Antwerp Repeater Club A.R.C.
vereniging zonder winstgevend doel

HTTP: www.qsl.net/arcvzw Email: arcvzw@qsl.net
ON0AN, ON0ANT, ON0ANS, ON0TEN, ON0DXA, ON0MTV en ON4UFA

Verslag algemene vergadering ARC 29/3/2000
Aanwezige beheerders: ON5AZ,ON7PG,ON4BCB, ON1BPS, ON6MR
Aanwezig op de vergadering:
De aanwezigheidslijst is in het bezit van ON4BCB
Ziehier het verslag volgens de dagorde.

Verslag van de Algemene vergadering 2000:
1)

ON4BCB opent de algemene vergadering 2000, de antwerp repeater club
bestaat dit jaar 25 jaar, ON4BCB bedankt de stichtende leden, alsook de beheerders
die 25jaar voor continuiteit hebben gezorgd.
2)
ON4BCB geeft de resultaten na de verandering van de statuten en de ledenwerving:
Het resultaat is zeer goed, ARC telt na 3 maanden 141 betalende leden.
3)
ON5AZ geeft financiel verslag:
Zichtrekening op 1/1/2000:
66991 Bef
Zichtrekening op 28/3/2000: 60800 Bef
Spaarrekening op 28/3/2000:
73 Bef
Totaal op de rekeningen ARC: 112916 Bef
4)
ON7PG geeft technisch verslag: sinds de laatste AV geen problemen alles werkt naar
behoren, ON1BPS bevestigd de goede werking van ON0MTV, en merkt op dat
de gevoeligheid van het 70cm relais nog niet optimaal is.
5)
ON4BCB stelt voor om de Packet node nu onder hoede van PWG afdeling Antwerpen
op te nemen in ARC. Dit om de gebruikers het makkelijker te maken, aan wie te
steunen etc..
Zo is er voor alle fonie relais,TV en packet 1 enkele onafhankelijke vereniging.
Voor het operationeele geeft dit geen finaciele gevolgen:
vanaf heden maakt ON0ANR dus deel uit van ARC in samenwerking met PWG.
6)
ON1BPS geeft een overzicht van de nieuwe ingangen op 13cm en de uitgang op
10Ghz van ON0MTV, ON7PG geeft een overzicht van de opbouw van de nieuwe
controller.
De infokrant komt terug.
Ook de tienmeter repeater komt terug in de lucht binnen een tijdje.
ON4BCB zegt dat na navraag bij het BIPT de aanvraag voor ON0MTVdoor alle
verenigingen
ondertekend is en de vergunning eerstdaags zal worden afgeleverd.
APRS: ON4BCB zegt dat de APRS digipeater klaar is en dat we wachten op de
handtekeningen van de erkende verenigingen alvorens het BIPT de vergunning kan
afleveren. Met aandrang wordt de vraag gesteld aan deze verenigingen.
7)
Allerlei: Geen punten op het agenda.
8)
Slot van de vergadering, ON4BCB bedankt alle leden en aanwezigen:
Einde vergadering

Het bestuur,

De voorzitter, ON4BCB

