
 

Antwerp Repeater Club A.R.C. 
vereniging zonder winstgevend doel  

Zetel :  El isabethlaan 2 bus 31,  2600 Berchem 
Gest icht  op:  2  oktober 1975 onder het  nummer:  N 7827 van het  Belgisch Staatsblad 

HTTP: www.qsl.net/arcvzw Email :  arcvzw@qsl.net  
ON0AN, ON0ANT, ON0ANS, ON0TEN, ON0DXA, ON0APR, ON0ANR, ON0UFA en 

ON0MTV 
 
 

Datum: 28 februari 2002 
   

Betreft: Verslag van de Algemene Vergadering 2002 
 
 
De volgende leden waren aanwezig: 
ON1BGY, BJH, BPS, DLW, DOZ, DTG, MAR 
ON4AAO, ABF, AUT, BCB, CF, HV (verontschuldigd) 
ON5AZ 
ON6AU, IQ, JJ, MR 
ON7PG (verontschuldigd), AY, XQ  
ONL8823 
 
1-  Start door de voorzitter om 20:40uur ON4BCB die de vergadering open verklaard. 
Hij bedankt de sektie OSA voor het gebruik van de vergaderzaal. 
Hij verontschuldigde ON7PG die voor het werk op verplaatsing is. 
Ook wordt het overlijden herdacht van ON6SR, Bob Steurs, die vroeger nog voorzitter van ARC is 
geweest. 
 
2- Verslag van het technisch komitee door ON6MR: 
ON0AN: De coaxen en antennes werden vervangen na 8 jaar dienst door cellflex 7/8, met dank aan 
ON7QX 
 
ON0ANT: Idem ON0AN 
 
ON0ANR: Werkt naar behoren, de 9k6 acces antenne is vernieuwd na defekt, geen verdere uitbouw 
gezien de afname van interesse, de nodes gaan via Leuven en Gent. 
 
ON0ANS  Werkt prima, verder geen problemen. 
 
ON0UFA was vroeger ON4UFA, de interlink naar ON0ANR zal hersteld worden, ook hier geen uitbouw 
gezien beperkte interesse. Vroeger was de vergunning bij OSA maar nu is ze gratis wegens de “0” 
vergunning.     
Kandidaten sysops gezocht  om kontinuiteit in de toekomst te verzekeren. 
 
ON0TEN: Is operationeel met CTCSS 67Hz en werkt operationeel. 
 
ON0DXA: Werkt ook operationeel zonder problemen. 
 
ON0APR: Qrv sinds begin 2000 met netwerkverbinding naar andere APRS nodes. 
 
ON0MTV: Een nieuwe besturing wordt afgewerkt.  
Er zijn voor de ATV-repeater nu meer inputen en outputen voorzien. 
De 10GHz 10Watt output is weldra operationeel en wij bedanken ook de sponsers en de medewerkers 
voor deze repeater. 
Camera van de ON0MTV: Er zijn nieuwe onderhandelingen bezig voor een nieuwe lokatie. 



Er zijn ook storingen op 10GHz en ook komende van ON1AVC maar die zullen in de nabije toekomst wel 
kunnen gestopt worden. 
 
 
3- Kasverslag: De financiele toestand van de club blijkt in orde. 
ON5AZ geeft toestand weer van de spaarrekening 31 december 2001 alsook van de zichtrekening. 
In 2001 werden er 130 leden ingeschreven. 
Het lidgeld is op 10,00 Euro gebracht voor het jaar 2002. (dus 403,39 Bfr wat niemand pijn zal doen) 
 
4- Ontheffing van de helft van de beheerders (ON1BPS en ON5AZ). 
De vergadering gaat akkoord met de ontheffing van de beheerders. 
 
5- Verkiezing van de nieuwe beheerders. 
ON1BPS en ON5AZ zouden terug herkiesbaar zijn. Er waren geen andere kandidaten ingeschreven. 
 
6- De nieuw gekozen beheerders zijn ON1BPS (20 stemmen) en ON5AZ (20 stemmen). 
De getuigen van de verkiezingen waren ON4AAO en ON4CF. 
 
7- De funkties zijn dezelfde als het jaar voordien: ON4BCB – Voorzitter 
                                                                            ON5AZ   - Ondervoorzitter en secretaris 
                                                                            ON6MR  - Schatbewaarder en technisch manager 
                                                                            ON1BPS - Technisch manager 
                                                                            ON7PG  - Technisch manager 
 
8- Op het punt allerlei was er een vraag van de voorzitter: 
Vraag om een mozaik-scherm aan te schaffen om een beeld te hebben op de traffiek van de 
verschillende ATV-netten in Belgie en Nederland, terwaarde van +/- 30000,- bf. Dit werd met algemene 
stemmen goedgekeurd. 
 
De voorzitter ON4BCB dankte de aanwezigen voor de opkomst en sloot dan de Algemene Vergadering. 
 
 
 
G. Van Genegen – Secretaris 
ON5AZ 



Fotoverslag: 
Tijdens de vergadering 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



voorstelling nieuwe 3cm ATV repeater: 
 

 


