Antwerp Repeater Club – A.R.C.
Vereniging Zonder Winstoogmerk
Zetel: Elisabethlaan 2 bus 31 – 2600 Berchem
Gesticht 2 oktober 1975 onder nummer: N 7827/75 van het Belgisch Staatsblad- Ondernemingsnummer: 415.357.859

HTTP://www.arcvzw.org Email: info@arcvzw.org Bankrek: 001-0281531-16
ON0AN – ON0ANR – ON0UFA – ON0APR
Betreft: Verslag

van de jaarlijkse vergadering op 2 maart 2011

De volgende leden waren aanwezig of gevolmachtigd op de vergadering:
ON3AEI
ON4AMI-ON4BP-ON4GDV-ON4JZ-ON4SH
ON5AZ-ON5GO
ON6IQ-ON6MJ-ON6MR
ON7AZ-ON7BD-ON7WP-ON7XQ
1- Om 21:00u opent de voorzitter ON4AMI de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Hij geeft
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 een persoon: Het gaat hier over ON4BCS – Corneel van Boechout die overleden is in
mei 2010.
b- Op de vraag of iedereen akkoord was met het verslag van 2010 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. Diegenen die hun e-mailadres aan
het secretariaat gegeven hebben werden via email uitgenodigd voor de A.V. de anderen hebben een brief
gekregen.
e- Na de Algemene Vergadering werd het verslag opgesteld en gepubliceerd op de website.
f- Opmaken en opsturen naar Rechtbank van Koophandel van de nodige papieren:
Het verslag van de algemene vergadering
Resultaat van de verkiezingen
Het verslag van de rekeningen
De begroting van het voorbije jaar
g- Financiële papieren (dus de belastingsbrief) werden naar belastingen gezonden.
h- Het antwoorden op brieven van BIPT over verschillende repeaters die in België veranderd of nieuw geplaatst
zijn. Er waren vorig jaar 19 aanvragen van repeaters toe die ook onze goedkeuring moesten hebben.
i- Van het Provinciegebouw en het Middelheim ziekenhuis hebben we voorlopig nog toelating. Maar het gerucht
loopt dat in 2013 het Provinciehuis zou ontmanteld worden.
j- 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- De schatbewaarder ON5AZ gaf het kasverslag van 2010.
In totaal hebben we 485,92 € verlies gemaakt of beter gezegd, meer kosten gemaakt dan wat wij binnen kregen.
In het totaal zijn er meer kosten gemaakt aan onderhoud van de toestellen (in totaal 57,87€) maar vanaf dit jaar
moeten wij ook onze brandverzekeringen zelf betalen. Vroeger was dat op rekening van de UBA vzw, maar door
besparingen moeten de repeater club dat nu zelf betalen.
Voor de eerste maal sinds het ontstaan van de ARC vzw hebben wij verleden jaar, controle van de belastingen
gehad. Ze vroegen de stand van alle rekeningen op 1 januari van de voorbije 3 jaar. Zij zullen dat waarschijnlijk
vergeleken hebben met de getallen die in de verslagen staan. Dat is in mei van vorig jaar gebeurd en ik heb daar,
daarna, niets meer van gehoord. Dus de getallen in de verslagen en de rekeningen stemmen overeen.
Wij hebben het vorig jaar (dus 2010) afgesloten met 100 leden met inkomsten van 1339,50 €. Op het einde van
het vorige jaar waren er dat nog 106. Wij zien echter dat het ledenaantal elk jaar vermindert en wij zullen er in de
toekomst rekening moeten mee houden. De 10m repeater ligt er al uit. Wegens het ontmantelen van het
provinciegebouw in 2013 moeten we ook een plaats vinden voor de TV repeater. Ook Dstar kunnen we vergeten
want we hebben geen plaatsen om dat te zetten. Voor de 2m en 70 cm repeaters kunnen we op dit ogenblik nog
terecht op het Middelheim ziekenhuis. Als dat ook zou wegvallen, kunnen we ARC sluiten want we hebben geen
plaatsen meer om onze zenders te installeren.
Ons reservekapitaal bedroeg einde vorig jaar 4233,08 €. Gelukkig hebben we een dergelijk reservekapitaal want
als we onze installatie ergens anders moeten zetten zal het heel wat kosten aan huur en elektriciteit. Ooit
terugkomen naar het provinciegebouw kunnen we vergeten.
Het totaal bedrag waar onze club kon op rekenen op 31 december 2010 is 6942,19 €.
Het lidmaatschap blijft voor 2011 ongewijzigd op 12,00 €.
In 2011 dus op dit ogenblik, hebben we sinds deze morgen 75 leden en hebben 957 € aan lidgelden ontvangen.
Wat dus een achteruitgang van 26 leden is van vorig jaar.

Staat van inkomsten en uitgaven van A.R.C. vzw van het jaar 2010
Inkomsten:
Overschrijving van vorig jaar universele rekening
Overschrijving van vorig jaar spaarrekening
Netto interesten op rekeningen
Lidgeld van 2010
Totale inkomsten:
Uitgaven:
Administratie:
Kosten voor de Algemene Vergadering
Internetkosten ARC
Kosten FORTIS bank
Controle- en toezichtrecht van de zenders aan BIPT
Herstellingsmateriaal voor de toestellen
Brandverzekering
Reserve saldo op spaarrekening 035-14676613-44
Reserve saldo op universele rekening 001-0281531-16
Totale uitgave:

1849,79 €
4176,76 €
56,76 €
1339,50 €
_________
7422,81 €

35,00 €
9,95 €
61,45 €
215,50 €
57,87 €
106,15 €
4233,08 €
3165,73 €
________
7884,73 €

Het reserve kapitaal wordt overgeschreven naar de rekening van 2011 voor:
Voor onderhoud van de zenders. Aankopen van nieuw materiaal. Sparen voor in geval dan we moeten verhuizen.
4- De technische manager, ON6MR gaf een verslag van de werken die gebeurd zijn:
- 2 maal de ATV antenne herstelt.
- 3 maal Sat ontvangers herstelt.
- 70 cm. PA hersteld
- ATV controller herstelt en opnieuw aangesloten.
- Nieuwe filter op 70 cm. aangepast, afgeregeld en geplaatst.
5- Een regelmatig nazicht van de toestellen wordt voorzien om de werking in orde te houden.
6- De Voorzitter ON4AMI, Pat, vraagt de ontheffing van het beleid van de beheerders voor 2010. Deze ontheffing
wordt unaniem goedgekeurd.
7- Twee beheerders zijn verkiesbaar.
ON4SH, Stefan Lambrechts en ON7WP, Pedro Wyns hebben hun kandidatuur gesteld.
8- De stemming gebeurd met opgestoken hand en blijkt dat de beiden kandidaten unaniem verkozen worden.
9- De functies worden als volgt verdeeld:
Voorzitter:
Secretaris en schatbewaarder:
Technisch Manager:
Technisch Manager:
Traffic & Wirelessnetwork manager:

ON4AMI – Patrick Morel
ON5AZ – Gabriel Van Genegen
ON6MR – Robert Meese
ON7WP – Pedro Wyns
ON4SH – Stefan Lambrechts

10- Voor het punt Allerlei werden geen punten binnen gebracht.
11- De voorzitter Pat, ON4AMI dankt iedereen voor hun aanwezigheid op onze jaarlijkse algemene vergadering.
Hij dankt ook alle beheerders voor hun werk dat ze het voorbije jaar hebben besteed aan de vereniging. ON5AZ,
Gaby voor het secretariaat- en het boekhoudkundig werk, 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 2012.
Ondergetekende Gabriel Van Genegen, handelend als bestuurder, verklaard dat hij bevoegd is de vereniging ten
aanzien van derden te vertegenwoordig
Gabriel Van Genegen – ON5AZ
Secretaris ARC vzw

