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Besproken agendapunten:

-

CM verkiezing 2012. Voor de ONZ gaat de CM verkiezing door op vrijdag 6 april 2012 om 20h30.

-

West-Vlaamse Vriendenronde ON4UVW op 80m. Iedere 3de zondag van de maand verzorgt de
ONZ deze ronde. Geïnteresseerden die ook hieraan willen medewerken, kunnen dit steeds melden
aan ondergetekende.

-

Cursus Basisvergunning. Afgelopen zondag 26 februari was er een praktisch proef voor de
kandidaten van de basiscursus waar 5 van de 6 ingeschrevenen hebben aan deelgenomen en
geslaagd waren. Patrick Legein heeft afgehaakt wegens ziekte. Proficiat aan de deelnemers.

-

In de komende weken zijn er terug een paar korte 4 uren UBA CW en SSB contesten.
11 maart 80m CW
18 maart 6m CW/Phone
25 maart 2m CW/Phone
01 april 80m SSB
Het clubstation staat steeds ter beschikking van de leden.

-

ON50HC, 50 jaar ONZ oostkust. Verschillende activiteiten worden nog doorgenomen en plannen
we ergens samen met de activiteiten van on4clm.
Gesprekken lopen nog met schepen Willems, de voorzitter van de cultuurraad Dhr. Hazebrouck
wordt nog aangeschreven.
Een hamdiner zal plaatsvinden in de maand november, er zijn al twee locaties voorgesteld.

-

Op 15 april 2012 zal het precies 100 jaar geleden zijn dat de Titanic op een ijsberg botste en zonk.
Als radioamateur brengen wij vooral ook hulde aan de marconist Jack Philips die zich tot de
allerlaatste snik van zijn taak kweet en het noodsignaal CQD bleef uitzenden zo lang hij kon. Om
mede hulde te brengen aan deze plichtsbewuste marconist en als herinnering aan deze ramp
activeren we van 1 april 2012 tot 30 april 2012 een aantal speciale roepteken OR100MGY.
In het weekeinde van 14 en 15 april 2012 zullen we een marathon houden, van zaterdag 14:00
starten we en dit tot zondag 18:00 locale tijd dit in de mode CW.
Voor deze marathon hebben we nog een aantal CW-operatoren nodig, geïnteresseerden om deel te
nemen aan dit event mogen steeds contact opnemen met on4uk of met on7tf

-

Volgende vergadering voorlopig voorzien op vrijdag 4 mei 2012 om 20h30
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