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Ledenvergadering 24 April 2015 

Aanwezigen: OM: 26 en Gasten: 4 

Begin om 20hr30 

Hans verwelkomt alle aanwezigen op deze ledenvergadering met verkiezingen. 

 1. DiRAC vzw ter ondersteuning van UBA-DST. Wie nu nog lid wordt voordat de 

 stemming begint, zal nog werkend lid worden in de vzw en heeft ook stemrecht. 

 De huishoudelijke reglementen van zowel DiRAC vzw als van UBA-DST staan nu 

 online op onze website. Ze zijn ook ter inzage in het clublokaal. In aansluiting werd er 

 gevraagd naar het hoe en wat van de verantwoordelijkheden van de verzekering van 

 de UBA. Alle vragen hieromtrent kan men aan de UBA stellen, liefst via het bestuur 

 van UBA-DST welke ze doorstuurt naar de UBA. 

 2. Contestnieuws 

 6/6 – 7/6 IARU region 1 Field day CW 

 6/6 – 7/6 Field day VHF (2m) 

 Jaak/ON4PJA zal een doodle opstellen. Indien genoeg interesse zal hij deze velddag 

 organiseren. 

 3. Dirage 2015.Iedereen bedankt voor deze succesvolle beurs. Er waren 608 bezoekers 

 en 260 meter verhuurde tafels. We hebben zelfs 100 meter moeten weigeren 

 wegens te weinig plaats. De opbrengst beliep ten bedrage van € 3362,89. 

 Op vrijdag 15 mei 2015 om 20hr00 is er een evaluatievergadering. Iedereen (helpers 

 zowel als geïnteresseerden) is van harte welkom. 

 Op deze vergadering zal ook de werkgroep Dirage 2016 opgestart worden. 

4. Knutselavond op de 2e vrijdag van de maand. Volgende datum is 8 mei 2015 om 

20hr00. Karl/ON8LTE en Danny/ON3DNY werken aan een puntlasser, opgebouwd 

uit recyclage-materiaal. Iedereen is welkom op deze interessante bijeenkomst. 

 Wie heeft er een idee voor een verder project?  

 5. 1 Mei 2016. Algemene vergadering UBA met Dirage, infostanden, HAM-diner etc. 

 En de viering van het 50 jarig bestaan van onze club. Locatie: Den Amer, Diest. 

 6. “De lege bol” 

 - Wat met onze antenne? Een definitieve oplossing hebben we nog niet te bieden. Wel 

 worden er mogelijkheden onderzocht. 

 - Op 9 mei 2015 wordt FF Het Vinne geactiveerd, met medewerking van enkele van 

 onze leden. 

Om 21hr25 beginnen we aan de verkiezingsronde.  

 Verantwoordelijke: Hans/ON8PZ met als getuigen Lode/ON6KL en Anatoli/ON9CYF 

 – Vertrouwensstemming DiRAC vzw.  

 18 stemmen voor, 0 onthoudingen en 0 tegenstemmen 

 De huidige bestuurders worden bevestigd in hun functie. 

 – Verkiezing bestuurders UBA 

 Er werden 25 stemmen uitgebracht, het protocol getekend en in de enveloppe gesloten. 
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 – Verkiezing CM 

 Enige kandidaat is Hans/ON8PZ 

 Er werden 25 stemmen uitgebracht: 23 voor ON8PZ en 2 blanco. 

 Hans/ON8PZ wordt herverkozen als CM van UBA-DST. 

 Het protocol wordt in gesloten enveloppe teruggestuurd naar UBA. 

Einde om 22hr00. 

Danny/ON3DNY 


