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AANVRAAG VOOR EEN SPECIALE ROEPNAAM
Aanvragen voor een speciale roepnaam zijn door het BIPT aan volgende voorwaarden onderworpen:
1. De aanvraag moet ingediend worden door een vereniging van radioamateurs met de status van VZW (Dit betekent dat de
aanvraag via de UBA moet ingediend worden).
2. Speciale roepnamen zijn een tijdelijke vervanging van een clubcall. Dit betekent dat een sectie die een speciale roepnaam
aanvraagt over een clubcall moet beschikken en dat individuele radioamateurs geen aanvraag kunnen indienen.
3. Speciale roepnamen moeten beginnen die met ON, OO, OP, OQ, OR, OS of OT, gevolgd door een cijfer en daarna een rij
karakters (letters en/of cijfers) beëindigd door een letter.
4. Cijfer+suffix combinaties die reeds toegekend zijn met de prefix ON zijn niet toegestaan.
Voorbeeld: omdat ON7YD reeds toegekend is wordt OQ7YD niet als speciale roepnaam aanvaard.
5. Per sectie kunnen maximaal twee speciale roepnamen per kalenderjaar worden aangevraagd.
6. De maximale duur voor de toekenning van een speciale roepnaam bedraagt een maand (30 dagen) behalve voor een
roepnaam gevraagd voor de verjaardag van de club die één jaar geldig kan zijn.
7. Het gebruik van speciale roepnamen in contesten is verboden.
8. Speciale roepnamen worden enkel toegekend voor publieke activiteiten waaraan de sectie effectief deelneemt met het doel om
het radioamateurisme te bevorderen of naar aanleiding van evenementen die verband houden met het medium "radio".
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Het is raadzaam om de aanvraag voor een speciale roepnaam tijdig (minstens 2 maanden op voorhand) in te dienen.

formulier.

Vul dit formulier volledig in, hernoem het (Bestand → Opslaan als → PDF of CTRL+Shift+S) naar "Aanvraag + gewenste speciale
roepnaam" (vb. "Aanvraag OR100UBA") en stuur het formulier terug naar info@uba.be.
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AANVRAAG VOOR EEN SPECIALE ROEPNAAM
Aanvraag ingediend door
Voornaam en naam:
Roepnaam:
Functie:

Aangevraagd op
Datum:

Aangevraagd voor
UBA sectie (afkorting):
Gewone roepnaam van de sectie:

Verantwoordelijke voor het clubstation
Voornaam en naam:
Roepnaam:
Adres:

Speciale roepnaam
Gevraagde roepnaam:
Begindatum:

Opstellingsplaats (volledig adres):

Motivatie

Waarvoor zal de speciale roepnaam
gebruikt worden:

Einddatum:

