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Besproken agendapunten:
-

Cursus Basisvergunning. Op zondag 6 januari 2013 starten we in de ONZ terug met de Cursus
basisvergunning indien er voldoende kandidaten zijn.

-

on44clm: Met het speciaal roepteken werden er 1586 qso s gevoerd en 150 awards uitgereikt.
We mogen tevreden zijn. Op vraag van Patrick wordt er een EQSL account aangevraagd, Kostprijs
5 US dollar per account. Er zijn reeds 180 aanvragen binnen voor EQSL bevestiging.
Editie 2013, Guy stelt voor om een een OR/OQ/OO prefix aan te vragen.

-

or200hc: In de maand december hebben we de toelating om or200hc te activeren, viering 200 jaar
Hendrik Consience.
Het is terug een pile up als je met dit speciale roepteken op de HF-banden komt.
Tot op vandaag staan er reeds 730 qso s in de log.
Als jij ook wat ruimte hebt, dan kan je gerust ook het speciale roepteken activeren via ons
clubstation.

-

UBA congres 2013 Er wordt in week 51 terug een werkvergadering vastgelegd om de stand van
zaken door te nemen.

-

RCO Knokke-Heist: Radio Communicatie Ondersteuning Knokke-Heist. Yves, on4oq, geeft een
uiteenzetting over de doelstelling en activiteiten van RCO Knokke-Heist.
Verder informatie is terug te vinden op de site. www.rco-knokke-heist.be

-

Door de beperkte activatie van het roepteken on1wff wordt de vergunning geannuleerd.
Gino,on2ssb, schreef: Daar er tot heden dit jaar nog geen gebruik is van gemaakt, en er ook geen
belangstelling voor is. HOE JAMMER DIT OOK MAG ZIJN, het is (was) een mooie call, en indien
actief

-

UBA NEWS, oproep tot kandidaatstelling voor voorzitters van de secties.
Via deze meld ik dat ik me geen kandidaat meer stel voor de functie van voorzitter. Door
professionele reden is deze functie zeer moeilijk combineerbaar geworden.
De andere mandaten blijf ik momenteel verder uitoefenen.
Ieder effectief of toetredend lid dat zijn kandidatuur wil stellen voor de periode van één jaar. Dit
dient schriftelijk te gebeuren aan de provinciaal voorzitter, voor 31 december 2012.
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-

Facebook. ON3XI, Christophe stelt voor om een Facebook account aan te maken voor de ONZ.
Jongeren hebben steeds minder en minder aandacht voor websites en e-mail maar leven op de
planeet Facebook/Twitter met als grote voordeel dat ze niet zelf moeten gaan zoeken naar info maar
het systeem die automatisch pusht
Dit is een zeer goed voorstel, Wim en Christophe zullen dit verder uitwerken.

-

D-Star / APRS / PSK31 /D-Rats / Winlink: ON3XI, Is geïnteresseerd in deze protocollen en vraagt
of er workshops kunnen gegeven worden waar de mogelijkheden van deze protocollen kunnen
doornomen worden.
Iedere 2de vrijdag van de maand zijn er reeds workshops digitale communicatie .We één of
meerder van deze protocollen in de praktijk doornemen zodat we een beter inzicht krijgen in de
werking en mogelijkheden.

-

ON3XI, vraagt of een HAREC opleiding nodig/haalbaar is? In de ONZ beschikken we niet over
voldoende lesgevers om zo een HAREC opleiding te geven. Andere secties in West-Vlaanderen
groeperen zicht om gezamenlijk een HAREC opleiding te geven. Voor 2013 zijn er echter nog geen
HAREC opleidingen gepland. Kandidaten zullen het momenteel via zelfstudie moeten doen maar
kunnen steeds terecht bij ons voor de nodige bijstand.

-

Voor alle ONZ en of VRA leden werd een groeps BA- en rechtsbijstandverzekering afgesloten.

-

Nieuwjaarsreceptie is voorzien op vrijdag 11 januari 2012 om 20h.
73
Johan
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