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, 10 april 2014
Aan de Raad van Bestuur WOC (ON7TK, ON4TT, ON1BEW, ON3XI, ON7EQ, ON4UK).
Aan alle leden van de WOC vzw, DM/WV (ON3DNS) en aan alle CM/WV.
T.i. aan ON4NS, ON7BT en ON7TF.

Verslag van de jaarlijkse bestuursvergadering van 10 april 2014

Plaats :
ONZoostKUST (Shack ONZ), ‘t Walletje 30c te 8300 Knokke-Heist.
Aanwezig : (in orde van aankomst)
ON7PP, ON4TF, ON4NS, ON7EQ, ON3XI, ON1BEW, ON4UK, ON3DNS, ON7TK, ON4BYD
Verontschuldigd :
ON7BT
Afwezig :
ON4RK, ON4TT

De vergadering vangt aan om 20.15 uur onder het voorzitterschap van Claude ON7TK. De voorzitter
verwelkomt alle aanwezigen. De vergadering wordt geopend.

1 Goedkeuring vorig verslag
Het verslag werd goedgekeurd, mits de correctie van een typografische fout in de titel.
De gecorrigeerde versie werd op 11/04 verstuurd naar de leden en zal verschijnen op de website.

2 2e mandaatjaar voor de bestuurders, gekende en nieuwe wijzigingen 2016
De bestuurders gaan hun 2de mandaatjaar in. Bij het begin van het nieuwe mandaat, vorig jaar, heeft Eric
(ON1BEW) aangegeven dat zijn mandaat op het einde van de mandaatsperiode vacant komt (dit om
onnodige publicatie kosten te vermijden). Noël (ON4NS) zal vanaf dit jaar geleidelijk aan een aantal
taken overnemen zodat de overdracht geen problemen oplevert.
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3 Kastoestand en ledenadministratie 2013
Jaarlijks zijn er een 60 tal stortingen en dit voldoet om de gewone kosten te dekken, er is weinig instroom
van nieuwe leden. Er zijn momenteel 4 secties lid (ONZ, OSB, TRA, OST), die elk 2 leden met
stemrecht hebben in de WOC vergadering.
De kastoestand:
Zichtrekening :
Deposito :
Totaal :

752,79 EUR
1719,12 EUR
2471,91 EUR

Dit is een gezonde situatie, ondanks de stijgende kosten blijft dit goed, vooral te danken aan de aparte,
privé financiering voor de vernieuwing van de caviteiten. Waarvoor dank.

4 Kosten 2014
Budget:
Huur:
150 EUR
Brandverzekering:
100 EUR
BA (o.a. antennebreuk):
80 EUR
Elektriciteit:
20 EUR
Vergunning:
50 EUR
Klein materiaal:
25 EUR
Administratie en kosten:
25 EUR
UBA verzekering teruggave: -100 EUR
Totaal :
350 EUR
Investeringen en vernieuwingen aan het materiaal en infrastructuur moet steeds gebeuren via externe
financiering en/of sponsors.

5 Fondsenwervingen & lidgeld 2014
Het is nodig om de kastoestand gezond te houden:
- De tabel met bijdrages van de secties wordt afgeschaft en er wordt een bijdrage van 1 EUR per lid
gevraagd.
- Indien mogelijk, fundraising in de shack door het plaatsen van een WOC spaarpot
- De vraag naar ON3DNS om als DM een lidmaatschap van de andere secties aan te kaarten op de
DM/CM vergadering.
- Wat i.v.m. de secties uit OVL ?
- Christophe (ON3XI) zal bekijken wie er DMR gebruikt via on0wv en de desbetreffende OM’s een
DMR tekstberichtje sturen om hen attent te maken op het WOC en het lidgeld.
- Kunnen de gebruikers van Echolink ook afgetoetst worden met de leden ?

6 Stad Brugge
Dankzij het geduldig en voorzichtig lobbywerk van Jean-Jacques (ON7EQ) mag het WOC blijven
beschikken over de locatie Halletoren. De huurprijs werd wel opgetrokken van 12,50 EUR (conversie van
de 500 BEF uit 1977) naar 150 EUR.
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7 Vernieuwing steunmast + antenne
Op vraag van monumentenwacht werd een dossier ingediend om de bevestiging van de antenne te
vernieuwen wegens corrosie. Jean-Jacques (ON7EQ) heeft een fotodossier opgesteld over de huidige
toestand en een voorstel tot vernieuwing. Dit dossier is goedgekeurd door de erfgoedcommissie en de
werken zullen gepland worden. Jean-Jacques (ON7EQ) coördineert de werkzaamheden:
- Opmeten en opmaken plan (materiaal, gereedschap, mensen, prijs, …)
- Maken inox staander, medewerking van Bart (ON7BT)
- Installeren (de nodige mensen en materiaal voorzien om dit snel en efficiënt uit te voeren met zo
weinig mogelijk hinder voor de bezoekers)
Er zal van de gelegenheid gebruikgemaakt worden om ook de antenne te vervangen. Er wordt geopteerd
voor een dualband antenne van professionele kwaliteit. Kostprijs +/- 80 EUR

8 Verzekering
Er zijn 2 verzekeringen:
- Brandverzekering (wordt gerecupereerd van UBA)
- BA Collectief bij Ethias, tegenover derden (bvb. antennebreuk)
Sowieso zijn UBA leden steeds persoonlijk verzekerd tegenover derden en onderling.

9 Website
De website werd aangepast en gemoderniseerd. Algemene tevredenheid en dank voor Bart (ON7BT). De
site moet actueel gehouden worden:
- Actuele ledenlijst, lijst frequenter dan jaarlijks
- Verslagen WOC
- Oproep betalen lidgeld
- Oproep sponsors antenne en steunmast
- Duidelijk verslag van alle activiteiten zoals caviteiten vervangen, installatie batterijen, … (te
bevragen bij de verantwoordelijke personen)

10 Internetverbinding WirelessBelgium
Er werden diverse alternatieven onderzocht en het enige valabele alternatief was de activatie van de
aanwezige ADSL lijn met een kostprijs van +/- 400 EUR per jaar.
Het frequent rapporteren door Tom (ON3DHC) van de problemen en traagheid van de lijn heeft tot
resultaat gehad dat i.p.v. 20 hops naar het internet er nu nog slechts 5 zijn en de antwoordtijden
verminderd van 1500 ms naar 30 ms, alsook er amper nog onderbrekingen zijn.
Op 9/04 en 10/04 waren er echter weerom problemen, DMR werd constant onderbroken en Echolink was
onmogelijk, maar na melding (met ping en tracert rapporten) van ON3DHC van het probleem aan
ON4TOP werd het probleem opgelost op 11/04. Dit is dus een belangrijk contact.
De situatie blijft behouden en tot tevredenheid.
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11 Raamcontract
Een raamcontract werd opgesteld en doorgestuurd maar daar kwam nog geen reactie op. Het WOC is
vragende partij om duidelijkheid te scheppen betreffende de verantwoordelijkheid. Het is duidelijk dat het
WOC enkel de locatie ter beschikking stelt en voorziet in stroom en verzekeringen brand en BA, er wordt
geen verantwoordelijkheid genomen naar de geïnstalleerde apparatuur.
Christophe (ON3XI) zal navragen hoever het ermee staat.

12 DMR en ON0WV
Johan (ON4UK) is technisch verantwoordelijk en begeleidt elke toegang tot de installatie, de interventie
ter plekke zijn zeer beperkt omdat alles remote kan gebeuren (als de netwerklijn operationeel is)
Er is weinig te zien naar nieuwe leden dankzij de installatie van DMR, er wordt gekeken hoe gebruikers
van DMR gewezen kunnen worden op het belang van het WOC (cfr. Punt 5)

13 Bijkomende repeaters
Meer en meer komt de vraag van andere repeaters om zich onder het WOC te groeperen. Dit is nuttig
omdat er bij de eigenaars van de locaties een awareness is betreffende de aanwezigheid, aansprakelijkheid
en de mogelijke risico’s.
Het WOC staat als rechtspersoon in voor:
- Vergunningen
- Verzekering brand en BA
- Elektriciteit
- Huur
Het is natuurlijk slechts mogelijk om bijkomende repeaters op te nemen als de kosten gedekt worden en
de nieuwe repeaters dan ook extra leden aanbrengen of voor sponsoring naar het WOC voorzien.
Worden opgenomen in WOC vzw:
ON0ONZ – 70cm repeater - Margaretakerk, Knokke
- Vergunning 47 EUR
- Verzekering brand (afstand van verhaal)
- Verzekering BA
- Johan (ON4UK) bekijkt de modaliteiten met de kerkfabriek
ON0ABT – aprs digipeater – Watertoren, Beernem
- Vergunning 47 EUR
- Verzekering BA
- Noël (ON4NS) en Jean-Jacques (ON7EQ) bekijken de modaliteiten met de eigenaars
Andere repeaters
ON0OST
- Dennis (ON3DNS) zal even polsen of er interesse bestaat bij Aimé
ATV Hertsberge
- We zijn het initiatief genegen, er kan bekeken worden hoe ze volwaardig lid van WOC kunnen
worden, met de opmerking dat het over een privé initiatief gaat met leden uit diverse secties.
- Voor 2014 zal een eenmalige bijdrage van 50 EUR gestort worden, in de toekomst zal geëvalueerd
worden of er aansluiting komt of weerom een bijdrage is.
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14 Varia
ON0WV R2
Vanaf 15/04/2014 wordt de analoge repeater uitgerust met batterijen. 2x7Ah batterijen zullen ervoor
zorgen dat bij stroomuitval de repeater nog gedurende 12 uur gebruikt zal kunnen worden welleswaar met
een beperkt zendvermogen van 1W.
UBA repeater comité
UBA is zinnens een repeatercomite op te zetten om zo een praatbuis te hebben van/naar/over de actieve
repeaters. Het is te verwachten dat WOC als rechtspersoon daar actief zal in zijn.
UBA verzekeringen
UBA bekijkt momenteel wat er qua brand en BA verzekeringen mogelijk zijn voor alle repeaters. Het
dient opgemerkt dat UBA reeds voorziet in de brandverzekering voor de aangesloten repeaters en een BA
verzekering (tegen derden en leden onderling) voor de leden.
23cm en kleiner
Na de problemen van enkele ATV repeaters met diverse radarstations dreigt in de toekomst een probleem
met interferentie met het Europese GPS systeem Galileo (1164-1215 MHz, 1215-1300 MHz en 15591592 MHz)
http://amsat-uk.org/2014/03/05/galileo-gps-closes-down-23cm-atv-repeater-db0qi/
Hopelijk levert dit geen problemen op met ATV of diverse linken
Locatie centraal West-Vlaanderen
Vroeger werd de mogelijkheid bekeken om de antennetoren in Lichtervelde te gebruiken. Dit zou een
ideale plaats kunnen zijn om repeaters te installeren gezien de centrale ligging. Misschien te bekijken of
zelfs te onderzoeken of daar in het verleden ooit contacten en goedkeuringen waren. Een losse gedachte.

De vergadering wordt gesloten om 22.15 uur. De voorzitter dankt iedereen voor zijn deelname aan de
vergadering.
i/o Christophe Daeninck - ON3XI
Secretaris van het WOC
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