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Betreft: Verslag van de Algemene Vergadering – 19 maart 2008
De volgende leden waren aanwezig of gevolmachtigd op de vergadering:
ON1GL
ON4ABF-ON4AMI-ON4BP-ON4CHN-ON4HV-ON4LV-ON4QS
ON5AZ
ON6GV-ON6IQ-ON6MR-ON6UA
ON7GF
1- Om 20.37u opent de voorzitter de vergadering.
De voorzitter ON4AMI bedankt iedereen voor de aanwezigheid op de jaarlijkse vergadering van ARC vzw. Hij bedankt ook alle
beheerders voor hun werk dat ze het voorbije jaar hebben besteed aan de vereniging. ON5AZ voor het secretariaat- en het
boekhoudkundig werk. Hij bedankt ook Robert, ON6MR en zijn helpers voor het werk aan de repeaters en aan de antennes. Hij stuurt
ook het dankwoord aan Werner, ON4LV voor de hulp aan de verschillende metingen en het bandentoezicht.
2- ON5AZ geeft het verslag van het secretariaat van het voorbije jaar .
a- In december 2006 werd het vergaderlokaal voor de A.V vastgelegd.
b- Het opstellen van de papieren voor de A.V. en het versturen daarvan.
Diegenen die hun e-mailde aan het secretariaat gegeven hebben werden via email uitgenodigd voor de A.V.
c- Het opstellende van het verslag van de Algemene Vergadering.
d- Opmaken en opsturen naar Rechtbank van Koophandel:
Het verslag van de algemene vergadering
Resultaat van de verkiezingen
De ledenlijst
Het verslag van de rekeningen
De begroting van het voorbije jaar
e- Formulieren voor het Staatsblad voor de nieuwe beheerders.
f- Papieren naar belastingen
g- Het antwoorden op 21 brieven van BIPT over verschillende repeaters die in België veranderd of nieuw geplaatst zijn.
h- Dankzij de “Nieuwsbrief” via de website (www.arcvzw.org) wordt getracht de gebruikers zo goed mogelijk te informeren over de
nieuwtjes en werken aan de infrastructuur en dit heel het jaar door.
3- a- Daar Robert niet aanwezig kan zijn wegens griep geeft Pat ON4AMI het technische verslag:
-Verleden jaar zijn er voor de 2m. en 70cm. repeaters nieuwe eindtrappen van 50 Watt gezet.
-Het was een jaar van veel herstellingen: Er werden nieuwe antennes voor 2 en 70 geplaatst.
-De 10m; en de 23cm. repeaters werden terug in orde gebracht.
-Er is ook lang gesukkeld aan de 10GHZ repeater want die viel regelmatig uit. Na een contest in Lier startte hij slecht op en nu staat
hij hier op de werkbank voor herstelling van de voeding.
-Volgend jaar zou ik de 2m en 70cm repeaters op één antenne willen zetten. Voordeel: we kunnen de beste locatie op het dak
gebruiken. De 70cm. moet dan wel met een shift van 7,6Mhz werken maar dat zal later ook wel verplicht worden.
b- ON4LV Er werden tussendoor wat piraten op de repeaters aangetroffen op elke moment van de dag en s’nachts. Eind vorig jaar
heeft BIPT grote kuis genomen en werden 12 mensen als piraten gesnapt.
4- De schatbewaarder ON5AZ geeft het kasverslag van 2007
Inkomsten:
Overschrijving van vorig jaar universele rekening
460,56 €
Overschrijving van vorig jaar spaarrekening
3972,58 €
Lidgeld van 2007
1410,00 €
Netto interesten op rekeningen
67,43 €
Totale inkomsten:
5910,57 €
Uitgaven:
Administratie:
Kosten voor de Algemene Vergadering
50,50 €
Internet kosten
288,42 €
Publicatie in het staatsblad
104,91 €
Kosten FORTIS bank
30,00 €
Storting aan OSA
20,00 €
Onderhoud materiaal:
Allerlei onderhoudswerken aan de verschillende zenders
228,00 €
Controle- en toezichtrecht van de zenders aan BIPT
240,72 €
Totale Uitgave:
1863,93 €
Saldo op spaarrekening 035-14676613-44
Saldo op universele rekening 001-0281531-16
Saldo Rekeningen:

4040,01 €
908,01 €
4948,02 €

Het saldo van de rekening wordt overgeschreven naar de rekening van 2008
Voor onderhoud van de zenders.
Het aankopen van nieuw materiaal.
Sparen voor in geval we moeten verhuizen.
Voor 2007 is het op financieel vlak een kalm en rustig jaar geweest.
In totaal hebben we 501,99€ winst gemaakt of beter gezegd, minder kosten gemaakt, en daardoor is het reservekapitaal een beetje
gestegen. In het totaal zijn er meer kosten gemaakt aan onderhoud van de toestellen maar die werden door de verschillende
vrijwilligers en beheerders niet in rekening gebracht.
Wij hebben het vorig jaar afgesloten met 123 leden en op de datum van de Alg. Verg. 14 maart 2007, waren er 116 leden.
Ons reservekapitaal bedroeg einde 2007 4040,01€. Misschien vindt u dat veel maar dit is zeker nodig als we zien dat in de toekomst,
dit jaar, volgend jaar of daarna, waarschijnlijk meerdere kosten zullen moeten betaald. Ik denk aan elektriciteit en huur, die op dit
ogenblik nul zijn. En een spaarpotje voor nieuwe toestellen is nodig.
Het lidmaatschap blijft ook dit jaar ongewijzigd op 10,00 €.
In 2008 hebben we op datum van vandaag (19 maart 2008) 101 leden bijeen gekregen en hebben 1100€ binnengekregen
5- Begroting 2008
Inkomsten
Overschrijving 2006
Lidgelden
Netto Interesten
Totaal geraamde opbrengsten
Uitgaven
Beheerskosten Fortis
BIPT - Zendstations
Fotokopieën A.V.
Postzegels A.V.
Kosten A.V.
Algemene Administratie
Kosten Staatsblad
Abonnement op internet
2M Repeater
70CM Repeater
Onderhoud antennes
Onderhoud van ATV
Divers materiaal
Elektriciteit
Verzekering
Huur lokalen
Kosten voor promotie
Reserve kapitaal
Totaal geraamde kosten

Fortis bank
Spaarrekening

Werkelijk 2007
460,56
3972,58
1410
67,43
5910,57

2008
800
4000
1100
70
5970

30
240,72
3
23,91
20,53
23,06
104,91
288,42
0
0
220
0
8
0
0
0
0
4948,02
5910,57

30
250
20
100
50
50
110
300
200
200
250
200
100
0
0
0
50
4060
5970

6- Met opgehouden hand werd gestemd over de ontheffing van het beleid van de beheerders voor 2007, dit werd met eenparigheid
van stemmen goedgekeurd.
7+8- Met algemene goedkeuring wordt gestemd met opgeheven hand en de vier kandidaten werden opnieuw gekozen.
9- De functies worden als volgt verdeeld:
Voorzitter:
ON4AMI – Patrick Morel
Secretaris en schatbewaarder:
ON5AZ – Gabriel Van Genegen
Technisch Manager:
ON6MR – Robert Meese
Traffic Manager en hulp technisch manager: ON4LV – Werner Van Looveren
10- Van ON7GF Geert, stelt voor om een video processor te maken om video’s van het radioamateur gebeuren op te laden en
gedurende bepaalde tijdstippen uit de zenden. Het gaat hier om verslagen van contesten, vergaderingen, voordrachten en filmen over
her radioamateurisme. Het gaat hier om een soort “Youtube” maar dan over onze hobby. De processor wordt gratis gemaakt een ter
beschikking gesteld aan ARC vzw. De vergadering vond het een zeer interessant als voorstel en Geert zal een ontwerp maken en
voorstellen.
-Ook is er een printje van de 67 Hz beschikbaar bij ON6IQ.
11- De voorzitter sluit de vergadering en dank al de aanwezigen voor hun vertrouwen in de ANTWERP REPEATER CLUB.

