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Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering op 7 maart 2012
De volgende leden waren aanwezig op de vergadering:
ON4AMI - ON4BP - ON4JZ - ON4QS
ON5AEI - ON5AZ - ON5GO
ON6GV - ON6IQ - ON6LJ - ON6MJ - ON6MR
ON7BAU - ON7BD
1- De voorzitter opent de vergadering om 21.00 uur met de aanwezigen te danken voor uw
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- We beginnen met goed nieuws: We hebben verleden jaar geen overlijden in onze leden aantal
mogen tellen.
b- Ten officiële titel werd er gevraagd of het verslag van de algemene vergadering 2011, dat op de
website gepubliceerd is, overeen stemde met de waarheid. De vergadering wat 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.
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
De ledenlijst moet niet meer opgestuurd maar op de zetel bewaard.
g- Financiële papieren (dus de belastingsbrief) 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 16 aanvragen van repeaters toe die ook onze goedkeuring moesten hebben.
i- Van het Provinciegebouw en het Middelheim ziekenhuis hebben we voorlopig nog toelating om de
apparatuur te plaatsen. Maar in de helft van 2013 zal het Provinciehuis afgebroken worden en een
nieuw geplaatst.
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- Daarna geeft de schatbewaarder ON5AZ-Gaby het kasverslag van 2011.
Voor 2011 is het op financieel vlak goed geweest.
In totaal hebben we 433,86 € winst gemaakt of beter gezegd, minder kosten dan wat wij binnen
kregen. Wij hadden 79 leden met een opbrengt van 1063 € en de noodzakelijk kosten van de
vereniging bedroegen 526,6 €. Het jaar daarvoor hadden we nog 100 leden. Dus een achteruitgang
van 21 leden.
Wij zien echter dat het ledenaantal elk jaar verminderd, dat is nu al verschillende jaren zo en wij zullen
er in de toekomst rekening moeten mee houden. Het zijn alleen nog de echt geïnteresseerden die hun
lidgeld blijven betalen.
Ons reservekapitaal bedroeg einde vorig jaar 4278,05 €. Gelukkig hebben we een dergelijk
reservekapitaal want als we onze installatie ergens anders moeten zetten zal het heel wat meer kosten
aan huur en elektriciteit. Het totaal bedrag waar onze club kon op rekenen op 31 december 2011 is
7209,72 €.
Het lidmaatschap blijft voor 2012 ongewijzigd op 12,00 €.
In 2012 dus op dit ogenblik, hebben we sinds deze morgen 7931 € in kas en we hebben 63 leden
binnen gekregen met 811 € aan lidgelden.
Wat dus een achteruitgang van 16 leden is van vorig jaar.

Ik heb een berekening gemaakt. Om de officiële kosten van de vereniging te kunnen blijven dekken
hebben we momenteel minstens 44 leden aan 12 € nodig en we hebben nog geen huur en elektriciteit
te betalen.
Staat van inkomsten en uitgaven van A.R.C. vzw van het jaar 2011
Inkomsten:
Overschrijving van vorig jaar universele rekening
Overschrijving van vorig jaar spaarrekening
Netto interesten op rekeningen
Netto interesten op spaarrekening
Lidgeld van 2010
Totale inkomsten:

2907,67 €
4233,08 €
0,99 €
44,97 €
1063 €
_________
8249,71 €

Uitgaven:
Administratie:
Kosten voor de Algemene Vergadering
Internetkosten ARC
Invulling Belgisch Staatsblad
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:

34,95 €
12,95 €
114,59 €
31,20 €
221,50 €
148,50 €
111,41 €
4278,05 €
2931,67 €
________
7884,55 €

Het reserve kapitaal (7209,72 €) zal overgeschreven worden naar de rekening van 2012
Voor onderhoud van de zenders
Aankopen van nieuw materiaal.
Sparen voor in geval dan we moeten verhuizen. (2013)
4- De technische manager ON6MR – Robert gaf een verslag van de werken die in 2011 gebeurd zijn.
2 m. en 70 cm. repeaters.
- 70 cm. pa hersteld
- Ontvangst antenne voor 2 en 70 vervangen. Oude was niet meer te herstellen.
- Alle coaxkabels naar de antenne aansluitingen vervangen door dubbel afgeschermde
exemplaren.
- Batterijtjes van de 70 cm. transceivers vervangen.
- Nog verschillende kleine defecten opgelost.
ATV repeater.
- ATV antenne hersteld
- 2 satontvangers hersteld
- Ontvangstschotel naar Gent gericht.
- Op bevel van BIPT de 1255 MHz analoge repeater uit de lucht gehaald.
- Samen met Guy ON4BHM de parabool van Gent naar St. Niklaas gericht, een nieuwe
antenne voor Helchteren geplaatst op 5GHz. Een andere TWT gestoken.
- Guy heeft dan de digitale zender aangepast zodat we de datastreams van St. Niklaas en
Helchteren konden ontvangen.
- De TWT bleek niet te werken en de oude teruggeplaatst.
- Nieuwe coaxkabels voor ontvangst St. Niklaas en Helchteren getrokken.
- Dankzij Eddy ON7UN beschikken we nu over 6 spiksplinternieuwe analoge ontvangers.

-

De oude ontvangers, voor 2335 MHz, 2370 MHz, 10.400 GHz en 10.450 GHz; zijn door de
nieuwe vervangen.

Met dank aan ON1GL en andere die mij geholpen hebben met de werkzaamheden.
5- Er word niets speciaals voorzien van bijkomende werken. Alleen wordt het regelmatig nazicht van
de toestellen voorzien om de werking in orde te houden.
6- De voorzitter ON4AMI, Pat vraagt de ontheffing van het beleid van de beheerders voor 2011. Deze
ontheffing wordt unaniem goedgekeurd.
7- Drie beheerders zijn opnieuw verkiesbaar.
ON4AMI - Patrick Morel, ON5AZ – Gabriel Van Genegen en ON6MR – Robert Meese.
8- De stemming gebeurd met opgestoken hand zoals unaniem akkoord verklaard. De drie kandidaat
beheerders werden terug unaniem herkozen.
9- De funkties werden als volgt verdeeld:
Voorzitter:
Secretaris en schatbewaarder:
Technisch Manager:
Hulp 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 vragen 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 2013.
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

