
 
 
Ledenvergadering 20 juni 2014 

Aanwezigen:  35 OM 

Start vergadering door de voorzitter om 20.45u. 

 

-Het eerste punt op de agenda was het geweldige nieuws dat we eindelijk een eigen lokaal 

zullen hebben en dit op het oude legerterrein de Citadel te Diest. 

Dit werd goedgekeurd op de laatste gemeenteraad als agendapunt 19. 

Wij zullen de beschikking hebben over 2 lokalen,zelf in te richten nog. 

DST zal zorgen voor camerabewaking en Wifi op de terreinen van de citadel. 

Ook zijn we nu op zoek naar een 24 meter mast voor deze lokatie. 

Al dit heugelijke nieuws werd ook door de lokale media naar voren gebracht in de krant als 

ook op tv met een interview van 1 onzere leden.(Tony ON1DNF) 

Dit houd natuurlijk in dat de hulp van de leden gevraagd zal worden om deze lokalen naar 

wens in te richten. 

 

-De aanwezigen werden ook op de hoogte gebracht dat we sinds kort een nieuwe QSL 

manager Rik ON3HO en nieuwe secretaris Frank ON3DSF hebben waarvoor dank. 

 

-Hierbij ook de melding dat Marielou haar huidige taak als QSL manager zal stoppen vanaf 

september. 

 

-De velddag op 7-8/06/2014 was een beetje tegengevallen door het aantal qso dat gemaakt 

werden in de 2 mt contest. 

Dit kan wel een gevolg geweest zijn van het mooie weer en natuurlijk het WK voetbal dat 

bezig is. 

De BBQ was zoals verwacht prachtig verzorgd en de aanwezigen hebben genoten,de 

afwezigen hadden weer ongelijk. 

 

-Wat mogen we verwachten in de toekomst: 

Ons nieuwe clublokaal dat moet ingericht worden. 

De fly in te Schaffen in het weekend van 16-17/08 waar het nodige volk verwacht word om de 

opstelling en afbraak te verzorgen. 

De excellijst om u in te schrijven als helper of medewerker word rondgestuurd. 

De UBA vergadering in April 2016 word verzorgd door DST waarvoor we natuurlijk veel 

hulp zullen kunnen gebruiken. 

Hiervoor zijn we op zoek naar een grote zaal waar deze kan doorgaan maar tegelijk word ook 

Dirage gedaan dus meerdere zalen zijn een pluspunt. 

Ook het bekende Hamdinner moet kunnen verzorgd worden. 

 In 2016 bestaat DST dan ook nog eens 50 jaar. 

 Dus beste leden het zal een hoop voorbereiding en inzet vragen van jullie. 

 

-De zomerse vergaderingen zullen op 18 juli en 22 augustus doorgaan. 

 

-Op 22/08 zal er in Baarle Hertog een 43 meter hoge zendmast aktief zijn als herdenking aan 

de oorlog van 40/45 de roepcall is OP147MN . 

-De volgende cursus Harec start op 9 september en er zijn al 12 inschrijvingen dus als er nog 

willen inschrijven wees er snel bij. 



 

-Op 6-7/09 hebben we velddag HF te Budingen met BBQ dus hiervoor ook tijdig inschrijven 

en aanwezig zijn. 

 

-1 van onze laatste jongeren die hun ON3 gehaald hebben namelijk DST lid ON3UC Tom 

Mladenov wint de Peter Heller Prijs met zijn MARS project 

 
   

-Ik vind dat we als club terecht fier mogen zijn op zo een prestatie. 

Einde vergadering 22.20u. 

 

Volgende vergadering 18/07 op zijn vertrouwd plaats. 

 

Frank ON3DSF. 


