
 
 
Ledenvergadering 19 september 2014 

Aanwezigen:  34 OM 

lokatie :Citadel. 

Aanvang vergadering:20.50 u. 

 Een historische vergadering want voor de eerste keer in ons eigen lokaal op de Citadel te 

Diest. 

 Welkomswoord door de voorzitter aan de talrijk opgekomen leden. 

 Akoestisch is er nog een hele vooruitgang te gaan daar het lokaal nog niet aangekleed is met 

de nodig gordijnen. 

 Ook voor de rest is er nog werk te doen zoals schilderen toog plaatsen en nog wat 

kleinigheden. 

 We mogen de stad ook danken voor al de stoelen zetels en kasten die we verkregen hebben. 

 De tafels zijn nieuw gekocht en van degelijke kwaliteit. 

 Moesten er nog leden zijn met een tof idee wat betreft inrichting altijd welkom. 

 Het nieuwe badgesysteem is reeds aan de poort geplaatst maar nog niet aktief. 

 De bouwvergunning voor de 24 meter mast is aangevraagd dus hopelijk snel een positief 

antwoord. 

 Voor de stad zijn er de nodige cameras gehangen en aktief zodat controle op inbraak 

verzekerd is. 

 De beelden zijn momenteel nog in beheer van de club. 

 Om een goede werking van ons nieuw lokaal te bekomen zal er een reglement van interne 

orde opgesteld worden. 

 Ook een materiaal reglement zal opgesteld worden met materiaallijst zodat we weten wat in 

ons bezit is. 

 Uitlening is mogelijk mits de juiste afspraken en akkoord bestuur. 

 Dit zal ter beoordeling aan de leden voorgelegd worden en eventueel verder verfijnd 

worden. 

 Na voltooiing word deze ondertekend door alle leden als aanvaarding. 

 Er zijn drankkaarten aangemaakt voor een prijs van 10 euro te bekomen aan de bar. 

 De prijzen zijn democratisch gehouden met 1 euro voor de meeste dranken en 1.5 euro voor 

de zwaardere bieren. 

 Er zal ook een verantwoordelijke aangesteld worden die het lokaal opent en sluit en dit met 

een beurtrol nog verder uit te werken door het bestuur. 

 De mogelijkheid om elke vrijdag het lokaal open te houden word bekeken. 

 Het is ook de bedoeling dat het lokaal netjes word achtergelaten. 

 Daar we natuurlijk niet de enige club zijn op de Citadel behandelen we de buren met respect 

en gaan we niet de hooligan uithangen. 

 Er word de leden nadrukkelijk vermeld dat er NIET GEPARKEERD mag worden op het 

paradeplein, er is parking genoeg voorzien op de terreinen. 



 De contest op 6-7/09 is goed verlopen alleen spijtig dat er weinig operatoren waren wat toch 

een zwaardere last bezorgde aan de aanwezigen. 

 Het enige minpuntje was het ontbreken van de PA die nog niet hersteld is. 

 De BBQ was weeral prachtig ingericht dank zij de hulp van sommige wederhelften waarvoor 

onze welgemeende dank,want het heeft gesmaakt. 

 De afwezigen hadden weeral ongelijk. 

 Ook de rondrit met de koets kende een groot succes,zelfs bij de ouderen onder ons. 

 Daar de Citadel een vrij groot terrein is en onbekend bij de meeste gaan we bekijken of we 

via de toeristische dienst een rondleiding kunnen krijgen. 

 De qsl kaarten van ons clubstation zijn op en het word tijd om er nieuwe te laten maken. 

 Daarom word er een ontwerpwedstrijd opgezet waar ieder zijn idee kan inbrengen. 

 Deze wedstrijd loopt tot 10/10/2014. 

 Hiervoor word er nog een mail rondgestuurd en een doodle aangemaakt. 

 Op de daaropvolgende ledenvergadering zal er een keuze gemaakt worden. 

 Alle logs worden vanaf nu naar Rik ON3HO gestuurd daar hij de nieuwe QSL manager is. 

 Er zullen ook nieuwe shirts polo en vesten gemaakt worden voor DST,kledij te passen op de 

vergadering en wensen en of bestelling zal via doodle gedaan worden. 

o -erdere info volgt nog. 

 Vanaf 2015 zal de ledenvergadering doorgaan op de laatste vrijdag van de maand. 

 Er werd een voorstel gedaan om de vergadering te laten omroepen via de repeater. 

 De repeater moet dringend hersteld worden. 

 Ons werd de vraag gesteld of we willen meewerken aan de kunstkaai die dit jaar op de 

Citadel zal doorgaan. 

 Is een uitstekende kans om onze club wat meer bekendheid te geven naar de bezoekers toe. 

 Het UBA congres dat DST inricht in 2016 kunnen we misschien ook op de Citadel laten 

doorgaan, moet nog verder bekeken worden. 

 De harec cursus ingericht door DST kent 18 kandidaten waarvan de verste er zelfs 90 km 

enkel voor over heeft om deze te volgen. 

 De melding werd gegeven van een radiobeurs die binnenkort doorgaat in La louviere . 

 De flyers voor dirage 2015 zijn reeds beschikbaar op de club en zullen uitgedeeld worden op 

de beurzen door onze leden die ze bezoeken. 

 Wij danken Max voor het drukken van deze en de posters. 

 Vanuit de leden kwam het voorstel van als men moet badgen bij binnenkomst in het lokaal 

deze melding ook op de site te laten verschijnen zodat van thuis kan gezien worden wie er 

aanwezig is om zo niet voor een gesloten deur te staan. 

 De leden die intresse hebben in de aankoop van een DMR toestel dit kunnen doen via 

groepsaankoop van de club te Sint Truiden en dit tot nu zondag. 

 Voorbereiding dirage 2015. 

o Dringend op zoek naar sponsors, leden die iemand kennen niet aarzelen om te 

vragen. 

o Welke voordracht kan er gegeven worden op dirage. 

o Wat kan er geplaatst worden in de inkomhal. 

o Cursus CPR door het rode kruis ???. 



 De UBA heeft een belangrijke melding geplaats op haar website wat betreft de werking en 

samenwerking van B EARS met provincie en nationaal in geval van nood. 

 Onze stroomgroep moet hersteld worden van een mazoetlek. 

 Zijn er leden die een voordracht willen geven in ons nieuw lokaal of die een specifieke vraag 

hebben voor een bepaald onderwerp dat ze graag eens onder de aandacht willen hebben. 

  

Onze eerste vergadering die vrij vlot verlopen is werd afgesloten om 22.15 u. 

Gevolgd door de nodige drankjes en gesprekken in de zeteltjes. 

 

Frank Asma ON3DSF. 

 


