WESTVLAAMSE OMZETTER CLUB
vereniging zonder winstoogmerk

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

Heist-aan-Zee, 20 mei 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 bestuursvergadering van 19 mei 2013
Plaats : Shack TRA, Guido Gezellelaan 3, 8820 Torhout.
Aanwezig : Eric ON1BEW (OSB – WOC-bestuur), Christophe ON3XI (ONZ), Johan ON4UK (ONZ),
Jean-Jacques ON7EQ (TRA – WOC-bestuur), Wim ON7TF (ONZ), Noël ON4NS (OSB) en Claude
ON7TK (TRA – WOC-bestuur).
Verontschuldigd : Ronny ON4RK (DM/WV), Yves ON4OQ (ONZ - WOC-bestuur) en Bart ON7BT
(CM/OSB).

De vergadering vangt aan om 10.15 u. onder het voorzitterschap van Claude ON7TK. De voorzitter
verwelkomt alle aanwezigen. De vergadering wordt geopend.

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (25/4/2012).
Niemand van de aanwezigen heeft een verslag ontvangen van de Algemene Vergadering van 25 april
2012. Christophe ON3XI heeft zich geïnformeerd bij Yves ON4OQ, het verslag moet als volledig
verloren beschouwd worden.

2 Financiële toestand van de vereniging, balans 2010 en budget 2011.
Eric ON1BEW (penningmeester) geeft een overzicht van de financiële toestand van de vereniging:
Zichtrekening
Depositoboekje
In kas

: € 535,31
: € 1703,98
:€
0,00
€ 2239,29

Tot op heden heeft het WOC 21 vaste leden, die regelmatige en frequente betalingen uitvoeren, alsook
enkele secties. De leden van het bestuur zijn in regel met het lidgeld. De lijst van de vaste leden wordt
unaniem goedgekeurd. Eric ON1BEW geeft een gedetailleerd overzicht van de diverse inkomsten en
uitgaven tijdens het afgelopen werkjaar. De grootste verbruiker blijft "energie". De temperatuur van de
caviteiten werd reeds verlaagd, er wordt afgesproken om te onderzoeken in hoeverre op deze post extra
kan worden bezuinigd, momenteel zijn geen extra investeringen voorzien. De financiële toestand wordt
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unaniem goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering geeft ontlasting aan de
penningmeester.

3 Verkiezing en aanstelling van de Raad van Bestuur.
De volgende bestuurders zijn ontslagnemend en niet herkiesbaar:
- Yves Tourain - ON4OQ, Sareptastraat 3, 8320 Moerkerke
- Stefan Vandenbossche - ON7STV, Patriottenstraat 24, 8300 Knokke-Heist
De volgende bestuurders zijn ontslagnemend en herkiesbaar:
- Erik De Gieter - ON1BEW, Parklaan 78, 8200 Sint-Andries
- Jaak Versyck - ON4TT, Elzenhoek 2, 8210 Loppem
- Jean-Jacques De Rey - ON7EQ, Tuinbouwstraat 4a, 8020 Ruddervoorde
- Claude van Pottelsberghe de la Potterie - ON7TK, Bruggesteenweg 77, 8755 Ruiselede
De volgende personen hebben zich kandidaat gesteld als bestuurder:
- Christophe Daeninck - ON3XI, Arcadelaan 16, 8301 Heist-aan-Zee
- Johan De Leyn - ON4UK, Landvast 4, 8301 Heist-aan-Zee
De volgende personen worden verkozen door de Algemene Vergadering tot bestuurder van de WOC voor
een mandaat van drie jaar (Art. 17 van de statuten):
- Erik De Gieter - ON1BEW (Sint-Agatha-Berchem - 08/12/1959),
- Jaak Versyck - ON4TT (Handsame - 18/07/1949),
- Jean-Jacques De Rey - ON7EQ (Antwerpen - 23/07/1959),
- Claude van Pottelsberghe de la Potterie - ON7TK (Beernem - 27/02/1956),
- Christophe Daeninck - ON3XI (Knokke - 15/02/1966),
- Johan De Leyn - ON4UK (Beernem - 02/04/1963).
De mandaten tussen de bestuurders worden als volgt verdeeld:
- Voorzitter: Claude van Pottelsberghe de la Potterie - ON7TK,
- Ondervoorzitter: Jaak Versyck - ON4TT,
- Secretaris: Christophe Daeninck - ON3XI,
- Penningmeester: Erik De Gieter - ON1BEW,
- Technical Manager (analoog): Jean-Jacques De Rey - ON7EQ,
- Technical Manager (digitaal): Johan De Leyn - ON4UK.
In toepassing van Art. 21 van de statuten wordt Eric ON1BEW verantwoordelijk gesteld voor het
dagelijks bestuur. De voorzitter dankt Yves ON4OQ en Stefan ON7STV voor hun inzet en de
verschillende realisaties.
De publicatie teksten voor het Belgisch Staatsblad zullen door de secretaris zo snel mogelijk worden
opgemaakt. Hierbij zal rekening worden gehouden met de benoemingen tijdens de vorige Algemene
Vergaderingen van 2007 en 2010. Om de drie jaar moet de benoeming van het nieuw bestuur in het
Belgisch Staatsblad verschijnen. Volgens Noël ON4NS zijn de benoemingen van de raad van bestuur in
2007 en 2010 niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (laatste publicatie was op 14/12/2004)! Eric
ON1BEW meldt dat de betaling ten voordele van het Belgisch Staatsblad wel is doorgevoerd in 2008, nl.
op 25/06/2008 (zie bank uittreksel). Claude ON7TK zal samen met Christophe ON3XI aangepaste teksten
opmaken en die ter publicatie voorleggen.
Eric ON1BEW meldt dat dit zijn laatste mandaat is als penningmeester. Er zal op zoek gegaan worden
naar een opvolger. Dit zal ter sprake worden gebracht tijdens de volgende CM/DM-vergadering eind mei.

4 Vastleggen van het lidgeld voor het nieuwe werkjaar.
Het lidmaatschap voor de toegetreden leden blijft € 3,00 en het lidmaatschap voor de vaste leden blijft €
5,00. De bestuurders betalen nog steeds € 10,00. De bijdragen van de secties worden vastgelegd. Het
bedrag hangt af van het aantal leden in de sectie:
- 0 > 25 leden:
€ 15,00
- 26 > 50 leden:
€ 25,00
- 51 > 75 leden:
€ 35,00
- 76 en meer leden:
€ 50,00
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5 WOC-lidkaarten en verdere financiering R2 en D-STAR.
Heden is er geen nood meer aan lidkaarten. De bevestiging dat iemand werkelijk lid is, gebeurt d.m.v. de
publicatie van de ledenlijsten op de website, de lijst wordt regelmatig up-to-date gehouden. Wim ON7TF
merkt op dat het belangrijk is voor een sectie, omwille van boekhoudingkundige verplichtingen, om over
een bewijsstuk te kunnen beschikken. Telkens een sectie haar bijdrage stort, zal de penningmeester zorgen
voor een ontvangstbewijs. Aan de secties wordt gevraagd om bij de betaling duidelijk te vermelden of het
gaat om de sectiebijdrage dan wel ledenbijdrages. De penningmeester zal de secties jaarlijks een
uitnodiging van betaling sturen. Het zou goed zijn dat elk lid zijn bijdrage betaald bij het begin van het
jaar, verwittigen bij de vervaldatum behoort tot de mogelijkheden.

6 Planning werkzaamheden (herstel) aan de R2 en D-STAR.
Alle apparatuur werkt naar behoren. Er zijn momenteel twee phone repeaters beschikbaar: de ene is in
bedrijf, de andere dient al reserve. Deze apparatuur is eigendom van Jean-Jacques en wordt gratis ter
beschikking gesteld. De internettoegang lijkt op sommige ogenblikken voor moeilijkheden te zorgen voor
de D-STAR repeater. Het blijkt vooral te liggen aan het debiet dat Wireless Antwerpen ter beschikking
stelt. Het probleem zal verder onderzocht worden en er wordt gezocht naar oplossingen. Op termijn zal
ook worden uitgekeken naar computeroplossingen die minder verbruiken. Wordt vervolgt.

7 Verzekering van ON0WV.
De verzekering is en blijft een pijnpunt. Het onderzoek dat Jean-Jacques ON7EQ destijds heeft gedaan bij
verschillende verzekeringsagenten heeft tot op heden niets opgeleverd. Hij zal eens informeren bij Ethias.
De UBA beschikt over een globale verzekering voor sommige repeaters. Er moet worden onderzocht of
ON0WV hierin kan worden opgenomen. Jean-Jacques zal dit ter sprake brengen tijdens de volgende
bestuursvergadering van de UBA vzw.
WOC vzw is momenteel gedekt door de vrijwilligers verzekering van de provincie West-Vlaanderen.
Deze verzekering dekt de bestuurders en leden tegen “Buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid”,
“Lichamelijke ongevallen” en “Rechtsbijstand” op aanvraag en maximaal 100 dagen per jaar. JeanJacques ON7EQ is hiervoor de contactpersoon Wordt vervolgt.

8 Vooruitzichten WOC (andere repeaters en gemeenschappelijke systemen).
Er zijn geen aanvragen binnengelopen van andere repeaterverantwoordelijken. Tijdens een informeel
gesprek met de verantwoordelijke van de ATV-repeater van Hertsberge, Peter Preem ON7AJX, werd
vooropgesteld dat WOC v.z.w. steungeld zou kunnen verlenen. Tot op heden werden geen concrete
afspraken gemaakt. Eric ON1BEW zal hierover verder informeren indien een dossier kan worden
samengesteld of er een good-will donatie mogelijk is.

8 Allerlei.
-

-

Er wordt afgesproken om niet meer op zondagmorgen te vergaderen, maar eerder een donderdag
avond. Iedereen is hiermee akkoord. Er zal een Doodle worden ingesteld om de datum van de
volgende vergadering vast te leggen.
De website www.on0wv.uba.be was tot voor kort in handen van Michel ON8DM. Michel heeft
gevraagd om ontlast te worden van deze taak. Het is Jean-Jacques ON7EQ die de website zal
onderhouden. Het gaat hier voornamelijk over het bijhouden van de ledenlijsten, plaatsen van
foto’s en uitleg geven i.v.m. de technische tussenkomsten.

De vergadering wordt gesloten om 11:48 u.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn deelname aan de vergadering.
i/o

Christophe Daeninck - ON3XI
Secretaris van het WOC
WOC201302.DOC
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