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Besproken agendapunten:

-

West-Vlaamse Vriendenronde op 2m. Op zondag 3 juni 2012 is het terug de ONZ die deze ronde
zal verzorgen tussen 09h30 en 10h30. Operator van dienst zal waarschijnlijk terug Freddy, on4cki,
zijn en George, on4byd,voor het bijhouden van de log.

-

De afloop van de Titanic periode kunnen wij zeggen dat dit zeer succesrijk is geweest. In de log van
OR100MGY staan 4.503 QSO s wat goed is voor 92 DXCC landen. 600 kaarten zijn reeds
ontvangen via eQSL. Bedankt aan allen dit op een of andere manier helpen realiseren.
De QSL-kaarten zijn besteld bij MAX, on5ur. Zodra ze binnen zijn kunnen we beginnen met ze te
voorzien van een QSO label.

-

Tijdens het CW weekend van OR100MGY heeft oa Bart, on4cab ondervonden dat er een foutje zit
in het CW gedeelte van de FT1000. Ondanks dat de ATU ook defect is werkt het toestel in SSB
perfect. Bart stelt voor om het toestel te vervangen. De FT1000 wordt te koop aangeboden, als het
toestel verkocht is wordt een nieuw toestel aangekocht.

-

Op woensdag 25 april was er de jaarlijkse WOC vergadering.
Financieel zit het WOC terug goed bij kas door de regelmatige bijdragen van de vele radioamateurs.
De grootste onkost is nog steeds de elektriciteitsfactuur (1.635Kwh). D-Star West-Vlaanderen heeft
een nieuwe PC geschonken zodat de gateway van de digitale repeater terug operationeel is. De
stabiliteit van de internet verbinding via Wireless Antwerpen wordt opgevold.

-

70cm Repeater on0onz. Het aanbod aan repeaters de laatste tijd zo groot dat je bijna overal geen kat
hoort. Is de repeater in Knokke-Heist nog noodzakelijk? Gezien er momenteel buiten de vergunning
geen onkosten zijn aan de repeater blijft alles zoals het is. Ik ben op zoek naar een nieuwe sysop
voor de repeater. Kandidaten kunnen zich melden bij mij.

-

Er zijn terug een aantal geïnteresseerden voor de cursus basisvergunning. Waarschijnlijk starten we
terug in de loop van de maand september met de cursus, dit afhankelijk van de lesgevers.

-

Er is interesse naar wat zelfbouwprojecten zoals bv. het maken van een balun. Over dit project is
nog weinig ervaring onder de leden, van zodra we iemand hebben die dit hier meer kennis over
heeft starten we dit projet.
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-

Iedereen die zich ingeschreven heeft bij B-ears zal waarschijnlijk een uitnodiging ontvangen hebben
om aanwezig te zijn op de geplande vergadering op 12 mei tijdens het congres. Gelieve hierop te
reageren of je al dan niet aanwezig zal zijn.
Frank, PE1EWR van DRCO (Delta Radio Communicatie Ondersteuning) nam contact op met ons.
Hij melde ons dat met ingang van 1 jan 2012 de Regio Zeeland (R19) unaniem uit de landelijke
stichting DARES is gestapt. De verstandhouding tussen de enthousiaste groep van DRCO en de
hulpdiensten is zeer goed zodat ze ook zoals eerder overeengekomen ingezet worden als er lokaal
vraag naar is.
DRCO is ook bezig met een provincie dekkend Winlink netwerk daarom zullen we ook terug onze
Winlink opstelling in de ONZ verder optimaliseren. In de komende weken maken we terug een paar
workshops rond Winlink en D-Rats.

-

ON4CLM editie 2012. Er zijn momenteel nog geen nieuwe ontwikkelingen voor deze editie,
Waarschijnlijk wordt er wel een speciale call aangevraagd.

-

Een recente Callbook CD 2012 wordt aangekocht voor de ONZ.

-

ON50HC, 50 jaar ONZ oostkust. Er wordt overwogen om dit jaar deel te nemen aan de cultuurgala
2012. De gala-avond gaat door op 6 oktober 2012 in de casino te Knokke-Heist. Verder informatie
volgt nog.

-

Volgende vergadering voorlopig voorzien op vrijdag 3 augustus 2012 om 20h30
73
Johan

on4uk
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