WESTVLAAMSE OMZETTER CLUB
Vereniging zonder winstbejag
Secretaris: Christophe Daeninck - ON3XI
Heidelaan 54, 8420 De Haan
Telefoon: +32-494-632648 – Email: on3xi@uba.be

Brugge, 22 maart 2019

Aan de Raad van Bestuur WOC (ON7TK, ON4TT, ON4NS, ON3XI, ON7EQ, ON4UK).
Aan alle leden van de WOC vzw, DM/WV (ON5SM) en aan alle CM/WV.
T.i. aan ON7BT en ON7TF.

Verslag van de jaarlijkse bestuursvergadering van 21 maart 2019
Plaats:
Shack OSB, Lodewijk Coiseaukaai 31, 8000 Brugge.
Aanwezig:
Jean-Jacques ON7EQ, Noël ON4NS, Bart ON7BT, Christophe ON3XI, Claude ON7TK, Marc ON5SM, Jaak ON4TT, Erik
ON1BEW,
Verontschuldigd:
Wim ON7TF, Johan ON4UK
Afwezig:
De vergadering werd door de voorzitter geopend om 19.45 uur
1

Goedkeuring vorig verslag

Het verslag werd goedgekeurd met volgende opmerkingen:
- 4
De warme oproep voor DMR blijft
- 5E
De stoorfrequentie in Roeselare is verdwenen
- 6d
Eric, ON1BEW, is ontslagnemend bestuurder.

2

Verkiezing en aanstelling van de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur

Het ontslag van bestuurder Eric ON1BEW is aanvaard, alle andere bestuurders zijn herkiesbaar en herbenoemd voor 3jaar. Noel,
ON4NS, is benoemd als penningmeester.
De aanstelling van de bestuurders gebeurt zoals voorgeschreven in de statuten van de vereniging.

3

Kastoestand en ledenadministratie 2018

KAS toestand op 31/12/2018
Zichtrekening
Deposito
Speciën
---------------------------------------Totaal

911,78 €
2774,04 €
20,76 €
3706,58 €

(3103.28 op 31/12/2017)

Er is een bonus van +/- 600 € met de bemerking dat de electriciteitsfactuur van het vorig jaar nog niet ontvangen is, er wordt
verwacht dat deze afrekening zo’n 500 € zal bedragen. Een grote positieve inbreng was de wafelbak die 326 € opbracht, zonder
deze zou het WOC met rode cijfers zitten.
-1-

Een groot deel van de opbrengsten komt uit: Lidgeld bestuurders, Bijdrage OSB + ONZ, Verkopen TRA, Lidgeld, Sponsoring
Er wordt gevraagd dat de situatie van de lidgelden regelmatiger op de website terug te vinden zou zijn.

4

Kosten raming 2019

Licenties
Huur
Verzekeringen
Verzekering
Elektriciteit
---------------------------------------Totaal

100 €
160 €
90 €
0 € wordt terugbetaald door UBA
500 €
850 €

Investeringen en vernieuwingen aan het materiaal en infrastructuur moeten steeds gebeuren via externe financiering en/of
sponsors.

5

Fondsenwervingen & lidgeld 2019

De aanwezige bestuurders betaalden op de vergadering hun jaarlijkse bijdrage, de clubs wordt gevraagd om hun bijdrage te
regelen (TRA via de verkoop van materiaal)
Een warme oproep aan de mensen die DMR gebruiken om het WOC financieel te helpen.
Het lidgeld voor 2019 blijft ongewijzigd.
Op vrijdag 18/10/2019 zal een wafelbak georganiseerd worden in ONZ, met een presentatie van de repeater en locatie.
- De affiche + voorinschrijvingsformulier zal gemaakt worden door Christophe ON3XI
- ONZ zorgt voor de aankopen (ON4NS geeft de lijst door)
- Jean-Jacques ON7EQ stelt een percolator ter beschikking
- ONZ zorgt voor wafelijzers
- Marc ON5SM en Noël ON4NS zijn de bakkers van dienst
- De prijs wordt democratisch: 5 EUR voor 1 wafel, 10 EUR voor wafels à volonté (gratis koffie)
- Op deze avond zijn de deuren van TRA en OSB gesloten en worden de leden uitgenodigd in ONZ

6

Technische toestand

-

Alles blijft stabiel. Hopelijk geen schade dit jaar. Eventueel zal de vernieuwing van de antenne bestudeeerd worden

7
-

Varia
Een technische interventie en bezoek aan de toren wordt best op voorhand gemeld en aangevraagd
Tijdens elk bezoek wordt de electriciteitsteller genoteerd, we gaan die ook via SMS of e-mail doorsturen naar de
secretaris Noël, ON4NS
De Fusion repeater van OSB staat op zijn definitieve locatie
VZW’s moeten zich registreren op een speciaal platform, dit zal blijkbaar maar operationeel zijn vanaf september. Bart
ON7BT volgt dit op en laat ons weten wanneer er iets moet gebeuren
WOC is geen lid meer van de vrijwilligers verzekering omdat er geen gebruik van gemaakt is en omdat dit van
provinciaal naar regionaal niveau verhuisd is. Jean Jacques zal dit terug activeren.

-

De volgende algemene vergadering van de raad van bestuur van WOC vzw is voorzien op 19/03/2020 om 19u30 in shack OSB.
De vergadering werd gesloten om 20.45 uur. De voorzitter dankt iedereen voor zijn deelname aan de vergadering.

i/o Christophe Daeninck - ON3XI
Secretaris van het WOC
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