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Betreft: Verslag

van de Algemene Vergadering - 12 maart 2005

De volgende leden waren aanwezig of gevolmachtigd:
ON1DTG
ON2DSP
ON4AAO, AMI, AQC, CIW, NM, QS - Volmacht: ON4HV
ON5AZ, DH
ON6AU, GV, IQ, KH, MJ, MR
1- Om 20.45u opent de voorzitter de vergadering.
De voorzitter ON4AMI wil u allemaal bedanken voor de aanwezigheid op de jaarlijkse vergadering van
ARCvzw.
Het is tenslotte maar eenmaal per jaar dat onze vereniging een algemene ledenvergadering
organiseert en daarom is het toch goed dat er verschillend leden aan deze vergadering deelnemen.
De volgende leden, medewerkers worden naar voor gebracht door hun inzet voor het ontwikkelen,
onderhouden, aanpassen en uitbreiden van de repeater infrastructuur en alles wat er bij hoort om
ARCvzw zijn nodige bekendheid te geven:
ON6MR en ON1DTG: de repeater en DATV
ON1GL het volledige packetgebeuren
ON4RNO Echolink en controllers
ON4XB voor de website van ARCvzw
ON6IQ Thuiswerk voor het produceren de nodige werkingsmiddelen op de draaibank
ON5AZ voor de administratie van de vzw.
ON7BPS ATV en metingen
ON6LW metingen en filters
Hij bedankt hiervoor deze leden in naam van de vereniging.
2- ON4CIW geeft toelichting over het leden aantal:
Voor 10 januari 2004 waren er 18 leden ingeschreven op onze ledenlijst, dus zonder herinnering via
e-mail of post.
Vanaf 9 januari werd er een brief rondgestuurd om u uit te nodigen voor de vergadering en een
omzendbrief voor het betalen van lidgeld.
In de periode tussen 10 januari en de A.V. werden 79 leden terug lid.
Na de vergadering kwamen er nog 8 leden bij.
Dit bracht het totaal aantal leden voor 2004 op 107.
Verleden jaar werden zoveel mogelijk leden aangeschreven via e-mail, de anderen via de post.
Op dat ogenblik waren er 49 leden die een e-mail adres hadden meegedeeld.
Niet leden waarvan het e-mail adres bekend was werden tevens aangeschreven. Door deze actie
kregen we 7 actieve leden bij.
Dankzij de “Nieuwsbrief” en website trachten we de gebruikers zo goed mogelijk te informeren over
nieuwtjes en werken aan de infrastructuur.
Nu hebben we administratief de vzw moeten ombuigen naar een bedrijfssituatie.
Dit werd ons wettelijk opgelegd, uiteraard alle vzw’s in België dienen hieraan te voldoen.
Hiervoor geeft ON5AZ een overzicht van de verschillen tussen de oude en de nieuwe statuten, zoals
ze goedgekeurd werden in de speciale algemene vergadering van 3 november 2004.

3- ON6MR geeft een Technisch verslag:
2 meter/70 cm controller in orde gebracht
ON4CHO heeft coaxkabel en connectors geschonken
ATV repeater herstelt
LNB’s zijn vervangen
ON0UFA voorlopig afgebroken
Packetsystem is terug in orde buiten de antennes
Proeven WIFI en DATV
Antenne 2/70 vervangen
Voor 23 cm is er een controller besteld
Betreft wifi: Tot kanaal 7 bevind zich deze in de amateur-band, en kunnen we deze gebruiken met de
voorwaarden van de radioamateurlicentie, vanaf kanaal 7 tot en met 11, is dit gelimiteerd tot 100
milliwatt EIRP.
ON1DTG verteld over de proeven met DATV en geeft meer uitleg over het gebruik op 10 GHz.
4- ON5AZ geeft het kasverslag met de staat van inkomsten en uitgaven van 2004
Inkomsten
Lidgeld van 2004
1250,00 €
Netto intrest op rekeningen
32,56 €
Totale inkomsten
1282,56 €
Uitgaven
Administratie
Onderhoud
Controle- en toezichttaks BIPT
Totale uitgaven

A.V. en andere administratie
Publicatie in het Staatsblad
Kosten FORTIS
Werken aan de zenders

Saldo op 035-1467613-44
Saldo op 001-0281531-16
Saldo rekeningen

196,68 €
205,88 €
36,30 €
311,83 €
172,20 €
922,89 €
1884,87 €
2779,57 €
4664,44 €

Deze bedragen worden overgeschreven naar de rekening van 2005 voor onderhoud van de zenders
en het aankopen van nieuw materiaal.
5- ON6MR geeft de BILAN 2005
Inkomsten
Lidgeld 115 leden
Uitgaven
Repeaters
Echo Link acces
Vervangen 2m repeater met digitale squelch
Onderhoud 23cm repeater plus update controller
Vernieuwen antennesn2m en 70cm
Packet
Upgraden link antennes ANR
Direct link naar Breda 23cm
WIFI en Echolink
Directe link voor 2.4Ghz
ATV
DATV op 10Ghz
Website www.arcvzw.org
Totale voorziene uitgaven

1150 €
69 €
238 €
238 €
10 €
480 €
100 €
700 €
1000 €
85 €
3010 €

6- Door eenparigheid van stemmen geeft de vergadering de goedkeuring over het beleid en de
financiële werking van het voorbije jaar 2004.
7- Ontbinding van het Bestuur:
Enkel ON4CIW is dit jaar herverkiesbaar.
De verkiezing werd met toelating van de vergadering in open context gehouden met handopsteken.

8- Dit werd door 16 aanwezigen en 1 volmacht verricht en eenparig goedgekeurd.
9- Bekendmaking van de functies:
1- Voorzitter
Patrick Morel
2- Secretaris
Gilbert Deneef
3- Schatbewaarder
Gabriel Van Genegen
4- Technisch beheerder Robert Meese
5- Traffic Manager
Werner Van Looveren

ON4AMI
ON4CIW
ON5AZ
ON6MR
ON1DTG

10- Allerlei
Woordje over ARCvzw, onze website is nu definitief: www.arcvzw.org
Een woordje uitleg over WIFI en consumenten.
De goede woning is voorlopig beschikbaar tot 2008.
ON6KC Bob, werkzaam op het Provinciegebouw zou binnen 2 jaar op pensioen gaan.
Gezien de Staat, eigenaar van het Provinciegebouw, het gebouw wil verkopen, is de toekomst voor
ARC vzw niet rooskleurig.
ON4AMI geeft nog wat uitleg over DATV zender en controllers.
ON4CIW geeft wat statistieken over radioamateurisme in de samenleving en het blijkt dat gemiddeld 1
radioamateur bestaat per 1000 tot 10.000 inwoners in elk land.
Iedereen mag aan het woord om iets te melden of iets naar voor te brengen.
11- De voorzitter ON4AMI sluit de vergadering af en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en
goede verstandhouding.
De Voorzitter ARCvzw
Patrick Morel – ON4AMI

