>>> Heeft Maastricht in 2019 nog een DMR-repeater ?
Maastricht, 25 november 2018.
Beste mede-amateur en DMR-belangstellende,
sinds 4 december 2014 staat in Maastricht de DMR-repeater met de roepletters PI1ZLB. Dit mooie
initiatief is het resultaat van een in 2014 gehouden inzamelingsactie. Een 15-tal lokale, regionale en
buitenregionale amateurs, HAMnieuws, het landelijke bureau van de VRZA én VERON afdeling 22
hebben destijds een geweldige financiële bijdrage geleverd om de regionale DMR-repeater PI1ZLB
live te krijgen. Het grootste deel van de gedoneerde gelden is in 2014 geïnvesteerd in apparatuur,
antenne en toebehoren. Het restant werd apart gezet om de komende jaren de vaste kosten mee af
te dekken. Denk bij deze vaste kosten aan de huur van de ruimte (Quirinaalhof), elektriciteit, premie
WA-verzekering, bijdrage stichting en de ATOF. De vaste kosten bedragen ongeveer € 255,--*.
*Indicatie vaste kosten :
Huur/energie :
WA-premie + bijdrage stichting :
ATOF (reservering) :
Totaal vaste kosten

€ 175,-- (op basis van gemiddeld verbruik)
€ 70,-€ 9,66 (verlenging € 29,-- per 3 jaar)
€ 254,66 per jaar

In de periode 2015 – 2016 zijn er nog ongeveer tien donateurs geweest die een bijdrage leverden, in
2017 waren dat er drie en in 2018 (na onze oproep) vijftien. Heel mooi te zien dat de afgelopen
periode de nodige luister- en zendamateurs het DMR-initiatief PI1ZLB ondersteunden !
Echter ….
het is nu 25 november 2018 en de kasbeheerder heeft de financiële balans opgemaakt. Er zit op dit
moment nog € 524,77 in kas.
In januari 2019 zal de huur/energiefactuur nog op de mat vallen en deze is begroot op ongeveer €
380,--. Dit bedrag is hoger dan jaarlijks gereserveerd, maar dit komt omdat dit het verbruik betreft
over de periode november 2016 tot en met december 2018. Daarnaast zal ook de WA-premie +
bijdrage stichting á € 70,-- (periode 2018) voldaan moeten worden. Voorgaande betekent dat de nog
te ontvangen facturen tot en met 31 december 2018 € 450,-- zullen bedragen.
Kijkende naar de eerdergenoemde kasinhoud, betekent dat wij met ingang van januari 2019, ná
betaling van de huur/energiefactuur + WA-premie/bijdrage stichting, ongeveer € 75,-- positief saldo
hebben. Willen wij PI1ZLB tot eind 2019 draaiende houden, dan zal de kas met minimaal € 180
aangevuld moeten worden. Lukt dit niet, dan zullen wij helaas het PI1ZLB-experiment in het eerste
kwartaal van 2019 moeten beëindigen en de repeater ontmantelen. Dit zou natuurlijk heel erg zonde
zijn want hierdoor zal een voornaam deel van de regionale DMR-gebruikers verstoken blijven van de
digitale (DMR) communicatie. Daarnaast zal door het wegvallen van PI1ZLB, een deel van de
landelijke dekking van het DMR BrandMeister-netwerk verdwijnen.
Bij dezen nogmaals een oproep Repeatergroep PI1ZLB financieel te ondersteunen zodat deze mooie
DMR-repeater in de lucht kan blijven. Wil je dat PI1ZLB blijft ? Doneer dan … kijk hiervoor op de
‘Sponsoring’-pagina op http://on2pco.be/my-ham-gear/digital-mobile-radio-dmr/sponsoring-pi1zlbdutch-version/ óf https://www.qrz.com/lookup/pi1zlb.
Een hartelijke groet, Repeatergroep PI1ZLB, en namens dezen de beheerders PD3R en ON2PCO.

