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Verslag van de Algemene Vergadering op 2 maart 2016 
 

De volgende leden waren aanwezig of verontschuldigd op de vergadering: 
ON4AMI - ON4BP - ON4JZ - ON4QS - ON4RN - ON4SH 
ON5AZ – ON5GO 
ON6TO – ON6KC – ON6KH - ON6LJ – ON6MR 
ON7AMZ – ON7BAU – ON7SS 
ON8WR 
ON9CVS 
Niet leden: ON4BCP  
 

1- De voorzitter ON4AMI-Pat opent de vergadering om 20.48 uur met de aanwezigen te 
danken. Hij geeft aan dat ON7WP-Pedro zich niet weer kandidaat stelt voor 
beheerder in het komende jaar maar hij geeft ook aan dat Ward De Ridder-ON8WR 
zich kandidaat stelt om de plaats in te vullen. 
 

2- ON5AZ-Gaby 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 2015 dat op de website gepubliceerd is en overeenstemde 
met de waarheid. 

b- In januari zijn de leden uitgenodigd voor de Algemene Vergadering en ik februari   
c- Na de vergadering werd het verslag opgesteld. 
d- Opmaken en opsturen naar de rechtbank van al de nodige papieren.  
e- Financiële papieren (dus de belangsbrief) werden naar de belastingen gestuurd 

per email. 
f- Het antwoorden op brieven van BIPT over verschillende repeaters die in Belgie 

veranderd of nieuw geplaatst zijn. 
g- In de vorm van een “nieuwsbrief” werd getracht de verbruikers van de repeaters 

zo goed mogelijk te informeren over de nieuwtjes en werken aan de infrastructuur 
het hele jaar door.     

 
3- ON5AZ – Gaby geeft het kasverslag voor van het voorbije jaar. 

Voor 2015 hadden we 36 leden en dat was 26 minder dan het vorige jaar. Met de 
opbrengst van 697 € en de noodzakelijke kosten van de vereniging bedroegen 
458,47 €. Wij zijn dus gestart met 8349,61 €. 
We hebben kosten gemaakt: 3 nieuwe repeaters, een frontpaneel, een desktop, 
antennes en onderdelen om alles goed te laten werken en dat was voor 3965,25 €.  
Het bedrag dat op 31 december 2015 werd overgeschreven naar 2016 was 
3782,92€. 
 
Op dit ogenblik hebben we 31 leden voor 2016 zodat we 81 € ter kort komen om 
2016 goed door te komen zonder extra kosten. Dat is dus niet gunstig en we hebben 
dan unaniem voorgesteld om het lidgeld op 20 € te brengen vanaf 2017 
 
 



4- Het technisch verslag van het afgelopen jaar was oorspronkelijk het vervangen van 
de oude repeaters met de nieuwe.  
De nieuwe repeaters DR-1XE, een frontpaneel FTM400, een desktop en antennes en 
een aansluiting van echo-link.  

 
5- Daarna vraagt Pat de voorzitter ON4AMI ontheffing van het beleid van de beheerders 

voor 2015. De ontheffing wordt unaniem toegekend.  
 
6- Voor de verkiezing van de nieuwe beheerders werd overeen gekomen dan we de 

stemming met handopsteking zal gebeuren. Hierdoor worden de twee kandidaten die 
reeds in funktie zijn unaniem hergekozen Pat-ON4AMI en Gaby-ON5AZ en de  
nieuwe, om Pedro ON7WP te vervangen, is Ward De Ridder-ON8WR die is ook 
anoniem is gekozen.  
 

7- De funkties worden als volgt verdeeld:  
Voorzitter:                                                                     ON4AMI – Patrick Morel 
Secretaris en schatbewaarder:                                     ON5AZ – Gabriel Van Genegen 
Technisch manager plus Wireless network manager:  ON4SH – Stefan Lambrechts 
Technisch manager:                                                      ON8WR – Ward De Ridder 

 
8- Er werden geen vragen binnen gebracht. Maar Pat en Luc ON6TO hebben een uitleg 

gedaan hoe dat we in Belgie de repeaters zullen organiseren op een manier om ze 
aan elkaar te kunnen koppelen.  

 
9- Het is 21,52 uur. De voorzitter dank alleman voor hun aanwezigheid en hun werk en 

hoopt dat we weer samen komen in 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
Gabriel Van Genegen – ON5AZ – Secretaris ARC vzw 
 
 


