Radiozendamateurclub
ONZoostKUST
t Walletje 50C
8300 Knokke-Heist
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Aanwezigen:
ON3XI, ON7CK, ON5BD, ON4BYD, ON7PP, ONL (Dorinne), ON3AIM, ON4CJT, ON4IBM, ON4UK, ON4CAB
Verontschuldigd:
ON6PQ, ON4RO, ON4OQ, ON7DSP, ON7TF, ON1AUD
Agenda:
-

-

-

Organisatie
o CM en DM verkiezingen
▪ De kandidaturen worden nog verwacht tot 28/12 bij DM en CM. ON3XI stelt zich
weerom kandidaat.
o VZW
▪ Factuur ENGIE
● De factuur werd opgesteld en zal naar de nieuwe contactpersoon gestuurd
worden, dit is een belangrijke bron van inkomsten voor de club
▪ Ledenadministratie & gastenboek
● 3DHC houdt de ledenadministratie bij, 3XI zal zorgen voor een gastenboek
● We hebben dringend een overzicht nodig van de UBA, VRA en vrije leden
o Cultuurraad
▪ Er is een bevestiging dat de subsidies komen eraan, het nieuwe rekeningnummer van
ONZ was niet gekend.
o Bar
▪ Aanleveren drank
● 7PP wilt ontheven worden van de taak om de bar aan te vullen. Volgens de nood
zal bekeken worden met 3AIM, 4BYD, 4UK en 3XI wat er wanneer nodig is
▪ Op voorstel van 4CJT zal niet alcoholisch bier aangeboden worden. Op aanraden van de
specialisten is gekozen voor Radler
Evaluatie afgelopen periode
o CLM
▪ Er waren zo n 1400 QSO’s, alle logs en kaarten werden reeds afgewerkt
▪ De organisatie van de opening en pannenkoekenbak waren treffers qua bezoekers
▪ Op naar volgend jaar
o Spaghetti avond
▪ Deze avond is een topper op ons agenda
o RCO
▪ Er was een succesvolle oefening met DRCO - VZRB. De medewerking van RCO werd door
de Nederlandse vrienden enorm geapprecieerd. RCO had ook toegang tot de lokalen van
de Vrijwillige Zee Redding van Blankenberge. Er wordt gekeken om die banden aan te
houden.
UBA
o 70 jarig bestaan
▪ ONZ zou graag deelnemen met de call ON70ONZ gedurende de maand mei

▪

-

-

-

-

-

Het voorstel is om de nationale kaarten te maken waarop de secties hun sectie
aankruisen
o De wisselbeker ON4WF laten we voor wat het is.
Vriendenronde
o 3AIM is netleider en 7PP verzorgd de logs
o Momenteel zijn er 108 inmelders
o Het regelment wordt strikt toegepast, er moet 3 jaar tussen zijn alvorens iemand opnieuw kan
winnen. Ondanks deze maatregel steven we af op een aantal ex aequo’s. Het budget voor de
bekeers wordt verdeeld en resulteert in kleinere beker voor de winnaar
o In 2018 wordt het regelment uitgebreid en is een minimum aantal inmeldingen per call van 5
nodig voor een award
UBA Vriendenronde
o Het team dat dit sinds jaar en dag doet blijft dit verder doen.
Voorstellen 7PP
o OP18HC wordt de call voor de herdenking van de eerste wereldoorlog, actief in april 2018 (call
wordt nu reeds aangevraagd)
o OR4CLM zou de call worden voor CLM en loopt van 16 oktober tot 15 november
o ONFF wordt op regelmatige tijdstippen georganiseerd samen met Guy en Gino
VRA
o De vraag wordt gesteld of het nog zinvol is een VRA club te hebben als:
▪ er geen interesse is in het gebruik van de call ON6KNH die jaarlijks 45 EUR kost
▪ het effectief aantal leden zeer beperkt is en er geen deel van het lidgeld terug g stort
wordt in de clubkas
▪ QSL kaarten niet bij ons geraken en nog minder bij OMs als wij ze versturen
o De VRA leden worden geconsulteerd om vrij lid te worden en eventueel aan te sluiten bij een
andere VRA secties. De leden worden op de hoogte gehouden op de volgende vergadering.
Planning volgend jaar
o 26/01 Nieuwjaarsreceptie – drank en hapjes (kaas en salami en nootjes) worden verzorgd door
het gekende team. Er wordt gevraagd om vooraf in te schrijven
o 24/02 Bowling
o 16/03 CM verkiezing
o 17/03 Rosmalen
Varia
o De ONZ nieuwsbrief wordt door 60% van de geadresseerden gelezen.
o B-mars
▪ Op voorstel van 7CK wordt dit internationaal initiatief terug leven ingeblazen. Het
voorstel is om dit onder vzw Radio Shack Oostkust te organiseren zoals RCO, alle leden
worden gevraagd om steunend lid te worden van ONZ
▪ Zowel de calls 8SUB (beheert door 4CAB) OR0OST en ON4BRN (van 4AGV) , zouden op
termijn bij de huidige leden ondergebracht worden. Financieel wordt bekeken wat er
nog resteert. De apparatuur wordt bij ONZ ondergebracht. Qua uitgaven zijn enkel de
calls te verwachten.
▪ Het domein is reeds eigendom van 7CK, de vorm en inhoud wordt door 7PP. Het ganse
project wordt door 7CK getrokken met de steun van ONZ.

De vergadering werd afgesloten om 21u30 met een drink.

