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Evaluatie
o Nieuwjaarsreceptie
▪ De vermindering van het aantal hapjes en drank is een goed idee geweest.
▪ Volgend jaar zelfde concept
o Bowling
▪ Een geslaagde avond met een plezante groep OM’s en XL’s
▪ Een aantal mensen kon niet mee bowlen, misschien even kijken of er gelijkaardige
evenementen bestaan met een andere activiteit zodat meer mensen kunnen deelnemen
o Verkiezingen
▪ Er was een beperkte opkomst
▪ Het resultaat
● CM= ON3XI
● DM= ON5SM
● Het is afwachten wie nationaal voorzitter wordt, we hopen dat de rede zegeviert.
▪ De verkiezingen in Ieper hebben er genoeg voor gezorgd dat Johny geen voorzitter meer
is, we bedanken hem voor zijn inzet en de vele mooie contacten, we wensen de nieuwe
voorzitter veel succes.
- Ledenadministratie
o We hebben 3 soorten leden: UBA, VRA, ONZ leden
o Een aantal ONZ leden is lid van een andere UBA club maar registreert zich ook in ONZ
o ON4RO houdt zich bezig met de leden en de bakjes. Hij ontvangt van 3XI de UBA leden lijst, van
4UK de VRA ledenlijst en 7TF de ONZ leden.
o Er wordt voor elk lid een QSL bakje voorzien, zowel voor QSL kaarten als papieren post
- Vriendenronde
o De speciale calls worden telkens gebruikt en zorgen zo voor een boost voor die calls
o ON3AIM zorgt dat de beker voor ON4GPN bij hem geleverd wordt
- FInanciele situatie
o De gemeentelijke subsidies zorgen ervoor dat onze club kan blijven draaien. Vorig jaar konden
we op een extra duwtje rekenen omdat we grote investeringen deden, dit jaar zal het minder
zijn. Het uitblijven van activiteiten zal ook voelbaar zijn op de ontvangen subsidie. Oproep naar
activiteiten of presenetaties.
o De andere inkomsten en evenementen zijn steeds break-even.
o Het verhuur van een stukje van de mast zorgt ervoor dat we kunnen investeren in nieuw
materiaal.

-

-

-

-

-

Antenne park
o De 2m beam is, ondanks de vervanging van vorig jaar, al voor een deel gesneuveld door de naen voorjaarsstormen. Aangezien die antenne bovenaan de mast staat zullen we even moeten
leven met de paar db verlies.
o De draadantennes zouden opnieuw opgespannen moeten worden. ON4CAB vraagt even na bij
Blondeel parket of er bevestiging aan het dak mogelijk is.
o Door het plaatsen van het gebouw op het terrein achter ONZ is het onmogelijk om nog met een
normale lift van 30m antennen werken uit te voeren langs die kant. Volgende ingrepen zullen
dus het nodige denkwerk vereisen, grotere kraan en financiële implicaties hebben.
Leden
o UBA
o VRA
o Vrije leden ? (Tom)
Activiteiten
o OP18HC: is momenteel afgelopen. HEt aantal QSO’s valt tegen, slechts 500 waarvan 150 van de
vriendenronde. Dit is deels te wijten aan de slechte condities maar vooral aan het gebrek aan
operatoren.
o ON0FF: wordt door ON7PP en ON4RO geactiveerd en in die paar uur 200 QSO’s in slechts 2u en
dit met een veld opstelling.
o OT70ONZ: start op 1 mei. We doen mee op alle banden. Het is de bedoeling dat we ook op
vrijdagavond telkens het station activeren.
o De molencontest hebben we al 2 maal laten voorbij gaan omdat er geen interesse is. Dit zijn
kleine contesten en moeten toch haalbaar zijn met de club. We bekijken de volgende.
o UBA contesten moeten ook haalbaar zijn. We bekijken welke 2m en andere en velddag er de
komende maanden georganiseerd zijn en proberen 1 te plannen. Wordt verder afgesproken op
een vrijdagavond. ON3XI bekijkt alvast de UBA kalender.
OR36CLM
o ON4RO begint reeds in juli met de correspondentie
o Het is nog steeds wachten op de licentie, alhoewel deze reeds in januari aangevraagd werd.
RCO
o BIj de laatste oefeningen was de opkomst laag omwille van de drukte bij de leden.
o De contacten met de gemeente zitten ook on-hold
o BIj de nationale vereniging draait alles normaal, ondanks de strubbelingen met de verbinding
met binnenlandse zaken. Er is een meldoefening geweest via SMS waarin een aantal RCO leden
zich ingemeld hebben op 145.500Mhz, de procedure wordt uitgebreid naar alle RCO leden. Er is
vraag naar OM’s die uitleg kunnen geven over packet radio (winexpress, paclink, winlink, tnc-x,
...).
Nieuwsbrief
o Uit de statistieken is gebleken dat de nieuwsbrief door ongeveer 50% van de ONZ leden NIET
gelezen wordt.
o Het verslag van de vorige ledenvergadering werd amper 3 maal gelezen.
o Het is dan ook te begrijpen dat leden constant vragen wanneer een activiteit plaatsvindt als de
gestuurde nieuwsbrief, de ledenverslagen, de website en de berichten op Facebook niet lezen
of er niet op reageren. Het wordt dus warm aanbevolen aan de leden om actief de verslagen
enz… van de club te lezen en volgen.

De vergadering werd afgesloten om 21u05 met een drink van de CM.

