WESTVLAAMSE OMZETTER CLUB
Vereniging zonder winstbejag
Secretaris: Christophe Daeninck - ON3XI
Arcadelaan 16, 8301 Heist-aan-Zee
Telefoon: +32-494-632648 – Email: on3xi@uba.be

Heist-aan-Zee, 1 april 2015

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 26 maart 2015

Plaats:
Shack TRA, Guido Gezellelaan 3, 8820 TORHOUT.
Aanwezig (in orde van aankomst):
Jean-Jacques ON7EQ, Noël ON4NS, Johan ON4UK, Wim ON7TF, Bart ON7BT, Christophe ON3XI, Dennis ON3DNS,
Claude ON7TK en Jacques ON4TT.
Verontschuldigd:
Afwezig:
Eric ON1BEW.
De vergadering vangt aan om 20.15 uur onder het voorzitterschap van Claude ON7TK. De voorzitter verwelkomt alle
aanwezigen. De Algemene Vergadering wordt geopend.
1

Goedkeuring vorig verslag

Met eenparigheid van stemmen is het verslag goedgekeurd.

2

3e mandaatjaar voor de bestuurders, gekende en nieuwe wijzigingen 2016

De overdracht tussen ON1BEW en ON4NS is bezig en zal afgewerkt zijn tegen de volgende Algemene Vergadering.
Momenteel zijn geen andere wijzigingen gemeld.

3

Kastoestand en ledenadministratie 2014

KAS toestand op 31/03/2015
Zichtrekening
961.57 €
Deposito
1727.90 €
Speciën
0.00 €
---------------------------------------Totaal
2689.47 €
Ledenadministratie
In de eerste 3 maand van 2015 werd reeds 410 € gestort
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4

Kosten raming 2015

Budget:
Huur:
150 €
Brandverzekering:
100 €
BA (o.a. antennebreuk):
80 €
Elektriciteit:
200 €
Vergunning:
50 €
Klein materiaal:
25 €
Administratie en kosten:
25 €
UBA verzekering teruggave:
-100 €
------------------------------------------------------Totaal :
530 €
Investeringen en vernieuwingen aan het materiaal en infrastructuur moet steeds gebeuren via externe financiering en/of
sponsors.

5

Fondsenwervingen & lidgeld 2015

Zolang de inkomsten en de reserves de kosten dekken blijft het lidgeld ongewijzigd.
De bestuurders betaalden op de vergadering hun jaarlijkse bijdrage van 10 €
De verkoop van gerecupereerd materiaal door Jean-Jacques ON7EQ in TRA brengt veel op, misschien een ideetje voor andere
clubs.

6

Stad Brugge

Dankzij de inspanningen van Jean-Jacques zijn er goede contacten en contracten met Stad Brugge, waarvoor dank. Copies van
de contracten zijn beschikbaar bij Claude ON7TK en Christophe ON3XI.

7

Vernieuwing steunmast + antenne

Na de vernieuwing werden de nodige foto’s genomen en is alles goedgekeurd, er zijn geen extra controles noch wijzigingen
gebeurd. Te overwegen is om de ooit de antenne te vervangen door een repeater versie omdat deze steviger is en het
stralingspatroon nog beter. Jaarlijks is er een controle en daar zal verslag van uitgebracht worden.

8

Verzekering

De brand en BA verzekering zijn basistaken van WOC v.z.w., de brandverzekering kan gerecupereerd worden bij UBA.
Voor de vrijwilligersverzekering te behouden is het nodig dit bij elke interventie (jaarlijkse controle, onderhoud R2,
onderhoud, ...) aan te vragen.

9

Website

De website is geruime tijd buitendienst geweest omwille van een virus. Diep in de Drupal-code was in het ON0WV gedeelte
een pagina gehackt. Het opkuisen van deze pagina en de controle van de volledige database kostte veel tijd maar was
noodzakelijk voor de eigen site, de UBA moedersite alsook de gebruikers van de site.
De site www.on0wv.be is geen eigendom van WOC v.z.w. maar gezien dat het ook een HAM site is over een repeater op de
Halletoren, de positieve contacten, de crosslinken, ... wordt er geen probleem over gemaakt.

10 Internetverbinding WirelessBelgium
Dankzij de diverse testen en opmerkingen werd het aantal hops tot de Halletoren drastisch verminderd, dit heeft een positieve
invloed op de antwoordtijden.
Er was een korte uitval ten gevolge her programmaties bij Wireless Belgium.
De verhouding prijs/kwaliteit blijft zeer gunstig voor WOC v.z.w.
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12

DMR en ON0WV

Gezien de koppeling van de repeater aan het nationale- en internationale netwerk werd even aangeraakt of deze technologie
hackproofed is. Een logging van de activteit zou misschien nuttig kunnen zijn.

13

Bijkomende repeaters

Het idee om andere sites onder de polis te schuiven blijkt onmogelijk. Indien er andere sites zijn die willen aansluiten dan kan
dit geval per geval onderzocht worden.

14

Varia

Geen punten

De vergadering wordt gesloten om 21.30 uur. De voorzitter dankt iedereen voor zijn deelname aan de vergadering.
i/o Christophe Daeninck - ON3XI
Secretaris van het WOC
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