40-80 m draad antenne zal worden vervangen door
een commerciële draadantenne. ON6NT zorgt voor de juiste specificatie/model en maakt
ook een lijst op van benodigdheden.
4C/ Aanschaf van een printer. Printkleur zwart/ liquid ink. ON3XI bezorgt de specificaties.
4D/ Aanschaf van een desktop pc en kleurenscherm. ON3XI bezorgt de specificaties.
4E/ Aankoop van een krimptool voor coaxconnectors en een set van passende connectoren.
ON4UK kijkt voor de juiste specificaties. (o.a. dienend voor reparatie ONZ coaxkabels)

4F/ Een Powersupply 12V 30 A werd aangekocht van ON4RO.
4G/ Reparatie van een achterlicht van de ONZ aanhangwagen. ON4BYD neemt actie
5/ Er is een nieuw Knokke-Heist Subsidiereglement voor de sociaal-culturele verenigingen
van 29/06/2021. ON4UK kijkt na of ONZ-activiteiten hiervoor in aanmerking komen (geven
van cursussen, voordrachten?). Tevens zal ONZ meer gebruik maken van de media om
activiteiten bekend te maken, ook via Knokke-Heist Cultuur.
6/ ON4UK gaf een overzicht van de ONZ financiën. Er is 7.717,74 EUR in kassa op stand
februari 2022
7/ Schenkingen van materiaal : 1 Wobbler door dhr Michel Buol, Duinbergen en 1
Spectrumanalyzer door ON4AAK, Marc Beirens. De ONZ bedankt speciaal deze beide
donateurs. ON3XI zorgt voor een dankjewel ON6HC QSL kaart.
8/ ON4RO bericht over de nu terug normale werking van binnenkomende en uitgaande QSL
kaarten.
9/ Corona : Vanaf 7 maart 2022 geldt voor onze vereniging de kleurcode GEEL. Er zijn dus
geen verplichtingen meer voor onze Shack. Tijdens de algemene vergadering waakten twee
CO2 meters over de luchtkwaliteit. Dank aan ON4BYD en ON6NT voor de meetapparatuur.
In de radiokamer behouden wij ook in de toekomst het ontsmetten van de apparatuur (voor
en na gebruik) . ON4UK zorgt voor het voorhanden zijn van desinfectiemateriaal. De bar is
terug open met vernieuwde inventaris, de oude was hopeloos vervallen.
10/ ON1WFF gaf een volledig overzicht van de activiteiten ON75ONZ. De informatie is reeds
aan alle ONZ-ters doorgestuurd. In totaal waren er 5963 QSO’s.
11/ De Hobbybeurs 2021 : Wij waren aanwezig op de Hobbybeurs van Knokke-Heist met 2
werkende stations en standpersoneel. Wij gaan terug voor de 2022 Hobbybeurs. ON3XI kijkt
onze flyers inventaris na en kijkt bij UBA voor verder materiaal. Ook onze Banners dienen te
worden vernieuwd. Actie : ON3XI
12/ Technische voordrachten : Voor 2022 zijn 3 referenten beschikbaar. ON6NT, ON4EN en
ON5QM. Uitnodigingen zullen hiervoor worden verstuurd.
13/ Cursus basislicentie ; Twee kandidaten hadden zich aangemeld. Tymen Menschaert
bekwam na zijn geslaagd BIPT examen de Call ON3MET. Proficiat. Ook dank aan de lesgever
ON6NT voor zijn inzet. Er is tevens voor het najaar een nieuwe cursus gepland.
14/ Er is aangifte gedaan van de stormschade aan onze antennemast. ON4UK is in verbinding
met onze verzekeringsmakelaar. Door onze verzekering is gemeld dat de inspectie van
schade en de herstelling wel in 1 keer moet gebeuren. (hoogtewerker…)
15/ Antenne documentatie ; ON1WFF, ON6NT en ON5QM bezorgen nieuwe
documentatiefiles.

16/ ON0WV – ONZ geeft een participatie van 40 EUR in 2022. (ON4UK)
17/ ON4CLM // Er werd geopteerd voor 1 week-end activiteit. Een special call zal worden
aangevraagd ON78CLM. (ook CW mode).
18/ Aan onze Zeeuws buren, o.a. PD0KFP, zal gevraagd worden wat hun voorstellingen zijn
van CLM activiteit. Nadien wordt door ONZ beslist wat we gaan doen. Samen of apart.
19/ Onbemande stations. ON4UK geeft een overzicht van de repeaters :
19/1 ON0ONZ: analoge UHF repeater 438.725 MHz/-7.6/CTSS 79.7
19/2 ON0SEA : digitale UHF repeater DMR 438.93750 MHz/-7.6/CC1
De Knokse en de Brugse DMR repeater ON0SEA en ON0WV zijn aan het Brandmeister
netwerk gekoppeld.
De Belgische talkgroepen 2061/2062 zijn bij de internationale gemeenschappen zo niet of
minder gekend, daarom is de talkgroep 206 al een paar jaar terug standaard gekoppeld op
TS1. In West Vlaanderen zijn de DMR repeater ON0VRN te Oostduinkerke, ON0MSD te
Moorslede, ON0OST VHF en UHF te Oostende en ON0HVL te Wijtschate al op TS1 standaard
gekoppeld op talkgroep 206, de andere talkgroepen zijn dynamisch op TS2.
Het is de bedoeling om terug de TG206 op TS1 te gebruiken als oproepkanaal, en dan een
andere talkgroep te kiezen op TS2.
Vanaf april 2022 zal ook ON0SEA en ON0WV standaard gekoppeld zijn op TG206 op TS1.
Dit vraagt een kleine aanpassing van de codeplugs op de toestellen; iedere 2de vrijdag van de
maand is er een workshop in de ONZ om ondersteuning te geven om dit aan te passen.
19/3 ON0ZBR : digitale UHF DMO Tetra single frequency repeater op 430.0375 MHz TG2061
(vergunning in aanvraag).
Gianni en Tom hebben een aantal Tetra toestellen op de kop kunnen bekomen. Eén toestel
werd in repeater in DMO Tetra single frequency gezet op ON0ZBR.
Gianni, Tom, Ivan en Johan hebben reeds thuis ook een Tetra toestel om zo de testen te
kunnen uitvoeren. Nog andere toestellen kunnen bij Tom of Gianni bekomen worden om te
experimenteren. Met deze opzet is het de bedoeling om Tetra (DMR Tire3) testen uit te
voeren en zo de audio kwaliteit modulatie en gevoeligheid in vergelijking met DMR tire2 te
stellen.
20/ Jungle opkuis naast onze Container door ON4BYD met bosmaaier, ON1WFF en ON5QM.
21/ For Freedom Museum actie ; ON1WFF en ON6NT gaan na of een “CW-Story” Event op
bepaalde weekends zou kunnen plaatsvinden, dit in samenwerking met het museum.
22/ Nu en dan gaan Work-Events plaatsvinden op maandag namiddag. Dit is een eufimisme
voor Werkdag. Op deze worden dan met verzamelde vrijwilligers taken uitgevoerd zoals het
in orde maken van coaxkabels etc. Uitnodigingen worden hiervoor verstuurd.
23/ ON3DJ vraagt overtollige (zware) stoelen in de Container te plaatsen. O.K.
De agendapunten werden éénstemmig goedgekeurd door de vergadering.

Speciale dank aan Dorine en Patrick, ON3DJ en ON1WFF voor het piekfijn in orde stellen en
hun grote kuis van de Shack.
Dank aan alle OM’s en onze YL voor de goede samenwerking
Getekend door :
De Voorzitter van Radio Shack Oostkust v.z.w.
De Voorzitter van de ONZ sectie van de UBA
Paul De Caluwe – ON5QM
Jullie CM
Met vriendelijke groeten – 73
Tel.: 050-51.67.73 (met antwoordapparaat)
e-mail : de.caluwe.paul@skynet.be

