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Betreft: Verslag van de jaarlijkse vergadering op 4 maart 2010 
 
De volgende leden waren aanwezig of gevolmachtigd op de vergadering: 
ON3AEI-ON3ZZT(verontschuldigd) 
ON4AMI-ON4BJH-ON4SH-ON4QS 
ON5AZ 
ON6GV-ON6KH-ON6MR-ON6IQ(met volmacht) 
ON7BD-ON7BV-ON7XQ 
 

1- Om 20:45u opent de voorzitter ON4AMI de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Dan geeft 
hij het woord aan Gaby, ON5AZ voor het administratieve en het kasverslag van het voorbije jaar. 
 

2- ON5AZ geeft het verslag van het secretariaat van het voorbije jaar. 
a- Eerst wil ik U er aan herinneren aan die radioamateurs die na de Algemene Vergadering vorig jaar van ons 
zijn heengegaan en jaren lid waren van onze club. 
Wij hebben het hier over: ON4LV Werner en ON7XP Corneel in april 2009, PA5082 Hans in oktober 2009 en 
ON4HV Paul in december 2009. Ze worden in een minuut stilte herdacht. 
b- Op de vraag of iedereen akkoord was met het verslag van 2009 was iedereen unaniem akkoord. 
c- In januari werd de datum van de Algemene Vergadering vastgelegd. 
d- Het opstellen van de papieren voor de A.V. en het versturen daarvan. Wie hun e-mailadres aan het 
secretariaat gegeven hebben werden via e-mail uitgenodigd voor de A.V. de anderen per post. 
e- Het opstellende van het verslag van de Algemene Vergadering. 
f- 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 
Formulieren voor het Staatsblad voor de nieuwe beheerders. 
g- Financiële papieren werden naar belastingen gestuurd. 
h- Het antwoorden op brieven van BIPT over verschillende repeaters die in België veranderd of nieuw geplaatst 
zijn. Er waren vorig jaar 33 aanvragen van repeaters toe die ook onze goedkeuring moesten hebben. 
i- Van het Provinciegebouw en het Middelheim ziekenhuis hebben we voorlopig nog toelating. 
De plaats waar de 10-meter repeater stond hebben we moeten afstaan en we zijn op dit ogenblik nog aan het 
zoeken voor de opstelling van deze repeater. 
j- Dankzij de “Nieuwsbrief” via de website (www.arcvzw.org) word getracht de gebruikers zo goed mogelijk te 
informeren over de nieuwtjes en werken aan de infrastructuur en dit heel het jaar door. 
 

3- De schatbewaarder ON5AZ gaf het kasverslag van 2009. 
Voor 2009 is het op financieel vlak een kalm jaar geweest.  
In totaal hebben we 502,71 € winst gemaakt of beter gezegd, minder kosten gemaakt dan wat wij binnen kregen. 
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. Hiervoor onze dank. 
Wij hebben het vorig jaar (dus 2009) afgesloten met 93 leden en op het einde van het vorige jaar waren er dat 
106.  We hebben in 2009 inkomsten gemaakt van 1007,00 €. Wij zien dat het ledenaantal elk jaar verminderd. 
Ons reservekapitaal bedroeg einde 2009  4176,76 €. Gelukkig hebben we een dergelijk reservekapitaal want als 
we onze installaties ergens anders moeten zetten zal het heel wat meer kosten aan huur en elektriciteit die op dit 
ogenblik nul zijn en is het een spaarpotje voor nieuwe toestellen als dit nodig zullen zijn. 
Het totaal bedrag waar onze club kan op rekenen is 6241,55 €. 
Het lidgeld voor 2010 blijft hetzelfde 12,00€ per jaar. 
In 2010 op dit ogenblik, hebben we sinds deze 96 leden bijeen gekregen en hebben 1202,00 € aan lidgelden 
ontvangen. 
Dat zijn er dus 3 leden meer dan verleden jaar. Niettegenstaande het stijgen van het lidgeld hebben we ook een 
stijging van het aantal leden en het jaar is nog niet voorbij. 

 

 

 

 

 

 



Staat van inkomsten en uitgaven van A.R.C. vzw van het jaar 2009 

Inkomsten: 
Overschrijving van vorig jaar universele rekening   
Overschrijving van vorig jaar spaarrekening                                             
Netto interesten op rekeningen                                                                        
Lidgeld van 2008                                                                                          
                                                                                                                   

Totale inkomsten:                                                                                      
                                                                        

Uitgaven: 
Administratie: 
Kosten voor de Algemene Vergadering                                                         
Internetkosten ARC                                                                          
Kosten FORTIS bank                                                                                     
Controle- en toezichtrecht van de zenders aan BIPT                                    
Rouwkrans ON4LV 
SanDisk 4MB 

 
       1626,65 € 

4112,19 € 
64,57 € 

1007,00 € 
_________ 

6810,41 € 

 

 

 
           40,63 € 

191,28 € 
31,20 € 
254,76 € 
39,00 € 
11,99 € 

  

Reserve saldo op spaarrekening 035-14676613-44                                   
Reserve saldo op universele rekening 001-0281531-16                      

                                                                                                                     

Totale uitgave:                                                                                            
 
De bedrage van de spaarrekening en de gewone rekening zijn 
naar 2010 overgebracht. 

4176,76 € 
2064,79 € 

________ 

6810,41 € 

  

4- De technische manager, ON6MR gaf een verslag van de werken die gebeurd zijn aan de verschillende 
repeaters. 

10 m. repeater. 
16/2/2009          Ontvanger repeater afgebroken. 

2 meter repeater. 
2/10/2009          Controller gereset. 
5/10/2009          Cavities terug afgeregeld samen met Luc  ON1GL.  
19/11/2009        Repeaterontvangers op één antenne gezet. 

70 cm. repeater. 
22/3/2009          Controller van de repeater gereset. 
24/8/2009          Repeater op shift van 7,6 MHz gezet met een subtoon van 131,8 Hz. 
                          Repeater staat ook op één antenne voor zenden en ontvangst. 
23/9/2009          Proeven gedaan met een andere ontvanger die beter bestand leek tegen IMD. 
                          Repeater terug op 2 antennes gezet voor betere ontvangst. 
19/11/2009        Repeaterzenders op één antenne gezet. 

ATV repeater. 
20/4/2009          Parabool naar Gent gericht met nieuwe IMB. B5 ontvangst. Gent in plaats van                                                                                                                   
.                         Helechteren op de bitstream van de digitale repeater gezet. 
22/4/2009          Sat ontvanger van Helechteren vervangen en Helechteren in plaats van de mozaïek op  
.                         de digitale repeater gezet. 
23/4/2009          1255 MHz zender terug in de lucht gezet. DB9 connector was uitgevallen. 
14/1/2010           Water uit de 23 cm en de 13 cm antenne gelaten. Slots terug afgeplakt. 
18/2/2010           Controller terug in orde gebracht, nam geen DTMF tonen meer aan op 10,4GHz. 
1/3/2010             Water terug uit de 13 cm antenne gelaten. 
2/3/2010             DATV terug gerest want het was vastgelopen. 
 
 
 
5- Gaby, ON5AZ gaf een overzicht van de begroting 2009:  

Inkomsten  2009 Werkelijk 2010 Totaal 

Overschrijving 2009 Fortis bank 900 1627  500  

 Spaarrekening 4113 4177  4250  

Lidgelden  1000 1007  1200  

Netto Interesten  80 65  70  

Totaal geraamde opbrengsten 6093 6876  6020 1270 
 
 
 
 

      



Uitgaven       

Beheerskosten Fortis  32 32  32  

BIPT - Zendstations  250 255  255  

Fotokopieën A.V.  20 0  10  

Postzegels A.V.  25 22  20  

Kosten A.V.  40 19  30  

Algemene Administratie  30 12  30  

Kosten Staatsblad  115 0  115  

Abonnement op internet  192 191  191  

2M Repeater  200 0  150  

70CM Repeater  200 0  150  

23CM Repeater  200 0  100  

APRS Installatie  200 0  100  

ATV installatie  200 0  100  

Onderhoud van antennes  250 0  200  

Divers materiaal  200 0  200  

Elektriciteit  500 0  0  

Verzekering  200 0  50  

Huur lokalen  200 0  0  

Sociale evenementen  50 39  50  

Totaal geraamde kosten 3104 570  1783 1783 
 
6- De voorzitter ON4AMI, Pat vraagt de ontheffing van het beleid van de beheerders voor 2009. 
Deze ontheffing wordt unaniem toegekend. 
 
7+8- Met algemene goedkeuring wordt gestemd met opgeheven hand. Het zijn dezelfde kandidaten als twee jaar 
geleden. Unaniem werden de kandidaten terug herkozen. 
 
9- De functies worden als volgt verdeeld: 
    Voorzitter:                                                       ON4AMI – Patrick Morel 
    Secretaris en schatbewaarder:                       ON5AZ – Gabriel Van Genegen 
    Technisch Manager:                                       ON6MR – Robert Meese 
 
10- Er wordt gevraagd om de subtonen terug in te voeren op de 2 m en de 70 cm repeater, dat zou de storingen 
toch verbeteren. ON6MR zal de subtonen terug inschakelen. Ook zal de rogerpiep op twee meter terug 
ingevoerd worden en we zullen zien of dit verbeteringen geeft. 
ON4SH zal Robert ON6MR technisch bijstaan. 
Ook wordt gevraagd om D-STAR in de repeaterclub in te voeren maar ON4SH meldt dat er al een vergunning 
aangevraagd is voor Schoten. We zullen dus wachten en de proeven in Schoten met aandacht volgen. 
 
11- De voorzitter Pat, ON4AMI bedankt iedereen voor hun aanwezigheid op onze jaarlijkse algemene 
vergadering. Hij bedankt ook alle beheerders voor hun werk dat ze het voorbije jaar hebben besteed aan de 
vereniging. ON5AZ, Gaby voor het secretariaats- en het boekhoudkundig werk. Hij bedankt ook Robert, ON6MR 
en zijn helpers voor het werk aan de repeaters en de antennes. Hij sluit dan de vergadering en nodigt iedereen 
uit op de volgende algemene vergadering in 2011. 
 
Ondergetekende Gabriel Van Genegen, handelend als bestuurder, verklaard dat hij bevoegd is de vereniging ten 
aanzien van derden te vertegenwoordigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabriel Van Genegen – ON5AZ 
Secretaris ARC vzw 
 


