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Verslag van de Algemene Vergadering op 1 maart 2017 
 
De volgende leden waren aanwezig of verontschuldigd op de vergadering: 
ON1CH - ON4AMI – ON4JZ – ON4SH – ON4QS - ON5AZ – ON5GO - ON6KL – ON6LJ – 
ON6MR - ON7BAU – ON7SS – ON7UN – ON7XQ - ON8WR - ON9CVS 
 
 
 
 

1. De voorzitter ON4AMI-Pat opent de vergadering om 21:00 met de aanwezigen te 
verwelkomen en geeft het woord aan Gaby- ON5AZ. 

 
2. ON5AZ-Gaby geeft het verslag van het secretariaat van het voorbije jaar en begint 

met het overlijden van onze vriend ON7BD - Raymond te melden. 
 
Ten officiële titel werd gevraagd of iedereen akkoord was met het verslag van de 
algemene vergadering 2016 dat op de website gepubliceerd is en overeenstemde 
met de waarheid. 
In januari werden de leden per e-mail uitgenodigd voor de Algemene Vergadering. 
Na de vergadering werd het verslag opgesteld. 
Opmaken en opsturen naar de rechtbank van al de nodige papieren.  
Financiële papieren werden naar de belastingen gestuurd per email. 
Het antwoorden op brieven van BIPT over verschillende repeaters die in België 
veranderd of nieuw geplaatst zijn. 
Via de website www.arcvzw.be worden de gebruikers op de hoogte gebracht van 
werken en nieuwtjes aan onze infrastructuur. 
 

3. 2016 is op financieel gebied niet gunstig verlopen. Wij hadden slechts 27 leden, een 
terugval van 9 leden tov 2015 met een opbrengst van €465. De noodzakelijk kosten 
van de vereniging bedroegen €474,77. Onze werkingskosten bedroegen €609,28. 
Hierin zit vervat licenties, verzekering en uitgaven voor herstellingen en 
aanpassingen aan de infrastructuur. 
Het gezamenlijk bedrag van zichtrekening en spaarboekje bedroeg op 31 december 
€4249,83. 
 
Tijdens de AV 2016 werd beslist om het lidgeld naar €20 te brengen. Dit en een actiever leden 
werving maakt dat we voor 2017 weer financieel gezond zijn. Voor dit jaar hebben we reeds 
een 50-tal actieve leden. Het lidgeld voor 2018 blijft €20.  

  

http://www.arcvzw.be/


4. Overzicht van de infrastructuur werken. 
 

 ON0AN-VHF: 
• Problemen met powersupply 
• Afregelen caviteiten nadat Radio Nostalgie in de lucht is gekomen met 50KW ERP. 

Winst 2DB We ondervinden nog steeds zeer veel problemen en zoeken een nieuwe 
locatie voor de 2m repeater. Voorstel Middelheim of Century Center. Eventueel 
gescheiden met zender op Bosto toren. 

• Update firmware naar laatste versie DR1X-e 
• Repeater in AMS mode (automatic mode selection)  
• Digitale koppeling via Wires-X aan het Belgium North netwerk 
• Gebruikers dienen CTSS te gebruiken om geen storing te ontvangen van digitale 

C4FM uitzendingen. 
• Update Wires-X PC 

ON0AN-VHF: 
• Oplossen problemen met powersupply 
• Vervangen PA 
• Update firmware naar laatste versie DR1X-e 
• Inbouwen Raspberry-Pi met SVlink als repeater controller. Dank aan Bart ON4BCP & 

Ronny ON4RN voor config. 
• Analoge koppeling via Echolink aan het Belrep netwerk. 

ON0WAL-UHF: 
• Installatie PC Wires-X 
• Update firmware naar laatste versie DR1X-e 
• Plaatsen Repeater fort van Walem 
• Repeater in AMS mode (automatic mode selection)  
• Digitale koppeling via Wires-X aan het Belgium North netwerk 
• Problemen met Wires-X controller HRA200. Vervangen 
• Issues met stroomnet deden controller PC hangen. Configuratie remote powerswitch. 

Perseus Walem: 
• Vervangen van SDR-server 
• Update naar laatste versie SDR-console 
• Plaatsen van K9AY ontvangst antenne 
• Configuratie Raspberry-Pi voor remote schakelen van ontvangst richting. 

Website www.arcvzw.be: 
• Bouwen van nieuwe website 
• Diverse aanpassingen met update info. Dank aan Koen ON7RK 
• Integratie van K9AY sturing 

 
5. Pat – ON4AMI vraagt ontheffing van het beleid van de beheerders voor 2016. 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 functie zijn unaniem herkozen Stefan Lambrechts- ON4SH en Ward – 
ON8WR.  

 



 
 

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 Gaby – ON5AZ melde dat 2017 zijn 

laatste jaar als bestuurder is. Sinds 1975 heeft hij ononderbroken verschillende 
bestuursfuncties vervult als voorzitter, secretaris en schatbewaarder. (In 2018 zal dit 
43 jaar zijn). Bruno ON1CH is bereid deze functies na kiezing volgend jaar over te 
nemen. 

 
9. De voorzitter dankt alle medewerkers voor hun inzet het voorbije jaar en de aanwezigen 

voor hun komst. 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriel Van Genegen – ON5AZ – Secretaris ARC vzw 
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