Radiozendamateurclub
ONZoostKUST
t Walletje 50C
8300 Knokke-Heist

Verslag: Ledenvergadering 11 oktober 2013
Aanwezigen:
on3aud
on4uk
on7ck

on2tdw
on4cab

on2to
on4aai

on3dhc
on4ibm

on3jbo
on6pq

on3jef
on7tf

on3xi
on7pp

on4oq
on7dsp

on4ro
on7dke

Verontschuldigd:
on3aim

on4byd

Besproken agendapunten:
-

Ter verduidelijking meld ik de juridische vorm van onze vereniging.
De ONZoostKUST is een locale afdeling van overkoepelende VZW, geen Feitelijke Vereniging.
Wat de verzekeringen betreft, alle leden van de overkoepelende vereniging zijn gedekt door een
aansprakelijkheid verzekering.
Wat betreft de brandverzekering, de gemeente, eigenaar van ons lokaal /gebouw heeft een
brandverzekering bij ethias waarin de clausule "afstand van verhaal" in vermeld staat. Een kopie
van de polis kan bij mij ingezien worden.
Een brandverzekering voor de inboedel, er is momenteel een prijsaanvraag bij de verzekeraar,
waarschijnlijk zal dit een minimum inboedelverzekering worden van 25.000 .
Voor alle ONZoostKUST leden is er een eigen BA verzekering bij AG, deze dekt lichamelijke en
materiële schade. Daarnaast is er ook een rechtsbijstand vereniging bij EUROMEX.
Voor de speciale activiteiten schakelen we ook nog eens de gratis BELFIUS BAverzekering "vrijwilligers werk".

-

Het nieuwe Davis Vantage Pro weerstation werd ondertussen geleverd en staat bij Bob, ON7DKE,
op proef te draaien. Deze week werd ook een nieuwe PC besteld om te koppelen aan het nieuwe
weerstation. Eens alles geïnstalleerd en geconfigureerd is zal het station na een proefperiode
verhuizen naar het clublocaal.

-

Op zondag 6 oktober werd de D-Star repeater on0wv vervangen door een DMR repeater.
De D-Star repeater verhuist naar de localen van de ONZ en wordt terug actief onder on0sea.
Momenteel is de aanvraag lopende om de vergunning van on0sea aan te passen. ON4AGV heeft
afstand gedaan van zijn mandaad als technisch verantwoordelijk van ON0SEA, ON4IBM was
kandidaat om dit over te nemen.
De bestaande en nieuwe frequenties, onbemande station ON0SEA:
- WINMOR=10,1427
- APRS= 145,800
- Winlink= 438,175 en 430,757
- D-Star= 438,9375
- D-Star Data=1299,075
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-

OQ4CLM editie 2013:
Het programma van OQ4CLM ziet er als volgt uit:
30/10: Woensdag ONZ vriendenronde op 145.475 MHz om 20.30 uur
01/11: Vrijdag - officiële opening OQ4CLM om 20.00 uur
02/11: Zaterdag - kransneerlegging te Adegem om 11 uur - Canadeese begraafplaats
02/11: Zaterdag - gastoperatoren OST Oostende
03/11: Zondag - ONZ operatoren vanaf 09.00 uur
09h30 - 10h00 on4uvw vriendenronde op 3.7 MHz
10h00 - 10h15 on4ub nieuwsbulletin op 3.7 MHz
10h15 - 10h30 on4ub korte qso-ronde
14.00 Pannenkoekenbak
Voor de sportieve radioamateurs is er de Canadese bevrijdingsmars
04/11:Maandag - BAFARA als gastoperatoren
06/11:Woensdag ONZ vriendenronde op 145.475 MHZ om 20.30 uur
Op de website www.oq4clm.be wordt de agenda regelmatig voorzien van de laatste wijzigingen.

-

Varia
De ONZ heeft destijds een melding gedaan bij het BITP, clubstation met hoog vermogen voor
internationale contesten de bevestiging hiervan moeten we opsporen en ophangen in de
radiokamer. Indien we dit niet terugvinden zal de aangifte opnieuw moeten gebeuren.

-

Prijsverhoging Bar. De volgende reeks drankkaarten zullen nog steeds 20 kosten maar zullen
slechts recht geven op 18 consumpties ipv 20. Voor wie zonder drankkaart betaald wordt het 1,2
per consumptie. Zware dranken zoals bv.Duvel of Westmalle worden als twee consumpties aanzien.
Dit gaan in bij de start van de verkoop van de nieuwe reeks drankkaarten.

-

Er is belangstelling en vraag naar voordrachten. Naast de interessante informatie die gekregen
wordt van de spreker is dit een activiteit die de amateurs in beweging brengt.
Patrick, on7pp stelde voor bv. LOTW en DXCC door on4cas.
Nog voorstellen zijn steeds welkom.

-

Wim, on7tf stelde voor om een XP-PC te vervangen door een Win7-PC. Dit werd goedgekeurd,
Tom, on3dhc gaf een paar interessante tip voor de aankoop ervan.

-

De volgende ledenvergadering wordt via de nieuwsbrief medegedeeld.

73
Johan

on4uk
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