
  
 

Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag 

5 januari 2017 
 
• Aanwezig; ON5SM, ON7JA, ON4ANE, ON7TG en ON7EQ 

• Volgende bestuursvergadering donderdag 2 februari 2017 

 

• Kasverslag: subsidies 2015-2016 ontvangen van de stadsdienst Cultuur Torhout 

• Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond, dienst op: 

o 06 jan : ON7EQ Jean-Jacques 

o 13 jan : SHACK GESLOTEN 

o 20 jan : NIEUWJAARSRECEPTIE 

o 27 jan : SHACK GESLOTEN 

o 03 feb : ON5MF Jurgen 

o 10 feb : SHACK GESLOTEN 

o 17 feb : ON5SM Marc 

o 24 feb: SHACK GESLOTEN 

 

Nieuwjaarwoordjes van de voorzitter Jean-Jacques ON7EQ 

 

We hopen dat iedereen een goede jaarsovergang heeft mogen meemaken en 2017 goed 

gestart is !  

En dat al  jullie woeste plannen zich in 2017 mogen realiseren ... misschien het behalen van 

het BASIC of HAREC certificaat ? Ofwel nieuwe DXCC landen binnenhalen ? Een lineair 

bouwen ... of misschien een nieuwe antenne...  of mast ? Het maakt niet uit ... ik denk dat 

iedereen wel plannen heeft, want steeds de grenzen verleggen maakt deel uit van onze 

activiteiten als radio-amateur ! 

 

 

Afgelopen TRA  activiteiten 

 

• De wafelbak was terug een enorm succes en kende een grote opkomst ! Met dank aan 

ON5SM Marc voor het bakken, ON4ANE Norbert voor het maken van het deeg, en 

ON4OO Marc voor het ter beschikking stellen van het catering materiaal.  Voor 

herhaling vatbaar !   

• Op 17 december was er deelname aan de Fox-o-Ring ARDF te Lembeke.  Deelname door 

Norbert ON4ANE. 



 Komende activiteiten 

 

 

• 20 januari 20u00 Nieuwsjaarsreceptie TRA – er wordt gezorgd voor een natje en 

droogje in de gewoonlijke variaties !  

• 28-29 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).  

o In sectieverband zullen wij, zoals verleden jaar,  deelnemen met het 

clubstation, en wederom mikken op een eerste plaats in onze categorie ! 

o Er zijn al heel wat operatoren ingeschreven, het station is alvast 24u bemand. 

Maar je kan nog aansluiten ! En mocht je wat 'microvrees' hebben 

o Tijdens een contest, is er mogelijkheid om als logger te werken - dit is ook 

heel  leuk want je kan alle multipliers opzoeken en zo onze punten naar de 

TOP te brengen !  Je kan de periodes dat je beschikbaar bent aageven via deze 

DOODLE :http://doodle.com/poll/7tkn4rsu33xa2miy dit tot 11-01, daarna 

maken we een (voorstel) grid op van de bemanning en verspreide.n we dit 

naar alle deelnemers. 

 

• 25 & 26 februari – UBA DX contest CW 

• Zaterdag 11 & zondag 19 maart : CURSUS BASISVERGUNNING. Op deze 2 dagen 

zullen we kandidaten 'klaarstomen' voor het praktisch deel van de basisvergunning 

(ON3). Zijn er nog geïnteresseerden in jullie familie of vriendenkring, neem dan 

dringend conatct op met ON7JA Jan.  

• 24 maart – 20u00 : Voordracht over DX peditie naar C3 (Andorra) door 

ON5AEN en ON7EQ. Aansluitend (22u00) : verkiezingen UBA Bestuur + CM - 

DM     

• Vergeet niet je steun / lidmaatschap aan het WOC (West-Vlaamse Omzetter 

Club) niet te vernieuwen voor 2017.  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/?q=node/64  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 ! 

 

 

 

 



 

 

 

Verder nog ...  

• Vanaf dit jaar zal de shack TRA één maal om de 2 weken geopend zijn - kijk alvast op 

onze website http://www.uba-tra.be/ voor de details aangaande de bemanning 

onder de rubriek 'agenda' 

• Eind deze maand zal het n° 2 van 'Sparre vonken' - onze eigen clubbblad - 

verschijnen !  

·     We verwelkomen van harte in onze sectie de vriend Wim ON4AM ! 

  

     Helaas is Annie, de XYL van de vriend Eddy ON3IC, na een slepende ziekte heengegaan. Wij 

wensen Eddy en familie veel sterkte toe bij dit verlies.  

  

  

Aan allen nog veel plezier gewenst met de hobby en de beste 73 

  

Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur  

  

on7eq@uba.be 

GSM 0498 51 54 84 

 


