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Besproken agendapunten:

-

Nieuwjaarsreceptie gaat door op vrijdag 9 januari 2014.

-

Overzicht ON4CLM 2014, met het speciale roepteken werden dit jaar 1405 contacten gemaakt, er
werden evenveel qsl-kaarten verzonden. Ook werden er reeds 186 Awards elektronisch verzonden.
Het Award kan nog aangevraagd worden tot eind december 2014.

-

OP15HC wordt voor volgend jaar terug aangevraagd, voor welke periode?
Een voorstel is eventueel maart/april 2015 naar aanleiding van de gebeurtenis midden 1915 te
Knokke, de plaatsing van de drievoudige draadversperring aan de grens van Nederland.

-

Voorstel om Jozef, on6sj, ere lid te maken van ONZoostKUST. Dit werd unaniem goedgekeurd
door de aanwezigen, een aangepast aandenken wordt uitgewerkt.

-

Factuur van 125euro ontvangen van UNIZO Westkapelle voor deelname aan open walletje .
De factuur met begeleidende brief werd teruggestuurd naar UNIZO Westkapelle.

-

Aanvraag voor aankoop DMR toestel voor de ONZ? Tom zal een correcte offerte maken voor de
ONZ, de prijs ligt tussen de 325 en 399euro afhankelijk als het met of zonder GPS.

-

West-Vlaamse vriendenronde op 144,575Mhz. Op Zondag 14 december 2014 is het terug aan de
operatoren van de ONZ om de ronde te verzorgen.

-

Hamdiner 2015, verschillende voorstellen werden gedaan, deze worden verder uitgewerkt, de
Hamdiner zou doorgaan in de periode februari / maart.
Toversluis, Bowl In Blankenberge, NM Nieuw Monnikenwerve Brugge

-

Antennewerken, in de periode maart-april voorzien we antennewerken. De vaste richtantenne voor
23cm wordt vervangen, de Procom wordt verplaatst. Op deze posities komen 2 nieuwe 2/70cm
rondstralers. De WARC dipool wordt nagezien en de muurdoorvoer wordt gemaakt voor de Sailor.

-

CM, voorzitter van de ONZ, verkiezing 2015. Ieder effectief of toegetreden lid dat zijn kandidatuur
wenst te stellen voor een periode van één jaar dient dit schriftelijk te melden aan zijn provinciale
voorzitter ten laatste op 31 december 2014.

-

Varia: Voorstel door on7pp om 5000qsl-kaarten te maken voor de Call OP14-15-16-17-18HC, werd
goedgekeurd.
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-

Volgende vergadering nog te bepalen, voorlopig voorzien begin 2015
73
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