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Besproken agendapunten:
-

OO6HC , Naar aanleiding van de troonsbestijging van Zijne Koninklijke Hoogheid, Prins Filip en
20-jarige regering van Zijne Koninklijke Hoogheid, Koning Albert II op 21 juli e.k., heeft de Raad
van het BIPT beslist om aan alle radioamateurs met een Belgische vergunning toe te staan de prefix
"OO" te gebruiken in plaats van de standaard prefix "ON", en dit gedurende twee maanden (van 21
juli t.e.m. 20 september 2013). Deze regeling geldt niet voor de houders van een roepteken met één
letter in de suffix.
Patrick, on7pp, heeft ondervonden dat er weinig interesse door buitenlandse stations. De prefix
blijkt geen zo een geen succes te zijn.

-

De HF-SSB velddag op zaterdag 7 september 13h00 UTC tot Zondag 8 september 13h59UTC. Tot
op heden is er geen interesse door de leden om deel te nemen aan dit event zodat dit niet doorgaat.

-

De voorbereidingen van het OQ4CLM-weekend zijn volop bezig, alle info- en nieuwsbrieven zijn
vertrokken. De kransneelegging te Adegem op 2 nov werd toegevoegd aan de activiteitenkalender.
De volledige agenda is terug te vinden op www.onz.be

-

Op zondag 8 september zullen we terug deelnemen aan de Vrijetijdsmarkt op het Verwee-plein te
Knokke. Er zijn nog medewerkers gevraagd voor het opstellen van de twee standen die opgesteld
zullen worden aan de kant van het stadhuis (zoals vorig jaar).iedereen welkom.

-

Op zondag 15 september is er terug een molen-contest 08h tot 12h LT, er is nog steeds de
mogelijkheid om hieraan deel te nemen, indien interesse, geef gerust een seintje.

-

Tijdens onze RCO oefeningen zijn al regelmatig de Popovic-antenne tegengekomen bij de collega’s
van DRCO. Deze antenne zullen we in het najaar bouwen in de ONZ volgens de beschrijving die
terug te vinden is op de site van DRCO:
http://www.drco.nl/bestanden/techniek/factsheets/Factsheet_DRCO_Popovic_antenne.pdf

-

Bob, on7dke, Heeft een volledige uiteenzetting gedaan van het nieuwe Weerstation dat binnenkort
opgesteld zal worden in de ONZ. Bob zoekt wel nog leden die willen meewerken aan dit project om
de opstelling te optimaliseren en de continuïteit van het station te garanderen.

-

Volgende vergadering eind oktober 2013.
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