
Verslag Bestuurvergadering TRA op dinsdag 3 januari 2012

Aanwezig : ON3RIK, ON7EQ, ON4AYQ, ON4ANE, ON7TG en ON7JA
Verontschuldigd : 

Volgende bestuursvergadering donderdag 9 februari 2012

Behandelde punten 

Dienst shack TRA ledenvergadering op vrijdagavond: 

o 6 januari 2012: ON3RIK

o 13 januari:2012 : ON7TG

o 20 januari 2012 : ON7EQ & ON7JA 

o 27 januari 2012: ON4ANE

o 3 februari 2012: ON7JA

o 10 februari 2012:  

o 17 februari 2012:

o 24 februari 2012:

De vergadering start met de Nieuwjaarswensen van de Voorzitter, met tevens melding van het
goede nieuws dat onze vriend Gerard ON4IR zich na herstel, in grotendeels prima conditie bevindt,
dit na een langdurige herstelperiode. Tevens de goede melding dat ons TRA subsidie-dossier 2011
prima heeft opgebracht, dank aan ieder lid voor de actieve deelname aan de TRA-activiteiten, special
aandacht/dank aan Tom ON7TG voor het in detail afwerken van dit soms vervelend werkje!

Kassa : gezond 

 

Evaluatie vorige activiteiten :

o Low-band DX Contest UBA-deelname door de ploeg TRA warden 62 QSO's warden
gemaakt op de 80m band, een geode bandbezetting werd gerealliseerd!, Ondertussen
weten we dat we de 1ste plaats hebben, wat onze activiteit bevestigd naar score toe! 

o 25 december UBA vriendenronde geleid door ON4ANE/TRA tamelijke bezitting van het deel
name uur niettegenstaande Chrismis Day

o Contestenuitslagen op volgende URLs: zoals vorige maand vermeld was in het verslag,
zijn er mooie uitslagen te vinden op volgende UBA-Website pagina's, dit zowel op HF &
VHF, nogmaals proficiat voor de betrokken leden.

http://www.uba.be/nl/hf/contestresultaten/contestresultaten-selectie?year=2011&vi
d=3113

http://www.uba.be/nl/hf/contestresultaten/contestresultaten-selectie?year=2011&vi
d=3110)

http://www.uba.be/nl/hf/contestresultaten/contestresultaten-selectie?year=2011&vid=3113
http://www.uba.be/nl/hf/contestresultaten/contestresultaten-selectie?year=2011&vid=3113
http://www.uba.be/nl/hf/contestresultaten/contestresultaten-selectie?year=2011&vid=3110
http://www.uba.be/nl/hf/contestresultaten/contestresultaten-selectie?year=2011&vid=3110


Volgende activiteiten : 

o 20 januari Nieuwsjaarsreceptie TRA - er wordt gezorgd voor proviand met variatie.

o 28 januari UBA DX Contest, plezante contest voor de ON-stations gezien er wereldwijd
interesse in voor het werken van Belgische stations, tevens is een prachtig diploma haalbaar
voor ieder UBA-lid. De contest gaat door van 13H tot 13H GMT. Alle opgestuurde logs tellen
mee voor TRA punten. Een ideale contest om deel te nemen! Ieder buitenlands station is op
zoek naar ON stations voor het behalen van extra ON punten. Succes verzekerd! Ook al
neem je deel voor slechts enkele uren (bvb in de 6 uur categorie). Het reglement vindt je
hier: http://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-dx-contest-reglementen

o 24 februari: Voordracht gebruik met demo's MiniVNA: gegeven door ON4CGX Bernard,
MiniVNA is een handig meettoestel om antennes en transmissielijnen te meten en af te
regelen. 

o 25 Maart Hamdiner: (+klok vooruit draaien dit weekend) normaal gaat dit evenement terug
door in Castle d'Aertrycke.  Detailinformatie volgt.

o 16 maart verkiezingen CM - DM - Beheerders UBA. Zoveel mogelijk leden worden verwacht.

o 13 april: Voordracht SDR - Sofware Defined Radio, gegeven door Luc Begein - TRA lid
ON7CFZ. Dit is zeker een aanrader gezien de PC reeds enkele jaren zijn intrede doet op het
vlak van RX optimalisatie.

o Jaarlijks ATV festijn op 17 maart (zoals gewoonlijk in het Gentse - info via ON4VVV)

o TRA activity contest - Uitleg volgt naar de leden.

o Verse QSL-kaarten

o Vergeet niet je steun / lidmaatschap aan het WOC (West Vlaamse Omzetter Club) niet te
vernieuwen voor 2012.  Wegens stijgende energiekost begint de electriciteits rekening
serieus door te wegen in het werkingsbudget en is elke zeer welkom om de Brugse repeater
in de lucht te houden.  Zie   http://on0wv.uba.be/sponsoring.html  voor details - slechts 3
EUR/jaar ! Ook hartelijke dank aan onze TRA-leden  die hun zolders/kelders regelmatig
opruimen en het materiaal permanent aanbieden als 'mini hambeurs'  ten gunste van de R2
omzetter !

o Oproep: binnen de UBA beschikken we over een goed lopend SERVICE BURO. Via deze
dienst kan je boeken, publicaties enz kopen, ook je abonneren op buitenlandse tijdschriften
aan gunstvoorwaarden.  Deze prima draaiende dienst wordt verzekerd door ON8CL Luc en
ON3JPA Jean-Pierre.  Wegens wat problemen met zijn gezondheid, zoeken we een OM om
Jean-Pierre bij te staan in zijn taak - het betreft namelijk het opsturen van de bestellingen
(bvb HAREC handboeken, stickers, ...) naar de leden.  Concreet vraagt dit misschien 1 uur
per week (de bestellingen inpakken en naar de post doen).   Wie kan er hiervoor wat hulp
bieden ?

Volgende bestuursvergadering gepland op donderdag 9 februari 2012, leden welkom
Verslag opgemaakt door ON7JA, met dank voor de input van Jean-Jacques ON7EQ,
Verder nog veel plezier met de onze fantastische hobby.

 

http://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-dx-contest-reglementen
http://on0wv.uba.be/sponsoring.html

