
Verslag Bestuurvergadering TRA op dinsdag 8 januari 2013 
 
Aanwezig : ON7EQ, ON4AYQ, ON4ANE, ON7TG  
Verontschuldigd : ON7JA, ON5SM 
 
Volgende bestuursvergadering dinsdag 5 / 2 / 2013   
 

Behandelde punten  

• Dienst shack TRA ledenvergadering op vrijdagavond:  
o 11 januari 2013: ON4ANE 
o 18 januari:2013 : Nieuwjaarsreceptie 
o 25 januari 2013 : ON3IC 
o 01 februari 2013: ON7TG 
o 08 februari 2013 : ON3RIK 

De vergadering start met de Nieuwjaarswensen van de Voorzitter, met tevens met de droevige 
melding dat onze vriend Gerard ON4IR SK gegaan is.  Er was  een delegatie van TRA aanwezig 
zijn op de uitvaart en er werd een bloemenkrans door ons voorzien.  

Tevens de goede melding dat ons TRA subsidie-dossier 2012 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 De wafelbak was een enorm succes en kende een grote opkomst ! Met dank aan 

ON5SM Marc voor het bakken, ON7JA Jan voor het maken van het deeg, en ON4OO 
Marc voor het ter beschikking stellen van het catering materiaal.  Voor herhaling vatbaar 
!We kregen het bezoek van Marc ON6DL, waarschijnlijk ons ‘verste lid’ (gewoonlijk QTH 
= China!)  

o TRA activity challenge – de logs zijn binnen en de winnaar wordt bekendgemaakt op 18 
januari tijdens de nieuwjaarsreceptie ! 

o Resultaten contesten : ons lid ON8DM Michel is het 1ste ON-station in de IARU R1 VHF 
contest op 6m – proficiat !  

 

• Volgende activiteiten :  
o 18 januari Nieuwsjaarsreceptie TRA – er wordt gezorgd voor proviand met variatie. 
o 26-27 januari UBA DX Contest, dit is een leuke  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 08 maart – 20u00 : Voordracht over ARDUINO + demo’s door ON7EQ 



o 15 maart 20u00 : verkiezingen CM – DM – Bestuurders UBA. Zoveel mogelijk leden 
worden verwacht., vooral voor de verkiezing van de nieuwe bestuurders. 

o 27 september : bezoek aan transmissiemuseum in Peutie – info volgt !  
o Vergeet niet je steun / lidmaatschap aan het WOC (West-Vlaamse Omzetter 

Club) niet te vernieuwen voor 2013.  Wegens de steeds stijgende energiekost is de 
elektriciteit rekening nog altijd de grootste hap  in het werkingsbudget en is elke bijdrage 
zeer welkom om de Brugse repeaters 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 ! 

• Evolutie ledenaantal : 

In 2012 kende de sectie een forse groei door instroming van nieuwe leden : ON3BKM 
Jannick, ON7HLU Hakim en yl ON7UH Ulrike,  ON4OO Marc en tenslotte ON2JD Jelle.  

• Nieuw TRA ‘Woodland Award’ : 

Samenwerking met fotoclub ‘Camera Obscura’ uit Wijnendale voor opmaak van nieuw 
award – er wordt deze maand  aan gewerkt. 

• Investeringen : we hebben een warme lucht blazer aangekocht, als extra verwarming in de 
radiokamer 

• Website TRA : er zijn wat problemen geweest met security, Michel ON8DM heeft een update 
gedaan en het zou nu terug in orde moeten zijn. 

• Volgende bestuursvergadering gepland op donderdag 5 februari 2013, leden welkom 
• Verslag opgemaakt door ON7EQ  

 

  


