
 

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

Zetel: Elisabethlaan 2 bus 31, 2600 Berchem 
Gesticht op: 2 oktober 1975 onder het nummer: N 7827/75 van het Belgisch Staatsblad 

HTTP: www.qsl.net/arcvzw   Email: arcvzw@qsl.net   Bankrek: 001-0281531-16 
ON0AN - ON0ANR - ON0UFA -  ON0APR 

 
Datum: 26 februari 2004 

 
Betreft: Verslag van de Algemene Vergadering 2004 
 
De volgende leden waren aanwezig of gevolmachtigd: 
ON1AAG, DTG 
ON2BGK 
ON4AAO, ABF, AMI, AUT, BGY, BJN, CIW, DOZ  Volmachten: ON4BBC, HV, QS 
ON5AEI, ALQ, AZ, GO 
ON6IQ, KH, MJ, MR, UA 
ON7AY, BAK, BD, BPS, BQ, JT, SS, XQ 
ONL10623 
 
1- Om 20.45u opent de voorzitter de vergadering. 
Vooreerst wil ik u allemaal bedanken dat ge op de Algemene Vergadering ARC bent gekomen. Het is 
tenslotte maar eenmaal per jaar dat onze vereniging een algemene ledenvergadering organiseert en 
daarom is het toch goed dat er zoveel leden aan deze vergadering deelnemen. 
 
Eerst wil ik u een verslag geven van de administratieve aktiviteiten van het voorbije jaar, dit wil zeggen 
van 1 januari tot 31 december van 2003. 
In het begin van het jaar is de hoofdzaak het in orde houden van het lidmaatschap. Bij de uitnodiging 
van de vorige A.V. werd op de uitnodiging geen rek. Nr. vermeld en de uitnodiging voor het betalen 
via de bank was niet op tijd binnen gekomen en die werd daarom niet meegestuurd met de 
uitnodiging. 
Dit is in het begin wat moeilijk geweest omdat verschillende leden het rek. nr. niet meer herinnerden 
en geen betaling deden. Maar achteraf zijn er toch voldoende mensen die het lidmaatschap hebben 
betaald.  
Toen de A.V. gebeurd was heb ik de ledenlijst naar het gerechtshof gebracht en de nieuwe 
beheerders naar het staatsblad verstuurd, zodat alles wettelijk weer in orde was. 
 
Toen op 16/5/2003 een filmploeg opnamen aan het maken was voor de film “De zaak Alzheimer”  op 
het dak van het provinciegebouw, heeft de film-ploeg enkele antennes en hun masten neergelegd. Wij 
vroegen dus via hun verzekering de schade van de antennes en het dak te betalen.  Met de 
administratieve hulp van ON4BCB, Walter en de offertes van ON1DOZ en ON7UN heeft de 
verzekeringsmaatschappij OMOB een schadevergoeding van 1701,21€ kunnen betalen. Op 31 juli 
werd ons voor de schade betaald. Dat bedrag dekt ruim de kosten die we moesten hebben. 
 
Op 13/08/2003 heeft BIPT een taks voor de jaarlijkse controle- en toezichtrecht gevraagd voor al de 
repeaters die wij bezitten.  
Provinciegebouw ON0AN (2m,70cm,10m,DXcluster en ATC) 
Blokken Kiel ON0APR (23cm en APRS) 
Middelheim ON0ANR (Packet node) 
UFSIA ON0UFA 
 
Hier een lijst van alle repeaters en tranceiver ontvangers en zenders die we in het bezit hebben: 
ON0AN  NBFM repeater: trv op 2M 
 
ON0ANT         “                          70cm 
 
 
 
 



ON0ANR eigenlijk een verbindingsrepeater met de verschillende DX netwerken 
                trv op 2M voor P.R. 
                trv op 70cm voor P.R. 
                trv 70cm acces op het netwerk 
                trv op 10Ghz voor verbinding met ON0UFA 
                trv op 1,2Ghz                   “             ON0AN 
                trv op 1,2Ghz                   “             ON0DXA 
                trv op 1,2Ghz                   “             ON0BWP 
                trv op 1,2Ghz                   “             ON0AWP 
                trv op 1,2Ghz                   “             ON0LVN 
                trv op 1,2Ghz                   “             PI1BRD 
                trv op,1,2Ghz                   “             ON0UN 
 
ON0ANS NBFM repeater op 1,2Ghz 
 
ON0APR APRS repeater Zend 144,800 
                                         Ontvangst 10,240Ghz 
 
ON0DXA DX Cluster trv op 70cm 
                                  Trv 1,2Ghz voor verbinding met ON0ANR 
 
 
 
 
ON0MTV TV repeater zend 1255Mhz 
                                    zend 10150 Mz 
                                    ontvangst 10400Mhz 
                                    ontvangst 10450Mhz 
                                    ontvangst 2335Mhz 
                                    ontvangst 2370Mhz 
 
ON0TEN NBFM op 29Mhz zend 29,660Mhz 
                                           ontvangst 29,560Mhz 
                                           trv 10200Mhz 
 
ON0UFA TCIP Gateway trv op 70cm 
                                        trv op 10Ghz 
 
Zoals u ziet zijn er heel wat repeaters en tranceivers  in gebruik. 
 
Er zijn dus 21 tranceivers waarvan 8 echte repeaters 
4 zenders 
6 ontvangers 
 
Dus de aktiviteiten van de Repeater Club liggen niet alleen in de 8 repeaters maar nog in een aantal 
andere zenden en ontvangst toestellen. 
 
2- Het technisch verslag van de club. 
In het begin van het jaar was ON4BCB alleen bezig met het onderhoud van alle zenders van de club. 
Ondertussen gebeurde dat ongeval met de VHF antennes. Zie het geval Alzheimer waarvan in dit 
verslag uitgebreid over gesproken is.  
Op 1702/2003 melde men een “doofheid” van de node ON0ANR bij het in de lucht komen van 
ON0MTV. 
Toen gebeurde op een bepaald moment het feit dat de twee repeaters van zowel 2M als 70CM er uit 
vielen. Walter kon er reserve repeater voor 2M is gang steken, maar deze repeater had enkele 
zwakke kanten. Zo was de frequentie niet juist, hij gaf zijn call niet in fonie en er was wel geen 
rongerbeep. Ondertussen werd aan een 70CM repeater gewerkt. 
Ook werden verschillende antennes terug in werking gesteld door verschillende OM’s. 
In september werd er aan de vroegere repeater van 70CM gewerkt door ON6MR en hij kon hem terug 
in orde krijgen en installeren. 



Op 18/08/2003 werd de harde schijf van ON0APR gecracht na een volledige stroompanne in 
Antwerpen-zuid. 
Op 17/12/2003 ging de harde schijf van ON0DXA kapot en moest vervangen worden, dit werd op 
05/01/2004 terug geïnstalleerd met moderne software, getest en terug volledig operationeel op zijn 
plaats gezet. 
Op 23/01/2004 werd de 23CM interlink tranceiver (19k2 full duplex) eindelijk geïnstalleerd op 
ON0ANR voor link naar de BBS ON0AR 
Opnieuw werden ernstige problemen met de doofheid van ON0ANR gemeld. Dit is niet altijd dus men 
gaat deze zaak eens onderzoeken. 
 
3- Kasverslag: 
Wij hebben het vorig jaar afgesloten met 90 leden en het jaar daarvoor was het 127 leden. 
Normaal gezien zouden de ontvangsten ook minder moeten geweest zijn. Maar met het feit dat de 
filmploeg van de film “De zaak Alzheimer” op het dak van de provinciegebouw heel wat antennes had 
neergelegd, hebben wij van de verzekering tot 1701,21€, wat dus het verschil van lidmaatschappen 
ruim overschreden heeft. 
Dus de ontvangsten waren desondanks toch verhoogd maar de uitgaven van verleden jaar zijn ook 
verhoogd. 
We moeten wel rekening houden met het feit dat de BIPT een taks heeft gevraagd voor elk repeater 
of ander station dan we in het bezit hebben. 
 
Inkomsten: 
 
Lidgeld van 2003                                                                   1334,82 € 
Netto interest op rekeningen                                                     35,98 € 
Verzekering van schade aan dak en antennes                     1701,21 € 
 
Totale inkomsten:                                                                  3072,01 € 
 
 
Uitgaven: 
 
Administratie:
Materiaal voor het uitnodigen voor de Algemene Verg.             79,40 € 
Publicatie in het staatsblad Fakt.nr. 4979                                  63,71 € 
Beheerskosten FORTIS                                                             30,00 € 
Onderhoud: 
Allerlei onderhoudswerken aan de verschillende zenders      1930,41 € 
Controle- en toezichtrecht van de zenders aan BIPT               200,14 € 
 
Totale Uitgave:                                                                       2303,66 € 
 
Saldo op spaarrekening 035-14676613-44                            1853,37 € 
Saldo op universe rekening 001-0281531-16                        2451,40 € 
 
 
                           Saldo Rekeningen:                                    4304,77 € 
 
Verleden jaar bij de Algemene Vergadering hadden we 70 leden, dit jaar 98 op 26/2/04. 
 
De uitgaven zijn 2303,66 € tegen het jaar daarvoor 726,86 €. 
In het totaal hebben we het voorbije jaar afgesloten met 768,35 € winst. 
 
Het lidmaatschap blijft ook dit jaar ongewijzigd op 10,00€. 
 
4- Ontheffing van het beleid van de beheerders voor 2003 
De vergadering heeft voltallig het beheer ontheffen van zijn beleid voor 2003. 
 
 
 



5- Verkiezing van de nieuwe beheerders: 
Er werden de volgende kandidaten vermeld: 
ON1DTG, ON4AMI en ON6MR. ON5AZ was herkiesbaar 
ON4CIW was dit jaar niet herkiesbaar daar hij nog een jaar beheerder zal zijn. 
 
6- Telling en uitslag van de verkiezingen, bekenmaking van de resultaten. 
De nieuwe kandidaten werden gekozen. 
 
7- Na een korte pauze, bekendmaking van de funkties: 
     1- Voorzitter:                    ON4AMI – Patrick Morel 
     2- Secretaris:                    ON4CIW – Gilbert Deneef 
     3- Schatbewaarder:          ON5AZ – Gabriel Van Genegen 
     4- Technisch beheerder:   ON6MR – Robert Meese 
     5- Traffic Manager:           ON1DTG – Werner Van Lovereren 
 
8- Allerlei: 
ON5AEI – Dirk stelde voor om de uitnodigingen van de Algemene Vergadering via email te versturen 
naar die leden die een internet verbindingen hebben.  
De vergadering vind dat goed en we zullen het volgende jaar eens die proef doen. Het scheelt in ieder 
geval aan kostprijs omdat we geen briefpapier, enveloppen en postzegels moeten betalen. 
 
9- De nieuwe voorzitter ON4AMI sloot de Algemene Vergadering en dankte al de aanwezigen voor 
hun aanwezigheid en hun goede verstandhouding. 
 
 
Getekend door de uitredende Voorzitter – ON5AZ – G. Van Genegen 
 


