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Verslag van de Algemene Vergadering op 6 februari 2013 
 

De volgende leden waren aanwezig of verontschuldigt op de vergadering: 
ON4AMI – ON4BP – ON4JZ – ON4SH – ON4QS 
ON5AZ – ON5GO 
ON6IQ – ON6LJ – ON6MR – ON6PU 
ON7BAU – ON7BD – ON7JT 
ON7WP (niet aanwezig maar volmacht) 
Aanwezig maar geen stemrecht: ON5AEI – ON7RK 
 

1- De voorzitter ON4AMI opent de vergadering om 20.47 uur met de aanwezigen te 
danken 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 voorbij jaar. 
a- Ten officiële titel werd gevraagd of iedereen akkoord was met het verslag van de 

algemene vergadering 2012 dat op de website gepubliceerd is en overeenstemde 
met de waarheid. 

b- In december 2011 werd de datum van de Algemene Vergadering vastgelegd.  
Het opstellen van de papieren voor de A.V. en het versturen daarvan. 

c- Na de Algemene Vergadering werd het verslag opgesteld en gepubliceerd op de 
website. 

d- 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.     

e- Financiële papieren (dus de belastingsbrief) werden naar belastingen gestuurd. 
f- Het antwoorden op brieven van BIPT over verschillende repeaters die in België 

veranderd of nieuw geplaatst zijn. 
            Er waren 9 aanvragen van repeaters toe die ook onze goedkeuring moesten hebben. 

g- 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- ON5AZ geeft het kasverslag 2012 

a- Voor 2012 is het op financieel vlak goed geweest. In totaal hebben we 313,36 € winst 
gemaakt of beter gezegd, minder kosten dan wat wij binnen kregen. Wij hadden 62 
leden met een opbrengt van 841 € en de noodzakelijk kosten van de vereniging 
bedroegen 512,64 €. Het jaar daarvoor hadden we nog 79 leden. Dus een 
achteruitgang van 17 leden. 

b- Wij zien echter dat het ledenaantal elk jaar verminderd en wij zullen er in de 
toekomst rekening moeten mee houden. Het zijn alleen nog de echt 



geïnteresseerden die hun lidgeld blijven betalen en al goed, want zonder lidgeld, 
geen repeaters meer.. 

c- Ons reservekapitaal bedroeg einde vorig jaar 4315,64 €. 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. Officiële nieuwsberichten 
vertellen ons dat de veranderingen vanaf maart 2013 zullen moeten gebeuren. Het 
totaal bedrag waar onze club kon op rekenen op 31 december 2012 is 7551,67 €.  

d- Het lidmaatschap blijft voor 2013 ongewijzigd op 12,00 €.  
e- In 2013 dus op dit ogenblik, hebben we sinds deze morgen 3634 € in kas en we 

hebben 47 leden binnen gekregen met 593 € aan lidgelden.  
Wat dus een achteruitgang van 15 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 43 leden aan 12 € nodig als we geen 
huur en elektriciteit moeten betalen. We zullen zien wat de kosten dit jaar worden om 
te kunnen bepalen wat het lidgeld voor volgend jaar zal zijn. Die beslissing zal de 
beheerraad in de maand september nemen. 
 

4- Technisch verslag van het afgelopen jaar. 
- 2 maal de 70 cm PA hersteld 
- de 2 m. en 70 cm. repeaters hersteld en van de 70 cm. de batterijen vervangen. 
- ATV repeater hersteld 
- Nieuwe ontvangers geplaatst voor ATV 
- 2 m. PA hersteld 
- Reserve repeater in orde gebracht 

 

5- Daarna vraagt de Pat de voorzitter ontheffing van het beleid van de beheerders voor 
2012. De ontheffing wordt unaniem toegekend. 
 

6- De repeaters zullen uit het provincie gebouw weg moeten zijn in de maand juni. We 
hebben twee plaatsen gevonden waar we repeaters kunnen opzetten met de hulp 
van Stefan, ON4SH. Voor de 2 meter en de 70 CM repeaters zullen we op de 
BOSTO tower in Merksem proeven gaan toen. Voor de ATV repeater kunnen we 
testen gaan doen op het CENTURI Hotel (nu De Keyser Hotel) aan de Keyserlei in 
Antwerpen. De testen gaan direkt na het gure winter weer starten met vooreerst 
ontvangers op deze plaatsen te zetten. De hoogte van de antennes zou verminderen 
van 85 naar 65 meter dus de reikwijdte zal iets verminderen. 
 

7- Voor de verkiezingen van de nieuwe beheerders werd overeen gekomen dan we de 
stemming met handopneming zal gebeuren.  
 

8- Hiervoor worden de twee kandidaten Stefan-ON4SH en Pedro-ON7WP unaniem 
opnieuw gekozen voor de volgende twee jaar. 
 

9- Hierbij worden de functies als volgt verdeeld: 
Voorzitter:                                           ON4AMI – Patrick Morel 
Secretares en schatbewaarder:        ON5AZ – Gabriel Van Genegen 
Technisch Manager:                          ON6MR – Robert Meese 
Hulp Technisch Manager:                  ON7WP – ON7WP – Pedro Wijns 
Traffic & Wirelessnetwork Manager: ON4SH – Stefan Lambrechts 
 

10- In het punt allerlei vond Clem-ON6IQ dat de beheerraad toch een lidkaart moet 
blijven verdelen voor de leden. Verleden jaar was men er mee gestopt maar hij vindt 
toch dat het alle jaren moet gebeuren. De secretaris ON5AZ zal het nodige doen. 
Voor de informatie werden foto’s getoond van de huidige repeaters en hun antennes. 
 



11- Om 21.47 uur heeft de voorzitter de vergadering gesloten en bedankte alle 
beheerders voor hun werk dat ze het voorbije jaar besteed hebben aan de 
vereniging. Hij nodigt iedereen uit op onze volgende algemene vergadering in 2014. 
 

Ongetekende Gabriel Van Genegen, handelde als bestuurder, verklaard dat hij bevoegd is 
de vereniging ten aanzien van derden te vertegenwoordigen. 
 
Gabriel Van Genegen – ON5AZ 
Secretaris ARC vzw 
 

 


