Radiozendamateurclub
ONZoostKUST
t Walletje 50C
8300 Knokke-Heist

UBA sectie ONZ

Verslag: Algemene vergadering 14 mei 2010
Aanwezigen:
on3to
on4byd
on7pp

on3oq
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on7tf

on3va
on4agv
on7dke
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on4cki
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on3aim
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on4ro
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on4bnr
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Verontschuldigd:
on3ati

on3dwg

Besproken agendapunten:
-

20h35 Aanvang vergadering.

-

Noodnet ONZoostKust: Yves, on4oq, geeft een uiteenzetting over de doelstellingen en de
contacten met de gemeente om zo een aantal genodigden te informeren. Een aantal leden hebben
opmerkingen over het mailverkeer tussen het gemeentebestuur en B-EARS.

-

Mobile radiokamer: Stefan, on7stv, stelt een financiële tussenkomst voor bij de eventuele
aankoop van een caravan of werfkeet. Deze te gebruiken als mobile radiokamer bij velddagen of
oefeningen.

-

Opendeur technische school Olvtd te Zeebrugge. Op 24 en 25 april hebben we terug onze hobby
voorgesteld tijdens de opendeurdagen van de technische school Olvtd te Zeebrugge. De opkomst
was gering, de interesse in onze hobby nog minder.

-

VHF-UHF-SHF Velddag 5 / 6 juni 2010: Bij voldoende interesse zullen we deelnemen aan de
velddag. Eerstdaags wordt het nodige materiaal nagezien, geïnteresseerde deelnemers /
operatoren kunnen zich opgeven.

-

Vrijetijdsmarkt 5 september 2010 van 10.00 13.00 op het Alfred Verweeplein: We zullen terug
een opstelling realiseren op de vrijetijdsmarkt om onze hobby voor te stellen.

-

Jamboree: 16 en 17 oktober jamboree met eventueel uitbreiding tentoonstelling legerzenders en
ontvangers onder de vleugels van on3jpa. Voor de jamboree wachten we op een sein van de
jeugdraad dit volgens schepen Maxim Willems

-

80m ronde op de 3de zondag van de maand

-

Ophangen projectiescherm: Willem en Georges zullen het projectiescherm ophangen.

-

Gastenboek: Het gastenboek wordt terug in gebruik genomen.

-

Rode Kruis: Op zondag 18 april hebben we 2 medewerkers van het Rode Kuis ontvangen. Er
was interesse in het APRS systeem. De APRS opstelling in de shack werd gedemonstreerd.

-

QSL-Dienst: De qsl kaarten zullen verzameld voor verzending bij de verdeling van de ontvangen
kaarten. Guy vraagt een sleutelset van het clublocaal, zo kan hij tijdens de week de qsl-kaarten
verdelen, sorteren en klaarmaken voor verzending.

-

Sleutels clublocaal ONZoostKUST: Een inventaris wordt opgemaakt van wie er allemaal een
sleutelset heeft.

-

Echlink on0onz: Er wordt gepolst of er interesse is naar echolink op onze repeater on0onz.
1 | Pa g e

-

D-Star hotspot: De club heeft al het materiaal in huis voor de opstelling van een Hotspot.

-

Winlink: Op 28 mei 2010 geeft Rudy een voorstelling van Winlink. Een paar DARES
medewerkers zullen ook aanwezig zijn.

-

Op 18 juni 2010 is er een voordracht over vakantieantennes door on7eq.

-

On4clm editie 2010: De CLM week start dit jaar op 30 oktober en sluit af op 7 november. Het
roepteken on66clm wordt aangevraagd. Bob, on7dke, neemt de coördinatie op zich om alles in
goede banen te leiden. Voor on66clm zal Patrick, on7pp, de qsl-drukwerk op zich nemen.

-

On4agv maakt de shack in orde voor globalset en doet de taakverdeling

-

Einde 22h30.
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