v.z.w. Amateurradioclub De Pinte (ARCDP)

DE GRONDGOLF
UBA-sectie Tussen Leie en Schelde (TLS)
De Grondgolf #77, november 2017. Redactie: on5ex@on5ex.be

Beste OM’s en (X)YL’s,
Er is de afgelopen maand veel werk verzet door de diverse interessegroepen. De redactie ontvangt zelden
uitgebreide verslagen hierover, maar foto’s spreken boekdelen, zie verder.
Na een voordrachtloze maand oktober, verwelkomen we op 3 november OM Patrick Vanouplines met een
uiteenzetting over ‘Ontvangst van Weersondes’. Dat belooft zeer boeiend te worden, temeer omdat de
spreker ons uitnodigt om een 70cm ontvanger en laptop mee te brengen. Wat houdt hij voor ons in petto?
Voor wie het bos door de bomen niet meer ziet, volgt hier het overzicht van de huidige interessegroepen
in TLS-ARCDP:
-

Het A(ntenne)-team bekommert zich om onze clubantennes. Laatste stunt: de antennepyloon
omgetoverd tot een shunt-fed 160m antenne.
De werkgroep MLA experimenteert met Magnetic Loop Antennes. De meest opvallende vrucht van
hun noeste arbeid zie je bevestigd aan de terraswand van het clublokaal.
De werkgroep Digimodes wil een zo universeel mogelijke interface tussen PC en transceiver
ontwerpen. In een verdere fase wordt dieper ingegaan op de verschillende digimodes, software, enz.
De werkgroep ATV (Amateur Televisie) wil vooreerst B5 beelden ontvangen van de analoge ATVrepeater ON0TVO (Gent) op 10 GHz. Verder op het programma: ATV uitzenden, digitale ATV, enz.
Het Remote RX Project, RRXP, met als streefdoel ‘beat the noise’. Beverage antennes voor ontvangst
naar verschillende richtingen opgesteld op een storingsarme plaats. Multi-user ontvangst via internet.
De werkgroep SAT heeft zijn eerste doel bereikt: een 2m/70cm satellietstation met automatische
tracking. Gastoperatoren welkom.
Daarnaast mogen we de velddagtroepen en de ARDF-ers niet vergeten te vermelden.

Iedereen kan op eender elk tijdstip aansluiten bij een interessegroep om zijn/haar kennis aan te scherpen of
eigen kennis en ervaring te delen. Voel je daartoe echter niet verplicht. De vrijdagse clubavonden zijn
evenzeer momenten om gewoon - tussen pot en pint - uw ziel bloot te leggen, van gedachten te wisselen,
vragen te stellen of ervaringen te delen. Of om het clubstation ON6MS te activeren. Vrijheid, blijheid!
Tot op heden (25 oktober) valt de oogst aan kandidaten voor de opleiding Basisvergunning tegen, ondanks
de intensieve publiciteitscampagne. Er kwam geen response van de aangesproken onderwijsinstellingen. Erik
ON1UI voerde zijn eigen werfcampagne bij de scouts van De Havik (TNX), maar wist ons te melden dat er
bitter weinig interesse was. Zullen wij binnen enkele jaren de boeken moeten sluiten bij gebrek aan
jongeren?
Hoe dan ook, vijf kandidaten hebben zich aangemeld. Zij kunnen rekenen op een stevige vorming door onze
lesgevers (ON5UK, ON7UF, ON7AMI, ON5EX).
73, Johan on5ex
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ACTIVITEITENKALENDER
NOVEMBER 2017
“Ontvangen van weersondes”

3

vrijdag

20h

6

maandag

19h30 – 21h30

8

woensdag

14h

Kuisnamiddag

10

vrijdag

20h30

TLS-ARCDP LEDENVERGADERING

11

zaterdag

voormiddag

11-november-herdenking De Pinte

13

maandag

19h30 – 21h30

17

vrijdag

19h30-23h

CLUBAVOND

20

maandag

19h30 – 21h30

Opleiding Basisvergunning

24

vrijdag

19h30-23h

CLUBAVOND

26

zondag

10-18h

27

maandag

19h30 – 21h30

door Patrick Vanouplines

Opleiding Basisvergunning

Radioamateurisme en vergunningsvoorwaarden

Opleiding Basisvergunning
Basiskennis elektriciteit. Zenders en ontvangers.

Antennes en transmissielijnen.

Dag van de Wetenschap
10-18 u, IDLab, Technologiecampus Zwijnaarde

Opleiding Basisvergunning
Propagatie van radiogolven. EMC.

DECEMBER (onder voorbehoud)
1

vrijdag

19h30-23h

CLUBAVOND

4

maandag

19h30 – 21h30

Opleiding Basisvergunning

8

vrijdag

20h30

TLS-ARCDP LEDENVERGADERING

11

maandag

19h30 – 21h30

Opleiding Basisvergunning

15

vrijdag

20h

18

maandag

19h30 – 21h30

Opleiding Basisvergunning

22

vrijdag

19h30-23h

CLUBAVOND

29

vrijdag

19h30-23h

CLUBAVOND

Operating practice en procedures.

Veiligheid.

“Satellieten”
door Krist ON4API
Praktische proef (sessie 1).

De laatste stand van de activiteitenkalender kan je altijd raadplegen via de leden-mailinglijst. Ga naar
https://groups.io/g/tls-arcdp/calendar en log aan met uw e-mailadres en wachtwoord.
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ARDF

21/10/2017

TLS-ARCDP LEDENVERGADERING
13 OKTOBER 2017
Aanwezig: (18) ON5SP, ON5UK, ON5EX, ON4KH, ON4AED, ON3MIG, ON3DWD, ON7AMI, ON4TYP,
ON5OG, ON6SV, ON6EP, ON7UF, ON7ARQ, ON4WW, ON1UI, ON4ABY, Haeck Michel.
Verontschuldigd: ON3KDR, ON3ISA, ON4KA.
De vergadering wordt geopend om 20.30h door ON5UK die het gedeelte met betrekking tot ARCDP vzw.
behandelt.
1. De financiële toestand van de vzw. blijft gunstig
2. Contacten met de gemeente De Pinte
- We ontvingen van Brandweerzone Centrum een ontvangstbewijs van de aanmelding van ons
clublokaal als een “Publiek Toegankelijke Instelling (PTI)”. Er zal intern een audit uitgevoerd worden
aan de hand van een checklist inzake brandveiligheid.
- In verband met het gemeentelijk noodplan gaat de gemeente akkoord met de voorwaarden voor het
gebruik van onze noodgenerator.
3. De voorbereidingen voor de verkiezingen van de nieuwe Raad van Bestuur voor de periode 2018-2022
worden aangevangen. Twee bestuurders nl. ON4KH en ON5OG stellen zich niet meer kandidaat.
Kandidaat-bestuurders kunnen zich aanmelden bij ON5UK.
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4.
5.

6.
7.
8.

De verkiezingen gaan door op 9 maart 2018 om 19h. Alle effectieve leden van ARCDP vzw. ontvangen
binnenkort de nodige documenten.
Er wordt nogmaals een oproep gedaan aan TLS-leden die nog geen lid zijn van ARCDP vzw. om zich aan
te melden als effectief of toetredend lid bij de vzw. Effectieve leden krijgen alzo medezeggenschap in de
vzw.
Ook in 2017 verleent ARCDP zijn medewerking aan de 11 november-herdenking.
Begroting 2018 – Projectvoorstellen. Voorstellen moeten voldoende leden interesseren en moeten
kaderen in het radioamateurisme. Het voorstel omvat een omschrijving van het project, doelstellingen,
realisatieperiode, kostenraming, etc. De aanvrager moet bereid zijn om de werkgroep te leiden en
regelmatig verslag uit te brengen aan de raad van bestuur en in de Grondgolf. Met het toegewezen
budget aangekochte goederen blijven eigendom van ARCDP.
Budgetvoorstellen indienen via e-mail (met ontvangstbevestiging) aan on5ex@on5ex.be voor 20
november 2017.
In 2018 bestaat De Pinte 150 jaar. ARCDP onderzoekt de mogelijkheden om medewerking te verlenen
bij de viering.
ON4WW heeft de antennes voor 40m en 80m onder handen genomen.
ON4AED schonk een viertal oscilloscopen aan geïnteresseerde clubleden.

Michel, ON5SP, behandelt vervolgens het gedeelte met betrekking tot TLS.
1. De morsecode werd erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Wallonië volgt
binnenkort. Deze erkenning moet jaarlijks geborgd worden.
2. TLS nam deel aan de UBA 80m SSB ON contest.
3. Op 3 november om 20h is er een voordracht in TLS over “Ontvangen van weersondes”.
4. Op 26 november is er de Dag van de Wetenschap. ON6HI, DM, is coördinator voor Gent en zoekt nog
kandidaten voor de constructie van seinsleutels. Dit jaar heeft hij een andere keuze gemaakt nl. iGent
(Technologiepark Zwijnaarde), en niet bij de activiteiten van UGent in het centrum van Gent.
(ON6HI) “Dit geeft ons meer ruimte voor onszelf en verzuipen we minder in het gewoel zoals andere
jaren, we zien wel. Hopelijk is er veel synergie met iGent, die mensen zijn professioneel en academisch
bezig met dezelfde zaken die wij beoefenen als hobby.
Om het u gemakkelijk te maken hier een link:
http://www.dagvandewetenschap.be/agenda/search?ftidag_coordinates=51.012827%2B3.708027%
2BUGent%20-%20iGent
Naast de workshops en de 3D printer zullen we ook demonstraties doen met een Lecherlijn, en een
mini WSPR zender. De laatste twee onderwerpen staan niet vermeld op de website.
Ook sectie GBN (CM ON4CJV) zet zijn beste beentje voor met een activiteit in het Museum Ter
Kammen, Bogaarden ( ON4LF).
http://www.dagvandewetenschap.be/agenda/search?ftidag_coordinates=50.740566%2B4.137433%2BA
udio-Visueel%20Museum%20Ter%20Kammen
We doen dit om onze hobby aan het publiek voor te stellen, dus graag reclame maken bij vrienden en
kennissen: radioamateurisme is niet alleen voor senioren, de vorige jaren haalden we meer dan honderd
ingeschreven kinderen.
Heb je zin om te helpen bij één van de workshops? Geef een seintje aan ON6HI voor iGent of aan
ON4CJV voor Bogaarden”.
5. Werkgroepen. Een sitrep van volgende werkgroepen wordt besproken:
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- WG (D)ATV (coördinator ON7AMI).
- WG Digimodes (coördinator ON7UF).
- WG MLA (coördinator ON6VK).
- WG RRXP (coördinator ON4WW)
- Antenneteam.
6. ON3-cursus. Ondanks de grote verspreiding van de aankondiging van deze cursus hebben zich amper
vier kandidaten aangemeld.
7. Horizon 2017. Michel, ON5SP, verspreidde via de reflector een overzicht van de behandelde
onderwerpen met een korte toelichting. Ook de UBA-verzekering kwam uitgebreid aan bod tijdens
Horizon 2017.
8. In 2018 bestaat de UBA 70 jaar. Om deze gelegenheid te vieren mogen clubstations een ON70
roepnaam gebruiken tijdens de maand mei 2018. Voor TLS wordt dit ON70TLS.
9. Nieuw KB voor de amateurdienst. Er is goede hoop dat dit nieuwe KB in 2019 zal worden gepubliceerd.
Het BIPT doet momenteel de nodige voorbereidingen hiervoor.
10. ON7ARQ schenkt een 6m beam en een flexayagi voor 13cm aan de club. Tnx Patrick.
De vergadering wordt gesloten om 21.25h.
Frank, ON5OG.

DIGICOM
(foto’s on5ex)

Op 4 oktober kwamen de digimode-nerds opnieuw bijeen in het clublokaal. Onderwerp van de avond: een
RS232 verbinding tussen PC en TRX. Roland ON7UF had opnieuw een powerpoint voorstelling en
testopstelling klaar, waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn.
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ATV
(foto’s on5sp)

Niets dan lachende gezichten bij het ATV team.
Woensdag 27 september werd er dankzij Marc ON4MA een schotel met LNB in de mast geplaatst.
Na deftig onderzoek door beide Patricks ON7ARQ en ON7ASN konden we toch geen beeld toveren op
ons scherm. Controle van de gegevens in de satellietontvanger bleken juist te zijn. Frequentie 10,180 GHz,
horizontale polarisatie, maar toch geen beeld. Kabel of LNB defect?
Vrijdagavond kwam er soelaas. Patrick ON7ASN plaatste een andere LNB zonder schotel, met ook andere
kabel, in de mast. Vakkundig werden de aansluitingen en de metingen gemonitord door ON7AMI. Plots
verscheen ON0TVO op het scherm. Er klonk gejuich in de shack. The eagle has landed.
Het ATV team kan van start gaan. In de eerste fase wil het ATV team een deftig nieuw mini schoteltje
plaatsen in de richting van ON0TVO, dit met de vernieuwde LNB en aangepaste kabel. In de 2de fase gaan
we op zending om een analoge uplink te maken (upload frequentie nog onbepaald) naar ON0TVO. In fase 3
en 4 gaan we dan digitaal.
Wordt vervolgd…
73 – Michel ON5SP

RRXP
Verslag #9
We zijn weeral enkel maanden verder sinds het vorige verslag. De recentste testen die we uitvoerden met
de Red Pitaya’s betroffen het ruisgedrag van het ontvangstsysteem. Het principe is eenvoudig:
-

Ruisgenerator aan de ingang van het ontvangstsysteem via een regelbare verzwakker.
Aan de audio-uitgang van het systeem de RMS waarde meten van het audiosignaal met uitgeschakelde
ruisgenerator en verzwakking=0.
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-

De ruisgenerator inschakelen en de verzwakker instellen zodat het audiosignaal 3 dB hoger is dan de
eerst gemeten waarde. De verzwakking aflezen.

Een goed ontvangstsysteem produceert weinig ruis. Hoe groter de ingestelde verzwakking van het
ruisgeneratorsignaal, hoe beter de ontvanger. Uit vergelijkende metingen volgde dat binnen een
bandbreedte van 500 Hz het RRXP/CDSR systeem ongeveer 15 dB meer ruis produceert dan een
FT1000MP. Met PowerSDR bekwamen we hetzelfde resultaat.
Een volgende test bestond erin te bepalen of dat verschil veel uitmaakt bij de ontvangst van zwakke
signalen. Daarom werd een FT1000MP beluisterd met aan de ingang, via een ‘combiner’, een antenne en de
ruisgenerator ingesteld op een waarde die de gemeten 15 dB extra ruis produceerde. Tot mijn
verwondering moest ik vaststellen dat in- en uitschakelen van de ruisgenerator bijna geen verschil gaf. Enkel
bij de ontvangst van een zeer zwak signaal met een zeer stille antenne was een klein verschil waarneembaar.
Beluister hier het zwak signaal en maak voor uzelf uit wanneer de ruisgenerator aan/uit staat.
http://www.tls.uba.be/Files_Web_tls/RRXP%20zwak%20signaal%202%20zonder%20en%20met%20ruis.wav

Op 24 oktober verzamelde het RRXP-team om de voortgang van het project te bespreken. Als alles
volgens plan verloopt, zullen we vanaf december terug kunnen beschikken over beverages in 6 richtingen.
Maar daarover meer in het volgende verslag.
73, Luc ON5UK

CLUBPROJECTEN 2018
Zoals de voorbije jaren, betrekt het bestuur van ARCDP graag alle leden bij de opstelling van haar
begroting voor 2018.
In 2017 ontvingen o.a. de werkgroepen RRXP (Remote RX Project), MLA (Magnetic Loop Antennes) en
Digimodes een financieel steuntje in de rug.
Heeft u ook een 'droomproject' in gedachten dat in clubverband werkelijkheid kan worden? Aarzel niet om
uw voorstel in te dienen bij het ARCDP bestuur.
Dit zijn de afspraken:
-

-

Vanzelfsprekend gaat het om projecten die kaderen binnen het radioamateurisme.
Het zomaar 'opsmijten' van een ideetje volstaat niet. Uw voorstel moet voldoende leden ('de
werkgroep') interesseren en er moet een doordacht plan achter zitten: omschrijving, doelstellingen,
realisatieperiode, geraamde kosten, enz.
Als aanvrager moet u bereid zijn om de werkgroep te leiden en regelmatig te rapporteren aan de raad
van bestuur en in De Grondgolf.
De met het toegewezen budget aangekochte goederen blijven eigendom van ARCDP.

De deadline voor het indienen van budgetvoorstellen is 20 november 2017, via e-mail (met
ontvangstbevestiging) aan on5ex@on5ex.be.
We zien met veel belangstelling uw reactie tegemoet,
73,
Luc ON5UK, Johan ON5EX, Frank ON5OG, Chris ON4KH
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PLOPPERDEPLOPPERDEPLOP
Ik noem ze oneerbiedig onze ‘clubkabouters’. Zij maken geen deel uit van het bestuur, maar verzetten
BERGEN werk zonder dat iemand zich daar veel vragen rond stelt. We zetten hen even uit de schaduw.
Clubveteraan. Zorgt voor de
QSL-kaarten en voor de
vergaderlokaal. Bibliothecaris.
vossenjacht in de Lembeekse
samen met XYL Annie.

doorstroming van uw inkomende en uitgaande
(her)inrichting van de ‘kaartenbak’ in het
Barman eerste klas. Inrichter van de jaarlijkse
bossen. Trouwe medewerker van de kuisploeg,

Julien ON6SV
Clubveteraan. Twee rechterhanden en daardoor (te) dikwijls bevraagd. Kortom:
onmisbaar.

Patrick ON7ASN
Naast actief golfer en ex-zeiler, altijd te vinden voor een fijn zelfbouwproject,
een boeiende voordracht, of om bij te springen als lesgever.

Roland ON7UF
Bescheiden, maar altijd bereid om bij te dragen tot het welslagen van een
clubproject.

Jean Paul ON7AMI
DX-er in hart en nieren. Je zal Mark zelden zien opduiken op de vrijdagse
clubavonden, maar des te meer achter de schermen. Drijvende kracht achter de
HF velddag, de clubantennes, het RRX project, enz.

Mark ON4WW
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Spant meestal samen met Mark ON4WW, met als extra talent het planten van
antennes hoog in de clubmast.

Marc ON4MA
Voelt als geen ander aan waar het schoentje wringt en springt bij waar nodig,
met of zonder XYL Geertrui.

Dirk ON2RS

HET ONTVANGEN VAN WEERSONDES
Door Patrick Vanouplines
3 november 2017
Tijdens deze presentatie scheren we hoge toppen. De auteur vertelt hoe hij door het beestje gebeten
werd: op 26 februari 2016 verscheen in enkele Vlaamse kranten het bericht dat “Vier volleybalspelers van
Knack Roeselare met een volledig zelfgeknutseld ruimtescheepje een volleybal 33 kilometer hoog de ruimte
hebben ingestuurd”. Het krantenartikel spreekt ook over een
voorbereidingstijd van vijf weken (maar dat is “gazettenklap”). Op YouTube zijn
enkele filmpjes te zien, van de ‘making of’ tot een compilatie van filmfragmenten
vanuit de ballon. Zo evolueer je snel van “kan ik dat ook?” tot “ik wil dat ook!”.
Dromen kunnen werkelijkheid worden. Voorlopig is het zo ver nog niet, maar
we komen er wel, op meer dan 30 kilometer boven het aardoppervlak. Waar
de lucht zwart wordt en de sterren overdag zichtbaar worden.
Via internet is enorm veel informatie te vinden over HABs (high altitude
balloons). Al gauw bleek deze nieuwe hobby een combinatie van vele oude
hobby’s te zijn. In de eerste plaats luisteren naar het zendertje aan boord van de HAB. Ook zelf zenden in
een frequentiebandje waar dat toegelaten is. Werken met kaartmateriaal (uiteraard met Google Maps).
Elektronica, want een Arduino is het kloppende hart aan boord van het ruimtescheepje. Een echt
ruimtescheepje is het niet, want met een maximale hoogte komen we enkel in near space, bijna in de
ruimte. Daar, in de stratosfeer, is de luchtdruk bijna herleid tot nul en de temperatuur kan dalen tot -70
graden Celsius.
Eos1

Tijdens de presentatie overlopen we de opbouw van de HAB, van de ballon over de parachute tot de
gondel. In die gondel registreert een Arduino allerlei gegevens en zendt die met een Arduino shield (een
HABduino) de geografische coördinaten en metingen van de hoogte door. Maar je hebt de ballon losgelaten
en na een reis van meer dan 30 kilometer opwaarts en neerwaarts en misschien wel meer dan 100
kilometer verder vinden we de ballon en zijn lading graag terug. Niet alleen om het materiaal te
recupereren, maar ook om de beelden van een gestuurde camera te kunnen bewonderen. We oefenden
met KMI-weersondes tot we een concurrerende ploeg met ervaren jagers versloegen.
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Tijdens de presentatie tonen we welke keuzes we maakten (HABduino) en waar we inspiratie haalden om
tot een eigen ballonvlucht te komen. In de presentatie leggen we uit welke ontvanger (RTL-SDR stick) en
welke software (DL-Fldigi in HAB-modus) we hiervoor gebruiken. Het volgen en misschien ook jagen op
weersondes kan al een mooie hobby zijn. Maar we willen met een eigen ballon nog verder dan dat en
vooral hoger.
De presentatie wordt afgesloten met een live demonstratie. Breng jullie ontvangers en laptops mee en stem
op 3 november af op een frequentie in de buurt van 434,5 MHz – probeer de positie van de presentator te
volgen!
Patrick Vanouplines

Tinternet
Eet meer fruit
KiwiSDR stations.
RTL-SDR
Meteoren registreren met een RTL-SDR.

(on3tvc, on5ex)
http://sdr.hu/?top=kiwi

(on5ex)
https://www.rtl-sdr.com/meteor-logger-a-tool-forcounting-meteor-detections-with-an-rtl-sdr/
Understanding Noise Figure
(on5uk)
door Iulian YO3DAC/VA3IUL.
http://www.qsl.net/va3iul/Noise/Understanding%20Noise
%20Figure.pdf
Voor bollebozen
(on5uk)
De thesis van Stephen Hawking over de http://schema.lib.cam.ac.uk/PR-PHD-05437_CUDL2017uitdijing van de ruimte.
reduced.pdf
DG0SA
(on5uk)
Uitstekende website over baluns.
http://www.dg0sa.de/
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NUTTIGE GEGEVENS
ARCDP is de ‘Amateurradioclub De Pinte’, vereniging zonder
winstoogmerk, ondernemingsnummer 0533.807.628
Zetel: Kwikstaartpark 3, 9840 De Pinte
TLS is de lokale afdeling ‘Tussen Leie en Schelde’ van de UBA
(Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw)
www.tls.uba.be
Bijeenkomsten
Op vrijdag vanaf 19u30: clubavond
Adres: Sportwegel 5, De Pinte
Voor meer info: zich wenden tot Frank Lunn
(ON5OG), F.Lunn(at)scarlet(dot)be
Voorzitter UBA-TLS
Voorzitter ARCDP
Secretaris ARCDP
Penningmeester ARCDP
Bibliotheek & QSL service
Materiaalbeheer
Redactie ‘De Grondgolf’
Webmasters
Vertegenwoordiger Culturele Raad De Pinte

Jaarlijks lidgeld UBA vzw

Jaarlijkse bijdrage ARCDP vzw

Michel Malfait ON5SP, Michel.Malfait@telenet.be
Luc Smet ON5UK, luc.on5uk@skynet.be
Frank Lunn ON5OG, F.Lunn(at)scarlet(dot)be
Johan Smet ON5EX, on5ex@on5ex.be
Julien Van Severen ON6SV, Julien.Van.Severen@skynet.be
Patrick Schepens ON7ASN, Patrick.Schepens@scarlet.be
Johan Smet ON5EX, on5ex@on5ex.be
Luc Smet ON5UK, luc.on5uk@skynet.be
Jean Paul Mertens ON7AMI, on7ami@on7ami.be
Luc Smet ON5UK, luc.on5uk@skynet.be

Ledenbijdrage 2017 UBA vzw*
Onder 21 jaar
Vanaf 21 jaar
Ledenbijdrage 2017 ARCDP vzw**
UBA-lid sectie TLS
Geen UBA-lid TLS, onder 21 jaar
Geen UBA-lid TLS, vanaf 21 jaar
IBAN BE49 8910 1410 9971, ARCDP vzw, Dorp 12/1, 9840 De Pinte

€ 29,00
€ 45,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10,00

(*) om lid te worden van de UBA vzw, verwijzen wij naar http://www.uba.be/nl/contact/lid-worden.
(**) om lid te worden van ARCDP vzw moet onderstaand strookje worden ingevuld (ook als u lid bent van UBA-TLS) en
terugbezorgd aan Frank Lunn ON5OG, Steppestede 27, 9051 Sint-Denijs-Westrem, F.Lunn(at)scarlet(dot)be.
AMATEURRADIOCLUB DE PINTE vzw
AANVRAAG VOOR AANSLUITING
Ondergetekende wenst zich aan te sluiten bij de vzw Amateurradioclub De Pinte (schrappen wat niet past, zodat één lijn overblijft):
1. als toetredend/effectief lid, radioamateur en lid van de afdeling TLS van de vzw UBA, waarvan hij/zij bevestigt in regel te zijn met de
betaling van het lidgeld
2. als toetredend/effectief lid, radioamateur, geen lid van de afdeling TLS van de vzw UBA
3. als toetredend lid, sponsor
4. als toetredend lid, sympathisant
Naam en voornaam, radioamateur roepteken:

Datum:

Volledig adres:

E-mailadres:

Handtekening:
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