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Verslag Algemene Vergadering 2020
De volgende leden waren aanwezig of verontschuldigd op de vergadering:
ON6MR; ON1AQV; ON5AZ; ON4QS; ON7SS; ON7XQ; ON2LMP; ON4BP; ON6KC; ON9CVS;
ON7BAU; ON5GO; ON4AMI; ON4JZ; ON6JF; ON4AHS; ON4TIM; ON1CH
Niet leden: ON3DLG
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Opening van de vergadering:
De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur met de aanwezigen te danken. Er wordt een
minuut stilte gehouden voor de SK's van het voorbije jaar.
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Administratief verslag
ON1CH, Bruno geeft het verslag van het secretariaat van het voorbije jaar.
a- Ten officiële titel werd gevraagd of iedereen akkoord was met het verslag van de
algemene vergadering 2019 dat op de website gepubliceerd is en overeenstemde met
de waarheid.
a- In januari 2020 zijn de leden uitgenodigd voor de Algemene Vergadering van maart 2020.
b- Na de vergadering werd het verslag opgesteld.
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Kasverslag - Resultaatsrekening 2020
ON1CH, Bruno geeft het kasverslag van het voorbije jaar.
Voor 2019 hadden we 65 leden wat een verbetering is tegenover het vorige jaar.
Wij sluiten het jaar af met 3600,48€ op de zichtrekening en 397,09€ op de spaarrekening.
Er wordt gestemd, na het voorstel van vorig jaar om het lidgeld op te trekken naar 25,00€,
en iedereen is akkoord met het voorstel. 19 leden aanwezig. Wij kunnen beroep doen op
ON3YF voor hulp bij interventies.
Het was een beetje een rommelige vergadering aangezien ons lokaal bezet was en wij
diende te vergaderen in de grote zaal en een dringende break diende in te voegen zodat een
andere vereniging zijn koffiestop kon houden.
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Technisch verslag van het afgelopen werkjaar:
Robert ON6MR en ON4AMI geven uitleg bij de uitgevoerde werken:
• Werken ON0AN
• Antenne werken ON0ANR
• Antenne werken ON0WAL

•
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Interventies ON0BEL-5

Ontheffing van het beleid van de beheerders voor 2018
Met unanimiteit wordt het beleid voor 2019 goedgekeurd.
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Verkiezing beheerders:
Kandidaat bestuurder 2020:
ON4SH – Stefan Lambrechts herkiesbaar
ON8WR – Ward De Ridder herkiesbaar.
ON8CF – Filip Cools kiesbaar.
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Telling en uitslag van de verkiezingen
Met unanimiteit van stemmen worden de kandidaat bestuurders verkozen.
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Functies beheerders:
Voorzitter:
Secretaris en schatbewaarder:
Netwerkbeheerder:
Technisch manager:
Digital repeaters:
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Allerlei:
Er zijn geen vragen voor allerlei.

10 Sluiting
De vergadering wordt afgesloten om 21:30.
Bruno De Bleser – Secretaris ARC vzw

ON4AMI – Patrick Morel
ON1CH – Bruno De Bleser
ON4SH – Stefan Lambrechts
ON8WR – Ward De Ridder
ON8CF – Filip Cools

