
 

 

 

 

Ledenvergadering 16 mei 2014 

Aanwezigen:  22 OM / 1 (x)YL  

 

Na een vertraging van een half uurtje, als gevolg van technische “streaming”-kinderziekten, 

kon onze kersverse CM aan zijn vuurdoop-vergadering beginnen. 

Voor die leden die door uitzonderlijke omstandigheden (vb. ziekte) niet aanwezig kunnen zijn 

op de ledenvergadering, gaan vanaf deze maand onze vergaderingen live te volgen zijn via het 

internet. Na enkele minuten kregen we al een SMS berichtje van Michel ON4CAQ die dit 

initiatief zeer lovenswaardig vond. 

DIRAGE2014: Hans bedankte alle medewerkers die van DIRAGE 2014 een succesversie 

hielpen maken. Met enkele cijfers werd duidelijk gemaakt dat onze beurs populairder is dan 

ooit: 560 betalende bezoekers, 264m standplaatsen verkocht, voor de (nodige) bewaking 

werden 14 HD camera’s geplaatst, om en bij de 100 OM gebruikten ons wifi-accesspoint , een 

23 tal bezoekers namen een kijkje op onze m.dirage.be website en… een tweetal 

zakkenrollers glipten door de mazen van ons beveiligingsnet en ontvreemden één portefeuille 

waarna ze hals over kop de beurs verlieten (afgeschrikt door onze camera’s?). 

Na een jaartje van “behelpen” kondigde onze nieuwe CM aan dat het bestuur terug 

“compleet” was… Frank/ON3DSF gaat de job van secretaris waarnemen en Rik/ON3HO gaat 

in september Marie-Lou/ON4AMM aflossen als QSL manager. Marie-Lou verzorgt al om en 

bij de 25 jaar stipt de QSL dienst van onze sectie en dat verdient meer dan gewoon maar een 

“merci”. 

UBA congres 2014: Hans bracht enkele puntjes uit dit jaarlijks congres dat dit jaar door de 

sectie LLV werd georganiseerd op 10 mei ll.  

… ondanks de vrij talrijke SK’s blijft het UBA ledenaantal vrij stabiel op +/- 3000 leden. 

… de jongerenwerking binnen de UBA bestaat nog steeds!!!.. .maar heeft dringend nood aan  

     steun en medewerking van gemotiveerde OM die het gebruik van het prachtige  

     uitleenmateriaal (RA-gelinkt) helpen demonstreren en de jeugdige gebruikers begeleiden  

     tijdens allerhande jeugdactiviteiten. 

… voorlopige resultaten van de UBA enquête: blijkbaar namen om en bij de 50% van de  

     UBA leden deel aan deze rondvraag, volgens het enquête bureau dat de rondvraag  

     organiseerde mogen we daarom spreken van een uitzonderlijk succes. Het is nu aan de  

     UBA beheerraad om de verzamelde gegevens te analyseren en er de nodige conclusies  

     en aangepaste maatregelen uit te “distilleren”. 

 

UBA congres 2016: dan is het de beurt aan “ons” om dit evenement te organiseren en in 

goede banen te leiden, uiteraard gaan we hieraan onze DIRAGE en de viering van het 50 jaar 

bestaan van “radioamateurclub Diest” gaan koppelen. 

 

 

 



 

 

Komende activiteiten:  

… 7 & 8 juni VHF velddag op de “Hulsberg” in Budingen, met een BBQ in een “back to  

      basics” stijl (lekker maar zonder franjes), meer details volgen…. 

… 16 & 17 augustus: ON31IOF op het vliegveld van Schaffen, met véél oldtimers (met  

     vleugels en met wielen), meer details volgen… 

… 6 & 7 september: HF velddag met BBQ mét franjes… 

 

Hans besloot deze vergadering “nieuwe stijl” met een oproep aan alle leden om mogelijke 

agendapunten aan hem te bezorgen zodat de werking van UW radioclub in een open-stijl, dus 

met inspraak van alle leden, de toekomst tegemoet kan zien. 

Hierbij hang ik “mijne stylo” als tijdelijke verslaggever van onze ledenvergaderingen aan de 

haak en wens onze nieuwe secretaris Frank/ON3DSF alle succes toe bij het neerpennen van 

de DST capriolen. 

73 de Lode/ON6KL  


