
Amateur Radio Club IPR Jaar : 20...
Roepnaam : ON4IPR  | QTH-Locator : JO10KU | CQ-Zone : 14 | ITU-Zone : 27  |
Web : www.ON4IPR.be | @ : on4jes@uba.be

IBAN : BE386512 0840 1472 | BIC : KEYTBEBBXXX
[ Gelieve dit document ondertekend en ingevuld terug te sturen ]

Aanvraag / hernieuwing steunend lidmaatschap IPR
[ niet opgenomen in de officiële IPR-ledenlijst ]

IDENTITEIT

NAAM : ….............................................................................. VOORNAAM : …..........................................

(*) ROEPNAAM : …............................................................................................... (indien radioamateur of ONL)

(*) IK BEN LID VAN DE U.B.A. EN BLIJF BIJ DE SECTIE : ................................. (indien radioamateur of ONL)

ADRES (straat en huisnr.) : …......................................................................................................................

WOONPLAATS ( postcode en gemeente) : ….............................................................................................

GEBOORTEDATUM : …...................................... PLAATS : …....................................................................

TELEFOON : …................................................... GSM : …..........................................................................

E-MAIL : …............................................................................(Ivm uitnodiging activiteit, evenement, workshop, …)

BIJDRAGE LIDGELD

Als steunend lid, ben ik bereid een minimum bijdrage van 20 euro per jaar over te maken aan IPR.
Ik zal deze aanvraag overmaken aan de IPR-penningmeester en het bedrag overschrijven op
IPR-bankrekening met volgende gegevens :

• IBAN : BE386512 0840 1472
• BIC : KEYTBEBBXXX

en met vermelding : IPR-lidmaatschap voor het jaar 20..........

Ik neem kennis van de onderaan toegevoegde tekst (**),(***) en verklaar dat hogergenoemde gegevens
correct en volledig zijn.

Ik teken voor akkoord, Datum Handtekening

…........................................... … ............................................................

(*) Alleen invullen indien voor u van toepassing.
(**) Ik neem er kennis van dat ik als steunend lid niet verzekerd ben en geen stemrecht heb.
(***) Ik neem kennis en ga akkoord met het huishoudelijk reglement van de UBA IPR - Radio Club Ypres ON4IPR

Clublokaal adres: Brugseweg 179b - BE 8900 Ieper
Administratief adres: Duinkerkestraat 163b - BE 8970 Poperinge   | CM: Jess Versailles | Tel: 0032 487 30 99 27 |



Huishoudelijk reglement

UBA IPR - IEPER - ON4IPR
1. Algemeen

Artikel 1:
● Alle leden moeten zich houden aan het huishoudelijk reglement, opgesteld door de CM en het bestuur van de

sectie.
● Het huishoudelijk reglement kan te alle tijde door het bestuur worden aangepast. Elk lid ontvangt minstens één

week na aanpassing het nieuwe reglement.
● Elk lid (werkend, toetredend, steunend lid) aanwezig op een vergadering of activiteit van de sectie IPR dient

zich te houden aan het reglement van interne orde (RIO), de statuten van de UBA en het huishoudelijk
reglement van de sectie.

Artikel 2:
● Officiële mededelingen (nota’s, uitnodiging (algemene) vergadering, enz…) kunnen gebeuren door een brief,

E-mail, aankondiging op de facebook pagina van UBA-IPR of de agenda op de site www.ON4IPR.be



2. Leden

2.1 Werkende/effectieve leden

Artikel 3:
● Iedere persoon in het bezit van een ON/ONL nummer toegekend door de UBA en die op regelmatige basis zijn

ledenbijdrage betaald.

2.2 Toetredende leden

Artikel 4:
● Ieder persoon wiens aanvraag tot toetreding door de CM en het bestuur werd aanvaard en die geen houder is

van een ON/ONL nummer toegekend door de UBA heeft de hoedanigheid van toegetreden lid.
● Toegetreden leden zijn personen die interesse hebben in de hobby, personen die wensen deel te nemen aan

workshops, presentaties,.. of personen die zich opgeven als vrijwilliger voor het geven van workshops en hulp
bij activiteiten.

● Toegetreden leden kunnen deelnemen aan workshops, presentaties en andere activiteiten mits vergoeding van
de kosten die gepaard gaan met de bijgewoonde activiteit.

● Toegetreden leden hebben geen stemrecht tijdens debatten of vergaderingen binnen de sectie noch tijdens de
CM-verkiezingen en komen niet voor op de ledenlijst van de UBA.

2.3 Steunende leden

Artikel 5:
● Ieder persoon al dan niet lid van de UBA die de club wil steunen door het brengen van een jaarlijkse bijdrage

(min. 20€/jaar) heeft de hoedanigheid van steunend lid.  Steunende leden hebben geen stemrecht tijdens
debatten of vergaderingen binnen de sectie noch tijdens de CM- verkiezingen binnen de sectie IPR en komen
niet voor op de ledenlijst van de UBA sectie IPR. Zij kunnen ook geen beroep doen op de QSL- dienst van de
UBA

3. Toetredingsvoorwaarden

Artikel 6:
● Toetredende leden en steunende leden moeten één of meerdere doelstellingen van de vereniging nastreven.

Artikel 7:
● Toetredende leden en steunende leden moeten verklaren van onberispelijk gedrag te zijn.

Artikel 8:
● Toetredende leden en steunende leden kunnen na een periode van drie jaar werkend lid worden mits

voorgedragen te worden door twee beheerders. Het bestuur beslist zonder verhaal voor de kandidaat en
zonder gehouden te zijn deze beslissing te motiveren. Deze beslissing wordt schriftelijk ter kennis van de
kandidaat gebracht.

Artikel 9:
● Toetredende leden en steunende leden kunnen na een willekeurige periode werkend lid worden van IPR als

deze zelf hun overplaatsing van hun huidige UBA sectie aanvragen bij de UBA of zich lid maken van de UBA
onder de sectie IPR.

Artikel 10:
● Alle leden anders dan UBA leden moeten zich jaarlijks inschrijven door het invullen van een

inschrijvingsformulier, waardoor ze voor één jaar lid zijn van IPR. Dit formulier moet voor de start van het
volgende jaar worden afgegeven bij de CM.

● De gegevens van het inschrijvingsformulier worden bijgehouden in een databank. De gegevens mogen niet
gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De wet op de privacy GDPR is van toepassing



4. Gebruik van materiaal

Artikel 11:
● Het materiaal dat eigendom is van de vereniging wordt niet, zonder toestemming van de CM en/of materiaal

beheerder, voor persoonlijke doeleinden uitgeleend.

Artikel 12:
● Indien het materiaal mits toestemming van de CM en/of materiaal beheerder wordt uitgeleend, zal dit slechts

voor de strikt noodzakelijke termijn zijn om de proeven uit te voeren. Voor de uitgeleende materialen zal een
document in tweevoud opgemaakt worden dat bij afhaling en binnenbrengen van de materialen door de CM
en/of materiaal beheerder en het lid in kwestie dient afgetekend te worden. Materialen die in bruikleen zijn
gegeven door een lid zal enkel uitgeleend worden met het akkoord van de eigenaar.

Artikel 13:
● Indien materialen voor een clubactiviteit buiten het lokaal wordt gebruikt zullen er een aantal verantwoordelijken

worden aangeduid.

5. Activiteiten

Artikel 14:
● Activiteiten worden voorgelegd op de maandelijkse ledenvergadering en kunnen na goedkeuring door de raad

van beheer aanvaard worden als clubactiviteit van de vereniging. De goedkeuring wordt in het verslag van de
vergadering genotuleerd. Niet aanvaarde activiteiten mogen niet in de schoot van de vereniging plaatsvinden.

6. Gebruik clubstation en roepnaam

Artikel 15:
● Uitzendingen met het clubstation dienen te gebeuren met de roepnaam on4ipr en of persoonlijke roepnaam.
● UBA-IPR leden die gebruik willen maken van  het clublokaal om verbindingen te maken die met hun

persoonlijke apparatuur niet mogelijk is en daarvoor toestemming hebben verkregen van een bestuurslid
mogen het clubstation met eigen roepnaam in gebruik nemen in overeenstemming met hun vergunning.

● Clubleden die de ronde willen leiden vanuit het clublokaal mogen dit eveneens met hun persoonlijke roepnaam
● De clubcall ON4IPR kan enkel gebruikt worden door een UBA-IPR lid met een klasse A- vergunning. Een

klasse B / C-vergunninghouder mag de clubcall gebruiken mits aanwezigheid van een lid met een klasse-A
vergunning, zij dienen het station echter te gebruiken in overeenstemming met hun vergunning.

● Er dient steeds een log bijgehouden te worden.

Artikel 16:
● De roepnaam on4ipr mag enkel door UBA – IPR leden gebruikt worden in overeenstemming met hun

vergunning.
● Een tijdelijke verplaatsing van het clubstation moet steeds drie weken op voorhand door de verantwoordelijke

van het clubstation aan het BIPT gemeld worden.

7. Rekening en kasboek

Artikel 17:
● De rekening van UBA-IPR wordt beheerd door de CM overeenkomstig met het RIO (Reglement Interne Orde)

en de statuten van de UBA.
● Elke verrichting wordt bijgehouden in een kasboek samen met de  nodige bewijsstukken van inkomsten en

uitgaven.
● Zowel de rekening als het kasboek kan op elk ogenblik ingekeken worden door elk effectief lid.
● Een stand van zaken zal maandelijks meegedeeld worden op de vergadering.



8. Sancties en uitsluiting

Artikel  18:
● Een lid dat de regels van bovenstaande artikels overtreed kan door het bestuur een sanctie oplopen.
● Het bestuur zal hier geen verantwoording voor moeten afleggen.
● De sanctie gaat onmiddellijk in met ontzegging tot het betreden van het clublokaal en de activiteiten van de

sectie.
● Een lid dat herhaaldelijk bovenstaande artikels overtreed kan door het bestuur worden uitgesloten.
● De betrokkene zal schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Handtekening voor akkoord Datum

……………………………… …………………………


