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Betreft: Verslag van de Algemene Vergadering – 8 maart 2006 
 
De volgende leden waren aanwezig of gevolmachtigd op de vergadering: 
ON1DTG, GL 
ON3BGK 
ON4AAO, ABF, AMI, AWT, BJH, CIW, RVG, NM – Volmacht: ON4QS 
ON5AZ, AEI – Volmacht: ON5ALQ 
ON6GV, MJ, MR, IQ, UA 
 
1- Om 20.45u opent de voorzitter de vergadering. 
De voorzitter ON4AMI wil u allemaal bedanken voor de aanwezigheid op de jaarlijkse vergadering van 
ARCvzw. 
Het is tenslotte maar eenmaal per jaar dat onze vereniging een algemene ledenvergadering 
organiseert en daarom is het  toch goed dat er verschillend leden aan deze vergadering deelnemen. 
Hij bedankt hiervoor de leden die zich hebben ingezet voor het aanpassen en uitbreiden van de 
repeater  structuren en alles  wat er bij hoort om onze club goed te laten draaien. 
 
2- Onze sekretaris ON4CIW geeft aan wat er administratief het voorbije jaar gebeurd is. 
In december het vastleggen van een vergaderlokaal voor de A.V. 
a- Het opstellen van de papieren voor de A.V. “en het versturen daarvan. Diegenen die hun 
emailadres aan het  secretariaat gegeven hebben werden via e-mail uitgenodigd voor de A.V. 
b- Het opstellende van het verslag van de Algemene Vergadering. 
c- Opmaken en opsturen naar Rechtbank van Koophandel: 
    Het verslag van de algemene vergadering 
    Resultaat van de verkiezingen 
    De ledenlijst 
    Het verslag van de rekeningen 
    De begroting van dit jaar 
d- Formulieren voor het Staatsblad voor de nieuwe beheerders. 
e- Papieren naar belastingen 
f- Het antwoorden op brieven van BIPT over verschillende repeaters die in Belgie veranderd of nieuw 
geplaatst zijn. 
g- Dankzij de “Nieuwsbrief” via de website (www.arcvzw.org) word getracht de gebruikers zo goed 
mogelijk  te informeren over de nieuwtjes en werken aan de infrastructuur en dit heel het jaar door. 
 
3- ON6MR geeft het technische verslag. 
Digitale ATV op 10,150 GHz geïnstalleerd. 
Antennes voor 2M en 70CM vervangen. 
Nieuwe controllers voor 2M en 70CM. 
Echolink geïnstalleerd met Echolink controller. 
Dx Cluster van nieuw programma voorzien. 
TWT vervangen en 9 GHz. oscillator hersteld voor 10 GHz ATV. 
Caviteiten voor 2M repeater terug afgeregeld. 
Powermodules voor 2M en 70CM vervangen 
Reserve opstelling gemaakt voor 2 en 70. 
23CM ATV hersteld. 
Power supply van de repeaters hersteld. 
 
4- De schatbewaarder ON5AZ geeft het kasverslag voor de jaar 2005. 
Inkomsten: 
 



Lidgeld van 2005                                                                       1255,00 € 
Netto interest op rekeningen                                                         31,44 € 
                                                                                                 _________ 
Totale inkomsten:                                                                      1286,44 € 
 
Uitgaven: 
 
Administratie: 
Kosten voor de Algemene Verg. en andere administratie 45,10 € 
Kosten website                                                                                81,84 € 
Publicatie in het staatsblad                                                            101,16 € 
Kosten FORTIS                                                                               33,60 € 
Onderhoud: 
Allerlei onderhoudswerken aan de verschillende zenders             669,82 € 
Controle- en toezichtrecht van de zenders aan BIPT                    251,12 € 
                                                                                                   _________ 
Totale Uitgave:                                                                              1182,64 € 
 
 
Saldo op spaarrekening 035-14676613-44                                  1915,22 € 
Saldo op universele rekening 001-0281531-16                            2853,02 € 
 
                           Saldo Rekeningen:                                          4768,24 € 
  
Wij hebben het vorige jaar (dus 2004) afgesloten met 115 leden en het jaar daarvoor was het 107. In 
2005 hebben  we 122 leden bijeen gekregen. 
Dus met een stijging van 14% van het aantal leden en met een stijging van 28% van de 
onderhoudskosten, kunnen  we nu dit jaar een gunstige rekening presenteren. 
Verleden jaar bij de Algemene Vergadering hadden we 114 leden en dit jaar 125. 
In het totaal hebben we het voorbije jaar afgesloten met 85,8 € winst tegenover het vorige jaar. 
Het lidmaatschap blijft ook dit jaar ongewijzigd op 10,00 €. 
 
5- De begroting voor dit jaar (2006) is als volgt: 

Inkomsten    
Overschrijving 2005 Fortis bank  800 

 
Spaarrekenin
g  4000 

Lidgelden (120 leden)   1200 
Totaal geraamde opbrengsten  6000 
    

Uitgaven    
Beheerskosten Fortis   35 
BIPT - Zendstations   235 
Fotokopies A.V.   20 
Postzegels A.V.   40 
Fiscale zegels   20 
Kosten Staatsblad   105 
Abonnement op Internet   85 
2M Repeater   400 
70CM Repeater   400 
Onderhoud antennes   200 
Onderhoud van DATV   200 
Divers materiaal   400 
Elektriciteit   0 
Verzekering   0 
Huur lokalen   0 
Kosten voor promotie   200 



Reserve kapitaal   3660 
Totaal geraamde kosten  6000 
 
6- De voorzitter ON4AMI vraagt ontheffing van het beleid van de beheerders voor 2005 
Dit is met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
7- Ontbinding van het bestuur. Verkiezing van de beheerders. 
Dit jaar zijn er vier plaatsen te begeven. 
Het zijn: Werner Van Looveren – ON1DTG 
              Patrick Morel – ON4AMI 
              Gabriel Van Genegen – ON5AZ 
              Robert Meese – ON6MR 
De stembrieven werden uitgedeeld. 
 
8- Na de telling van de stemmen werd de uitslag bekendgemaakt. De vier kandidaten werden met 
eenparigheid  van  stemmen verkozen. 
 
9- De verschillende functie blijven hetzelfde als verleden jaar. 
ON4AMI – Voorzitter 
ON4CIW – Secretaris 
ON5AZ – Schatbewaarder 
ON6MR – Technisch manager 
ON1DTG – Traffic Manager en Hulp technisch manager 
 
10- Op het punt allerlei werden voor de vergadering geen onderwerpen ingediend. Op de vergadering 
zelf  werd alleen gesproken over de 76Hz die gebruikt zou worden in de zenders voor het 
verminderen van storingen. Er zou zonder 76Hz een vermindering van de ontvangst gevoeligheid zijn 
maar dit werd voor het ogenblik niet weerhouden.  
 
11- De voorzitter sluit de vergadering en dankt al de aanwezigen voor hun vertrouwen in de 
ANTWERP REPEATER CLUB. 
Ondergetekende Gabriel Van Genegen, handelend als bestuurder, verklaart dat hij bevoegd is de 
vereniging ten aanzien van derden te vertegenwoordigen. 
 
 
Gabriel Van Genegen 
 
 


