
 

 

Radio Shack Oostkust vzw     Knokke-Heist, 18 maart 2023 

UBA sectie ONZ 

‘t Walletje 50 C, 8300 Knokke-Heist 

 

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 toegetreden leden van Radio Shack Oostkust 

Aan het bestuur van ONZ : ON3XI, ON4UK, ON4RO, ON5YM, ON4BYD, ON1WFF, ON5QM 

Aan alle leden van ONZ 

 

Verslag van de Algemene Vergaderingen van Radio Shack Oostkust vzw en UBA sectie ONZ 

op vrijdag 17 maart 2023    van 20 – 22.30 uur 

Plaats :  `t Walletje 50C te Knokke-Heist. 

 

Aanwezigen :  

ON5SM, ON4RO, ON4CAB, ON1WFF, ON4IBM, ON7CK, ON6NT,ON6FF, ON5YM, ON4CJT, 

ON4UK en ON5QM 

 

Verontschuldigd : ON3DJ, ON4BYD en ON6PQ  (alle 3 met volmacht) 

 

Verslag Algemene Vergadering Radio Shack Oostkust vzw 17 maart 2023 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

0/Begroeting 

 

1/Aanpassing van de Statuten zodat zij conform zijn met de Wet van 23/3/2019 tot invoering 

van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (B.S. 4/4/2019) : 

Het Draft document „Draft 8 datum 13 februari 2023“ word door de voltallige vergadering 

goedgekeurd en gestemd als de nieuwe Statuten voor de „Radio Shack Oostkust vzw“. 

ON3XI wordt verzocht zo vlug mogelijk de tekst na te zien voor evt schrijffoutjes en het 

document aansluitend via internet in te dienen bij de Griffie van Brugge. De wettelijke 

tijdslimiet tot aanpassing van de Statuten is maximaal tot 01/01/2024. 

 

2/Het Verslag van de algemene vergadering van 16 september 2022 is  goedgekeurd met 

ontlasting van de bestuurders en goedkeuring van de boekhouding tot op heden. 

 

3/Werkende leden zijn : ON3XI, ON4UK, ON4RO en ON5QM en hebben stemrecht. 

 

4/Benoemingen 2023 : Volgende bestuurders werden benoemd voor een periode van drie 

jaar (2023-2025) : De Caluwe Paul ON5QM, Daeninck Christophe ON3XI, De Leyn Johan 

ON4UK en Roelandt Guy ON4RO. 

 

5/Bij besluit van de raad van bestuur worden door het bestuur benoemd : 

De Caluwe Paul als Voorzitter, Daeninck Christophe als Ondervoorzitter en Secretaris, 

De Leyn Johan als Penningmeester en Roelandt Guy als QSL Manager. 



 

Verslag vergadering ONZ/UBA 

---------------------------------------- 

Begroeting 

 

0/Verkiezing van bestuurders van de UBA volgens het „Stappenplan“. Kandidaten zijn : 

ON4CAS, ON6TI en ON7YD. De verkiezing verloopt onder toezicht van de  

DM W.Vl. Marc  ON5SM. 

 

0A/De aanwezige ONZ leden en de 3 volmachtdragers hebben 3 UBA bestuurders in geheime 

verkiezing gekozen. 

0B/De ONZ vergadering en de 3 volmachtdragers hebben unaniem Paul ON5QM als 

Voorzitter van ONZ voor 2023 gekozen. 

 

1/Organisatorische items: 

Het verslag van de vergadering 16 september 2022 is unaniem goedgekeurd met ontlasting 

van het bestuur en goedkeuring van de boekhouding tot op heden. 

 

De voltallige vergadering heeft unaniem gestemd dat de activa van ONZ/UBA overgaan naar 

„Radio Shack Oostkust vzw“. 

 

2/Ledenlijst ONZ tot eind februari 2023 is voorhanden.  

Volgende leden werden door de vergadering gestemd tot „Werkende Leden“ : 

ON3XI, ON4UK, ON5YM, ON4BYD, ON1WFF, ON5QM, ON4IBM, ON3DJ, ON4CAB, ON4RO en 

ON6NT en hebben dus stemrecht. 

 

3/Investeringsplan 2023 :  

Volgende aankopen zijn goedgekeurd : 

1-Een scanner voor een bedrag van ongeveer 100 Eur door ON1WFF. 

2-Een paar USB sticks door ON1WFF. 

3-Een pc scherm identiek als de 3 vorhandene in de radioshack door ON4UK. 

4-Een „Flying Horse Callbook 2023“ door ON4CAB. 

5-Een 23 cm antenne. ON6NT evalueert mogelijke antennes. Beslissing welke volgt na 

overleg met ON4CAB en bestuur of verticale of draaibare. 

 

Er is tevens overeengekomen dat transceivers bij defect worden vervangen door nieuwe. 

 

4/Subsidies door ON4UK 

Voor 2023 word een subsidieaanvraag bij de gemeente Knokke-Heist ingediend. 

 

5/Financiën door ON4UK 

Stand kassa op heden : + 5821 Eur. 

 

6/QSL dienst UBA : 

Door ON4RO werd een toestandsbeschrijving gegeven. 

 



 

 

 

7/Special Calls 2023: 

Door ON3XI word de call ON79CLM voorgesteld en aanvaard, dit voor de periode periode 

van 13/10 tot 12/11. In het week-einde van 3,4 en 5 november zal ONZ actief zijn. 

Projectleider is ON3XI.  

 

8/Hobbybeurs 2023 : 

ONZ zal terug deelnemen aan dit evenement van Knokke-Heist. 

Aanvraag voor elektriciteitsaansluiting dient te worden gesteld. ONZ zorgt voor verlichting 

van de stand. 

 

9/Cursussen 2023 ON3 basis zijn gepland in het najaar door ON6NT. ON5QM zorgt voor 

publiciteit. 

Jan ON3JWI is geïntereseerd in de Harec. Na zelfstudie van Jan is ON6NT bereid enige special 

sessions te geven. 

 

10/Antennemast: 

ON4CAB stelt zich bereid de bevestiging van onze dipool aan de mast te verbeteren, dit in 

april-mei 2023. De CM zorgt voor bijstand van ONZ. Een 23 cm antenne wordt geplaatst. 

 

11/Analoge en digitale repeaters door ON4UK: 

Een nieuwe analoge 70 cm repeater is in de maak met 2 Mototrola tranceivers door ON4UK 

en ON4AKH, inclusief Duplex Filter. 

 

12/ONZ doet een bijdrage van 45 Eur aan WOC 2023 – ON0WV. 

 

13/To do list: 

Achterlicht van de ONZ aanhangwagen – ON4BYD + helpers 

Datum is vast te leggen + Bandenspanning is na te zien. 

 

14/Diverse : 

Op 13 december 2022 was er de DRCO oefening gehouden in onze Shack. 

 

Het project van ON4UK en ON3XI : APRS met TTGO-Lora module heeft de belangstelling van 

meerdere ONZ-ters. ON3XI geeft op een aangekondigde avond een korte uiteenzetting. Aan 

een gezamelijke aankoop van de Tracker Hardware en I-Gate hardware is gedacht (elk op 

eigen kosten). 

 

Bij samenkomsten in de Shack moet de laatst blijvende OM nakijken of de vensters gesloten 

zijn, de shackvoeding uit is, het dakvenster dicht is en zal de deuren op slot sluiten... 

 

Bijlagen bij het verslag : 

Tekst : De statuten van „Radio Shack Oostkust vzw“ 

 



 

 

 

Met vriendelijke groeten 

73 

Paul De Caluwe – ON5QM 

Jullie CM-ONZ 

 

de.caluwe.paul@skynet.be 

GSM:O472-554 210 


