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 mei 2016

Aan de Raad van Bestuur WOC (ON7TK, ON4TT, ON4NS, ON3XI, ON7EQ, ON4UK, ON1BEW.
Aan alle leden van de WOC vzw, DM/WV (ON5SM) en aan alle CM/WV.
T.i. aan ON7BT en ON7TF.

Verslag van de jaarlijkse bestuursvergadering van 28 april 2016

Plaats:
Shack TRA, Guido Gezellelaan 3, 8820 TORHOUT.
Aanwezig:
Jean-Jacques ON7EQ, Noël ON4NS, Johan ON4UK, Wim ON7TF, Bart ON7BT, Christophe ON3XI, Claude ON7TK en
Jacques ON4TT, Mark ON5SM
Verontschuldigd:

De vergadering vangt aan om 20.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

Verkiezing en aanstelling van de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur

ON4NS neemt van ON1BEW het pennigmeesterschap over, ON1BEW blijft als bestuurder in WOC v.z.w.
Raad van bestuur wordt als volgt samengesteld:
Noel, ON4NS, penningmeester
Christophe, ON3XI, Secretaris
Jaak, ON4TT, ondervoorzitter
Jean-Jacques, ON4EQ Technical Manager Analoog
Johan, ON4UK Technical Maanger Digitaal
Caude, ON7TK, Voorzitter
3

Kastoestand en ledenadministratie 2015

KAS toestand op 31/12/2015
Zichtrekening
Deposito
Speciën
---------------------------------------Totaal

1132.28 €
1731.29 €
0.00 €
2863.57 €

Een groot deel van de opbrengsten komt uit:
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-

Lidgeld bestuurders
Lidgeld
Verkopen TRA
Sponsoring

4

Kosten raming 2016

Budget:
Huur:
152 €
BA (o.a. antennebreuk):
90 €
Elektriciteit:
265 €
Vergunning:
47 €
Administratie en kosten:
125 €
------------------------------------------------------Totaal :
679 €
Investeringen en vernieuwingen aan het materiaal en infrastructuur moet steeds gebeuren via externe financiering en/of
sponsors.

5

Fondsenwervingen & lidgeld 2016

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.
Na controle van de activiteit op DMR is het opvallend dat er onder de leden en de sponsoring weinig tot geen DMR te
bespeuren valt, dit stemt terecht tot vragen en een warme oproep om dit even aan te kaarten.

6

Stad Brugge

Er zijn geen problemen. Er moet wel rekening gehouden worden met de veiligheids procedures voor de toegang tot de toren.
Zowel Jean-Jacques als Johan zijn de gekende gezichten voor het bezoek aan de Smesse waarin de apparatuur staat.
Toch opmerken dat volgens de burgemeester er geen radioamateurs zijn in Brugge 

7

Vernieuwing steunmast + antenne

-

De analoge repeater werd vervangen door een nieuwe door Jean-Jacques.
Omwille van de antenne problemen werd een nieuwe gekocht en geinstalleerd, bij nazicht is de fout gevonden in de
oude en is deze als reserve beschikbaar.

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 site blijft gehost bij UBA, er wordt overgestapt naar een nieuwe hosting partner, de voorbereidingen zijn volop
bezig. Bart houdt een vinger aan de pols en zorgt voor updates.
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
-

De verhouding prijs/kwaliteit blijft zeer gunstig voor WOC v.z.w.
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11

DMR zal eventueel via HAMNET naar Knokke geconnecteerd worden omwille van de stabiliteit die nodig is voor
DMR

DMR en ON0WV

Graag wat meer financiele tussenkomst vanuit DMR hoek

12

Bijkomende repeaters

Het idee om andere sites onder de polis te schuiven blijkt onmogelijk Enkel het APRS station ABT schaart zich momenteel
onder WOC omdat daar geen extra verzekeringen nodig zijn.

13
-

-

Varia
Inventaris van het materiaal
o WOC : Antenne, kabel, kast, caviteiten, netwerkswitch
o 7EQ : analoge repeater, PC, echolink portabel, UPS
o 3DHC : DMR repeater, laptop
o 4UK : Voeding, UPS, wifilink HAMNET
UPS in het kader van het b-ears noodnet
In Walonie wordt deze facilittit betaald door het Waals gewest in Vlaanderen moet de repeater eigenaars zelf
opdraaien voor de kosten
o De analoge repeater is uitgerust met UPS die een werking toelaat van 4u op vol vermogen en16u op 1w
o De DMR repeater kan momenteel enkel op vol vermogen en houdt het dan 4 u uit, een extra kabeltje wordt
voorzien om het vermogen terug te schakelen indien op UPS wordt geschakeld.

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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