PRESS RELEASE from

IARU refuses to meet EURAO in Friedrichshafen
Recently, some radio amateurs asked EURAO about the paragraph below included in the minutes of
the last IARU Region 1 EC Meeting, held on May 5-7, 2017, in Landshut:
ITEM 16: EURAO
G3BJ gave a verbal report on EURAO and the lack of progress since the 2016 EC Meeting. He
had invited EURAO to a meeting some months ago to explore each other’s strategies and seek
common ground. Sadly, EURAO had not yet responded.
But that is not the whole history. Of course EURAO responded, but probably not as G3BJ expected.
Before spending a lot of money on a full weekend in a face to face meeting abroad, the proposal of
G3BJ, the EURAO Board considered cheaper and preferable other possibilities through new
technologies.
However, EURAO proposed to meet during HAM RADIO exhibition in Friedrichshafen, where its
entire Board will be present. But IARU refused alleging full schedule.
So, dear readers, the meeting will have to wait, but we will keep you updated.
Philippe Mangelinckx, ON4PM
President of EURAO

Nederlandse vertaling:

IARU weigert EURAO te ontmoeten in Friedrichshafen.
Onlangs vroegen enkele Radioamateurs aan EURAO wat de onderstaande paragraaf, in het verslag
van de jongste IARU Region 1 EC vergadering van 5-7 mei 2017 in Landshut.
ITEM 16: EURAO
G3BJ gaf een mondeling verslag over EURAO en het gebrek aan vooruitgang sedert de 2016
EC vergadering. Hij had EURAO enkele maanden geleden uitgenodigd om te vergaderen en
te onderzoeken elkeens strategie en te zoeken naar gemeenschappelijke zaken. Spijtig genoeg
heeft EURAO niet geantwoord.
Dat is niet het hele verhaal. Uiteraard heeft EURAO geantwoord, maar waarschijnlijk niet zoals
G3BJ had verwacht.
Vooraleer veel geld te verspillen aan een volledig weekeinde in een man-tot-man vergadering
ergens in het buitenland, wat G3BJ voorstelde, de raad van bestuur van EURAO overwoog
goedkopere en andere mogelijkheden door nieuwe technologieën.

Maar, EURAO stelde voor om elkaar te ontmoeten tijdens HAM RADIO in Friedrichshafen, waar
onze complete raad van bestuur aanwezig is. Maar IARU weigerde met als excuus een volle
agenda.
Dus, beste lezers, de bijeenkomst zal moeten wachten, maar wij houden u op de hoogte.
Philippe Mangelinckx; ON4PM
President EURAO.
Vertaling: Gust Mariens, ON7GZ, Voorzitter VRA en Erevoorzitter EURAO.

Opmerking.
Als titularis in beide verenigingen zoals hierboven vermeld, en als radioamateur, kan ik spijtig
genoeg enkel vaststellen dat IARU (R1) blijkbaar niet geïnteresseerd is in eventuele samenwerking
en zij enkel interesse hebben in buitenlandse (snoep)reisjes die heel wat geld kosten.
Gust, ON7GZ
Voorzitter V.R.A. vzw
Erevoorzitter EURAO

