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UBA videoclip ON4PN:
Er zal een videoclip gemaakt worden met de bedoeling te laten zien wie we zijn en om mensen warm
te maken voor onze hobby. Wie zich geroepen voelt om zijn steentje bij te dragen, kan contact
opnemen met ON4PN@uba.be. Mooie foto’s en video’s die onze hobby verduidelijken, kunnen
eventueel deel uitmaken van de clips.
Mededelingen BIPT ON7YD:
De BIPT heeft nu een online formulier voor het aanvragen en wijzigen van vergunningen.
Er is onderhandeld geweest over de vrijgave van 60m band en over de uitbreiding van de 4m band.
Er is een intense controle geweest van het NCS bij ON3’s naar niet CE gekeurde toestellen waarover
later meer.
Vroeger kwam het NCS in actie als wanneer er een storing was bij mensen tgv radioamateurs. Dit
gebeurt nog maar zelden, tegenwoordig zijn het eerder radioamateurs die het NCS inschakelen
omdat ze gestoord worden in de amateurbanden. De wereld op zijn kop.
Het NCS komt maar in actie als wanneer er een klacht wordt ingediend.
Onbemande stations zoals repeaters, DX-clusters en bakens zullen naar de toekomst toe opgedeeld
worden in 3 nieuwe categorieën.
1. de klassieke bakens en repeaters zoals we ze nu kennen. ON0 stations moeten steeds
door een VZW uitgebaat worden.
2. tijdelijke vergunningen met als doel om technische vernieuwingen uit te testen, nog niet
om op grote schaal dit operationeel te maken maar op kleine schaal nieuwe dingen uit te
testen. Als dat goed zou werken dan kan dit later overgaan naar de categorie ON0
3. Individuele onbemande stations die door de RA zelf uitgebaat worden
Laattijdige behandeling van aanvragen door de BIPT. Het BIPT belooft beterschap. Tot op de dag van
vandaag is daar nog niks van te merken.
De 60m band is toegewezen vanaf 1 maart maar alleen met 15W EIRP in de toegewezen
bandbreedte van 15KHz. Men dient dus rekening te houden met de winst van de antenne en de
eventuele verliezen in coax en connectoren. Die band is enkel vrijgegeven voor houders van een
HAREC-vergunning.
De uitbreiding van de 4m band. De verplichting van aangifte voor het gebruik van deze band is
weggevallen en is ook uitsluitend voor de houders van een HAREC-vergunning. Deze band mag wel
gebruikt worden met een vermogen van 50W.
Er is een voorstel gericht voor uitbreiding van de BIPT leerstof met een hoofdstuk : Good operating
practicies van onze goede vriend ON4WW.
Er zijn door het NCS systematische controles uitgevoerd op toestellen die al dan niet het CE label
dragen. Twee wetgevingen staan haaks tegenover elkaar. Enerzijds is er de Europese wetgeving die
zegt dat alle toestellen moeten voorzien zijn van het CE label, ongeacht vanwaar ze ook ingevoerd
worden. Zij verbeidt de import van toestellen die niet CE gelabeld zijn. Daarentegen, volgens een

andere wetgeving, mogen houders van een HAREC vergunning zelf toestellen bouwen en
modificeren, in de breedste zin van het woord. Voor de houders van een ON2 of ON3 vergunning is
de situatie heel duidelijk, zij mogen alleen beschikken over toestellen met een CE label, zo niet wordt
hun toestel in beslag genomen en mogen zij een pv verwachten. Voor de houders van het HAREC
vergunning, daar zijn ze nog niet helemaal uit. Voorlopig neemt de BIPT die toestellen in beslag maar
stellen ze geen pv op. Wordt vervolgd…De wetgever stelt duidelijk dat het CE label op het toestel
moet staan, een bijgeleverd certificaat is niet voldoende. Het NCS wil niet heiliger zijn dan de paus en
zij aanvaarden wel het toestel als het begeleid is van een certificaat.
De factuur voor uw vergunning zal op voorhand worden opgestuurd. Pas als ze betaald is, zal uw
vergunning worden opgestuurd. Het niet betalen van de factuur zal worden aanzien als het
stopzetten van uw vergunning. Indien deze vergunning terug moet geactiveerd worden zal dit
gepaard gaan met bijkomende dossierkosten. Dus betaal op tijd.
2017 70 jaar UBA ON7YD:

In 2017 viert de UBA haar 70ste verjaardag. De UBA is opgericht in 1947. Er zal aan de secties in de
maand mei gevraagd worden een special event call aan te vragen ON70XXX. De kosten van deze
aanvraag zou kunnen verhaald worden op de UBA. De UBA zal de secties hierover bevragen naar hun
interesse hiervoor De helft van de secties zouden toch mee op de kar moeten springen. In 2022
bestaat de UBA 75 jaar en dan wordt erover nagedacht om een call aan te vragen die het hele jaar
zou geldig zijn.

Ledenadministratie en schatbeheer ON4CAS:

Financiële situatie : in kas net geen 200000 euro verdeeld over 2 verschillende banken. De slides
waren niet leesbaar en verdere details konden niet gelezen worden. De voornaamste uitgaveposten
zijn de QSL dienst, CQ QSO, ristorno’s van de secties, postkosten , formulieren voor het lidgeld,
verzekeringen en verplaatsingskosten. Het lidgeld vormt 80% van de inkomsten, de rest komt van
toelagen, publiciteit, het servicebureau en andere fondsen.
66% van de UBA leden zijn Nederlandstalig, Voor het Nederlandstalige landsgedeelte zijn 2.9%
houder van een ON1 vergunning, 3.82% houders van een ON2 vergunning, 17% is houder van een
basisvergunning , 66 % zijn houders van een HAREC vergunning.
Het ledenaantal is min of meer constant met weinig fluctuatie over de jaren heen. De UBA telt in
totaal iets meer dan 3000 leden.
Verzekeringen, een stand van zaken ON5ARE:
De BA verzekering van de UBA is volledig in orde, dwz alle schade die veroorzaakt wordt naar derden
toe zal worden vergoed, leden onderling worden als derden verzekerd. Wel belangrijk hierbij is dat
de persoon die de schade veroorzaakt niet verzekerd is en zal moeten beroep doen op zijn eigen BA.
Antennes opstellen tijdens een velddag is geen probleem maar klimmen in een mast is sowieso niet
verzekerd.

Indien men bijkomende activiteiten organiseert ( bv een BBQ ) kan men beter voor de club een
vrijwilligersverzekering afsluiten.
Een brandverzekering voor het lokaal wordt normaal gezien afgesloten door de CM van de sectie,
een vertegenwoordiger van de UBA. De brandverzekering wordt dan door de UBA terugbetaald. De
UBA doet dit niet automatisch en moet via de CM worden aangevraagd.
Pro-actieve campagne ON5ARE:
De radio-amateurs zijn niet gekend. Voor de mensen in de straat zijn wij cb’ers of mannen van de
geheime politie. Daar moet verandering in komen. De democlip van de UBA zal hier ook moeten aan
meewerken. Een pro-actieve campagne moet hier verandering in brengen. We moeten allemaal als
club en sectie ervoor zorgen dat het RA bij de mensen meer bekendheid krijgt. Dit zou moeten
gebeuren op alle niveaus, dus ook de leden kunnen hieraan meewerken door duidelijk uit te leggen
wat een RA is en doet. De UBA kan dat dus niet alleen. Stuur gerust een mail naar ON5ARE@uba.be
indien je ideeën hebt om die pro-actieve campagne meer vorm te geven. Vooroordelen wegnemen
maakt hier deel van uit door hierop actief te reageren.
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