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Betreft: Verslag van de Algemene Vergadering – 14 maart 2007 
 
De volgende leden waren aanwezig of gevolmachtigd op de vergadering: 
ON3BGK 
ON4ABF-ON4AMI-ON4BJH-ON4BP-ON4CO-ON4DOZ-ON4GDV-ON4HV-ON4LV-ON4QS 
ON5AZ-ON5DH-ON5NV 
ON6GV-ON6IQ-ON6MJ-ON6MR-ON6PU 
ON7BD-ON7BPS-ON7DS-ON7IV-ON7QQ-ON7XQ 
 
1- Om 20.45u opent de voorzitter de vergadering. 
De voorzitter ON4AMI bedankt iedereen voor de aanwezigheid op de jaarlijkse vergadering van ARCvzw. Hij bedankt ook alle 
beheerders voor hun werk dat ze het voorbije jaar hebben besteed aan de vereniging. ON5AZ voor het secretariaat- en het 
boekhoudkundig werk. 
Hij bedankt ook Robert, ON6MR voor de hulp voor het opstellen van de antenne dossiers voor BIPT. 
 
2- ON5AZ geeft bij afwezigheid van onze secretaris, het administratief verslag van het voorbije jaar.  
a- In december 2005 werd het vergaderlokaal voor de A.V vastgelegd. 
b- Het opstellen van de papieren voor de A.V. “en het versturen daarvan. 
Diegenen die hun emailadres aan het secretariaat gegeven hebben werden via email uitgenodigd voor de A.V. 
c- Het opstellende van het verslag van de Algemene Vergadering. 
d- 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 het voorbije jaar 
e- Formulieren voor het Staatsblad voor de nieuwe beheerders. 
f- Papieren naar belastingen 
g- Het antwoorden op brieven van BIPT over verschillende repeaters die in Belgie veranderd of nieuw geplaatst zijn. 
h- 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- a- ON6MR geeft het technische verslag: 
-Er werden twee nieuwe repeaters geïnstalleerd voor 2 meter en 70 cm. 
Deze werden geschonken door MAES Electronics van St. Niklaas. Ook werden twee nieuwe P.A.’s ingebouwd. 
-Er werden 3 antennes aangepast. Eén antenne staat dicht bij de schouw van de centrale verwarming en die heeft last van roest en 
zal binnenkort moeten vervangen worden. 
-Nieuwe controllers werden in de repeaters geplaatst.  
-Men heeft intermod vastgesteld en daarom hebben we nu een 67Hz ingebouwd om de repeater voor 2 Meter open te zetten. Er werd 
met eenparigheid van stemmen besloten dan de 67Hz zou ingevoerd worden en dat de roger-piep zou verdwijnen. Om hem volledig 
te beveiligen zal in september 2007 de 67Hz “full” in werking komen. 
-Een printje is ontworpen voor deze 67Hz en zal via de website te koop aan de leden aangeboden worden. 
-De ATV repeater had problemen en de voeding diende te vervangen worden. 
 
b- ON4LV Er werden heel wat stoorders en piraten op de repeaters aangetroffen op elke moment van de dag en s’nachts. Zo ook 
heeft BIPT enkele piraten uit de lucht geplukt. 
 
 
 
4- De schatbewaarder ON5AZ geeft het kasverslag van 2005 
Inkomsten: 
 
Overschrijving van vorig jaar universele rekening                       2853,02 € 
Overschrijving van vorig jaar spaarrekening                               1915,22 € 
Lidgeld van 2006                                                                        1460,00 € 
Netto interesten op rekeningen                                                       58,83 € 
                                                                                                 _________ 
Totale inkomsten:                                                                       6287,07 € 
 
Uitgaven: 
 
Administratie: 
Kosten voor de Algemene Vergadering                                          77,87 € 
Publicatie in het staatsblad                                                           103,70 € 
Kosten FORTIS bank                                                                     30,00 € 



Onderhoud materiaal: 
Allerlei onderhoudswerken aan de verschillende zenders            1415,72 € 
Controle- en toezichtrecht van de zenders aan BIPT                     236,64 € 
                                                                                                   _________ 
Totale Uitgave:                                                                            1863,93 € 
 
Saldo op spaarrekening 035-14676613-44                                   3972,58 € 
Saldo op universele rekening 001-0281531-16                               450,56 € 
 
                     Saldo Rekeningen:                                                4423,14 € 
 
Wordt overgeschreven naar de rekening van 2007 voor onderhoud van de zenders en het aankopen van nieuw materiaal. 
Zoals we voorspeld hadden, hebben we het voorbije jaar wel wat kosten gedaan aan de repeaters. Maar dat was niet erg want het 
paste volledig in de begroting. 
Wij hebben het vorige jaar (dus 2006) afgesloten met 135 leden en op de datum van de A.V. waren er 125 leden en het jaar daarvoor 
was 116.  
In 2007 hebben we al 116 leden bijeen gekregen. 
In totaal hebben we 315,11€ uit het reservekapitaal moeten uitnemen maar op een totaal van 4423,11€ is dat niet slecht. 
 
Het lidmaatschap blijft ook dit jaar ongewijzigd op 10,00 €. 
 
5- De begroting voor 2007 is als volgt: 

Inkomsten   2006 Werkelijk  2007 

Overschrijving 2005 Fortis bank  750 2853,02  460,56 
 Spaarrekening  4000 1915,22  3972,58 

Lidgelden   1200 1460  1200 
Netto Interesten   50 58,83  60 

Totaal geraamde opbrengsten   6000 6287,07  5693,14 
       

Uitgaven       

Beheerskosten Fortis   35 30  30 
BIPT - Zendstations   235 236,64  250 

Fotokopies A.V.   20 14,57  20 
Postzegels A.V.   40 63,3  100 

Kosten A.V.   0 22,2  50 
Algemene Administratie   20 0  50 

Kosten Staatsblad   105 103,7  110 
Abonnement op internet   85 88,06  100 

2M Repeater   400 245  200 
70CM Repeater   400 320  200 

Onderhoud antennes   200 234,5  250 
Onderhoud van ATV   200 0  200 

Divers materiaal   400 505,96  300 
Elektriciteit   0 0  0 

Verzekering   0 0  0 
Huur lokalen   0 0  0 

Kosten voor promosie   200 0  50 
Reserve kapitaal   3660 4423,14  3783,14 

Totaal geraamde kosten   6000 6287,07  5693,14 
 
6- Met opgehouden hand werd gestemd over de ontheffing van het beleid van de beheerders voor 2006 en dit werd met eenparigheid 
van stemmen goedgekeurd. 
 
7- Daar er geen nieuwe kandidaten voor beheerder ingediend werden kan er dus niet gekozen worden en wordt het aantal beheerders 
van vijf naar vier gebracht. 
 
8- Gebeurt niet. 
 
9- De functies worden als volgt verdeeld: 
    Voorzitter:                                                       ON4AMI – Patrick Morel 
    Secretaris en schatbewaarder:                       ON5AZ – Gabriel Van Genegen 
    Technisch Manager:                                       ON6MR – Robert Meese 
    Traffic Manager en hulp technisch manager:  ON4LV – Werner Van Looveren 
 
10- In allerlei was er slechts een punt schriftelijk ingediend en dat ging over het gebruik van de 67Hz, maar dan werd al besproken 
tijdens de vergadering. 
Verder werd door de voorzitter nog vermeld dat de 23CM repeater naar het provinciegebouw gaat verhuizen in de loop van het jaar. 
De 10 meter repeater verhuisd naar het UFSIA en APRS gaat naar UFSIA of Middelheim. 
DATV valt tussendoor heel even uit maar men moet dit nog controleren. 
 
11- De voorzitter sluit de vergadering en dank al de aanwezigen voor hun vertouwen in de ANTWERP REPEATER CLUB. 
 


