WESTVLAAMSE OMZETTER CLUB
Vereniging zonder winstbejag

Secretaris : Christophe Daeninck - ON3XI
Arcadelaan 16, 8301 Heist-aan-Zee
Telefoon: 0494-632648 – Email: on3xi@uba.be

Heist-aan-Zee, 11 november 2013
Aan de Raad van Bestuur WOC (ON1BEW, ON3XI, ON4UK, ON4TT, ON7EQ en ON7TK).
Aan alle leden van de WOC vzw, DM/WV (ON4RK) en aan alle CM/WV.
T.i. aan ON4NS en ON7TF.

Verslag van de extra bestuursvergadering van 11 oktober 2013
Plaats :
Burgse RadioAmateurs (Shack OSB), Lodewijk Coiseaukaai 31 te 8000 Brugge.
Aanwezig :
ON7TK, ON7BT, ON1BEW, ON7TF, ON4UK, ON4NS, ON7PP, ON7EQ, ON4TT en ON3XI.
Verontschuldigd :
ON4RK

De vergadering vangt aan om 20 uur onder het voorzitterschap van Claude ON7TK. De voorzitter
verwelkomt alle aanwezigen. De vergadering wordt geopend.

1 Status wettelijke verplichtingen
Alle wettelijke verplichtingen werden met terugwerkende kracht geregeld begin dit jaar. De publicatie van
de bestuursploeg in het Staatsblad gebeurde begin dit jaar. Claude (ON7TK) en Christophe (ON3XI)
zorgden voor de correcte publicaties, Eric (ON1BEW) werkte het financieel dossier af. De volgende
opname in het Staatsblad is voor 2016.

2 Nieuwe caviteiten
De nieuwe caviteiten zijn in dienst en er is een verbetering van de performantie.
De oude caviteiten werden verwijderd en zullen eerstdaags bij Jean-Jacques (ON7EQ) zijn. Deze zullen te
koop aangeboden worden ten einde een deel van de investering terug te verdienen.

-1-

Financieel is het plaatje rond, als de oude caviteiten verkocht kunnen worden is het mogelijk dat er een
kleine boni is.

3 Verzekeringen
De verzekering bij Ethias is rond. De polis dekt brandschade aan het gebouw en beperkte schade aan de
apparatuur (water, storm en bliksem zijn gedekt, elektriciteitsschade niet).
Een BA voor de bestuurders van WOC vzw lijkt overbodig omdat deze enkel aansprakelijk gesteld
kunnen worden bij grove nalatigheid, aangezien WOC vzw als een goede huisvader gebouwen en
materieel beheert is het risico onbestaand.
Jean-Jacques (ON7EQ) bekijkt of een verzekering tegen derden bij antennebreuk mogelijk is, ondanks
alle voorzorgsmaatregelen is dit een reëel risico.

4 Vernieuwing steun mast + antenne ?
Na de ontvangst van de brief van het Brugse gemeentebestuur betreffende de corrosie aan de antennevoet
werden de nodige vaststellingen gedaan. Het schrijven met het voorstel tot vernieuwing van de
bevestiging is bij het gemeentebestuur zoekgeraakt en zal hernomen worden of persoonlijk afgegeven
worden door Jean-Jacques (ON7EQ).
Bij de vervanging zal extra aandacht uitgaan naar de verankering (chemisch rekeninghoudende met de
steensoort), er zal van de gelegenheid gebruikgemaakt worden om ook de antenne te vervangen. De
bestaande X6000 zou vervangen worden door een X300. De extra kostprijs van +/- 90 EUR is
verwaarloosbaar.
Dit project wordt gecoördineerd door Jean-Jacques (ON7EQ), de voet wordt geleverd door Bart
(ON7BT), een ploeg vrijwilligers om de herstelling te plannen en uit te voeren kan samengesteld binnen
WOC vzw
Omwille van de weersomstandigheden wordt de operatie gepland in het voorjaar.

5 Installatie DMR
De DMR repeater werd in snel tempo geïnstalleerd dankzij de financiering door Tom ON3DHC. Met het
oog om vanaf de meet op de kar van de nieuwe digitale technologie te springen werd dit in goede en
vlotte banen geleid door ON4UK en ON3XI.
Alles is vrij snel verlopen. Dit werd in de hand gewerkt door de snelheid waarmee de nieuwe technologie
in België uitgerold werd en de positieve acceptatie door de radio amateur gemeenschap. De vernieuwing
opent nieuwe horizonten en is een toegevoegde waarde in het radioamateurlandschap.
Een extra troef is ook dat de repeater als analoge 70cm repeater gebruikt kan worden.
Het is wenselijk dat de clubs voordrachten voorzien over deze nieuwe technologie.
Meer info op www.ham-dmr.be .

6 Opstelling D-STAR in ON0SEA
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Na de vervanging van de D-STAR repeater op de Halletoren door een DMR repeater bleven een aantal
leden verontwaardig achter omdat ze geïnvesteerd hadden in apparatuur die niet meer gebruikt kon
worden. Dankzij de installatie van de D-STAR repeater in ONZ is de dekking gegarandeerd in hetzelfde
gebied, voor enkelen kan er soms een vermindering van het comfort (met de portable in de living zal
misschien wat problemen opleveren) ervaren worden. Blijkbaar waren het aantal d-star luisteraars groter
dan de effectieve gebruikers 
De parameters voor ON0SEA zijn beschikbaar op www.dstarvlaanderen.be .

7 Kastoestand en ledenadministratie
Er werd een overzicht gegeven door de penningmeester Eric (ON1BEW)
Ondanks de vernieuwing van de caviteiten en de plannen voor de nieuwe antenne + voet blijft de kas
positief op +/- 2200 EUR. De 30 leden en 4 clubs zorgen ervoor dat de +/- 400 EUR jaarlijkse kosten
betaald kunnen worden.
Gezien dat er vaak groeps- en anonieme stortingen ontvangen worden is het bijna onmogelijk om de
mensen persoonlijk aan te schrijven bij vervallen van het lidmaatschap.
Er wordt geopteerd om:
- regelmatig het bestaan van WOC aan te kaarten bij diverse clubactiviteiten, vergaderingen en
voordrachten
- op de website de lijst actueel te houden van de huidige leden door telkens de ontvangen bijdrages
van de afgelopen 12 maanden te publiceren
- Jean-Jacques (ON7EQ) heeft een voorbeeldbrief die begin volgend jaar verdeeld zal worden onder
alle leden van de verschillende secties

8 Voorstel kandidaat penningmeester
De pennigmeester, Eric (ON1BEW), blijft zijn mandaat uitoefenen tot het einde van de huidige termijn
(maart 2016).
Om de pariteit van de clubs in het bestuur in evenwicht te houden wordt door OSB, door voorzitter Bart
(ON7BT), Noel (ON4NS) voorgedragen. Gezien zijn ervaring en kennis werd dit in dank aanvaard.

9 Website
De oude website is onbeheersbaar geworden omdat niemand nog echt de technologie beheerst waarin die
ontwikkeld werd. De tijdelijke site www.on0wv.be heeft duidelijk gemaakt dat het anders en sneller kan
maar er wordt niet verder op ingegaan op dit voorstel.
Tegen 1/1/2014 zal Bart (ON7BT) de website van WOC vzw vernieuwen door gebruik te maken van
Drupal op de servers van UBA. Hij zorgt dan ook voor het verder up-to-date houden.

10 Voorstel raamcontract
Het principe van het raamcontract voor het opgestelde materiaal op de site Halletoren wordt algemeen
goedgekeurd. Jean-Jacques (ON7EQ) bekijkt hoe een juridisch correct contract mogelijk is en de rechten
van WOC vzw en diegene die materiaal ter beschikking stelt optimaal gegarandeerd worden.
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Er zal zo snel mogelijk een document opgesteld worden dat door het bestuur goedgekeurd kan worden
(via mail)
Het contract wordt getekend door enerzijds de voorzitter en penningmeester van WOC vzw en anderzijds
de eigenaar van het materiaal.

11 Varia ...
-

Alle communicatie voor WOC vzw vanuit het Stadsbestuur gebeurt via OSB. Er wordt gevraagd
of het niet mogelijk is om de naam te wijzigen op de correspondentie zodat deze niet gemengd
wordt met deze van OSB. Dit werd reeds enkele malen aangekaart bij het gemeentebestuur doch
met de nodige omzichtigheid teneinde geen rechten op de locatie te verliezen.

-

In het kader van inschakeling van radio amateurs en apparatuur bij rampen en calamiteiten werd
de vraag gesteld of het mogelijk is om de repeaters te voorzien van batterijen. Dit is mogelijk maar
moet met de nodige omzichtigheid gebeuren omwille van mogelijke gevaren (brand, gassen, …)
die daaraan verbonden zijn. Het financieel plaatje zal bekeken worden omdat de levensduur van
batterijen beperkt is en de vervanging dus geprovisioneerd en gebudgetteerd zal moeten worden.
Diverse oplossingen zijn mogelijk, we nemen dit mee naar de volgende vergadering en evalueren
mogelijke opties.

De vergadering wordt gesloten om 22:00 u. De voorzitter dankt iedereen voor zijn deelname aan de
vergadering.
i/o Christophe Daeninck - ON3XI
Secretaris van het WOC
WOC_Verslag_20131111.DOC
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