
Ledenvergadering 18 april 2014 

Aanwezigen:  27 OM / 2 (x)YL  

 

Tonny ON1DNF verwelkomde de aanwezigen met de woorden dat dit wel degelijk de 

allerlaatste keer was dat de vergadering door hem werd voorgezeten…. TNX Tonny om 

gedurende dit overgangsjaar de DST vergaderingen in goede banen te hebben geleid. 

DIRAGE 2014…. D-Day nadert…. morgen opstelling van de tafels / stoelen en informatica 

toestanden. Hans, ON3PZ, herinnert eraan dat er twee fysisch “zware” taken uit te voeren 

zijn; plaatsen van de tafels EN plaatsen van de 24m mast nodig voor een “deftige” internet 

verbinding, m.a.w. liefst niet gaan lopen vooraleer beide taken zijn afgehandeld. 

Er werd afgesproken dat tijdens DIRAGE 433,725MHz gebruikt zal worden als 

netfrequentie… gaan we ons voor één keer hier aan houden?? 

Het principe “samen uit, samen thuis” indachtig werd er afgesproken dat de traditionele 

DIRAGE groepsfoto pas genomen zal worden NA het beëindigen van alle 

opruimwerkzaamheden. 

Er werd een laatste oproep gedaan voor deelname aan het jaarlijkse DST ontbijt…. Het was 

dan of nooit. 

Clublokaal: het bestuur was verheugd om te mogen aankondigen dat, via bemiddeling van 

Marc ON4BBD, de stad Diest ons lokalen ter beschikking stelt op de Citadel. In het vroegere 

“huisvesting-troep” gebouw (1
ste

 verdieping) mogen we beschikken over 2 aangrenzende 

lokalen (beide 7m x 6m), tussen de lokalen wordt er een 2m brede doorgang voorzien zodat 

we over een ruim vergaderlokaal kunnen beschikken. Naast de vergader-/bar ruimte mogen 

we ook gebruik maken van enkele aanpalende kleinere lokalen (shack en bergruimte ?). 

Het aanpassen van het lokaal aan onze specifieke behoeften …zoals: elektriciteit, 

waterleiding, installatie van een bar, schilderen, tafels/stoelen enz… is onze eigen 

verantwoordelijkheid. In principe mogen we over deze lokalen beschikken voor een periode 

van 5 a 8 jaar. 

In hetzelfde gebouw krijgen ook de diensten van het OCMW (gelijkvloers), de kunstacademie 

(verdiep) en…. een onderkomen. 

Tegenprestatie: UBA/DST heeft aangeboden om een vorm van “beveiliging” van het gebouw 

te voorzien (camera’s) en ook om op termijn het stadscentrum en de citadel-site zelf, te 

voorzien van gratis internet toegang (via Wireless Belgium). 

Het is nu aan ons om onze vereniging voor de stad “onmisbaar” te maken zodat we, na afloop 

van de tijdelijke termijn, een “definitief” onderkomen kunnen verkrijgen op de Citadel. 

UBA Verkiezingen 2014: In totaal 27 leden namen deel aan de verkiezingen van 3 

beheerders, 1 DM en een nieuwe voorzitter van UBA/DST. 

Hans / ON3PZ won met een overdonderende meerderheid aan stemmen de CM verkiezingen 

en bezegelde zijn overwinning met een tournée-générale…nu nog een nieuwe secretaris en 

het DST bestuur is terug volledig bemand – WIE VOELT ZICH GEROEPEN-?? 
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