Verslag Bestuurvergadering TRA op donderdag 9 februari 2012
Aanwezig :, ON7EQ, ON4AYQ, ON4ANE, ON7TG, ON7JA en ON3RIK
Verontschuldigd :
Volgende bestuursvergadering dinsdag 6 maart 2012
Behandelde punten:

•

Dienst shack TRA ledenvergadering op vrijdagavond:
o
o
o
o
o
o
o
o

10 februari 2012: ON7EQ
17 februari 2012: ON3RIK
24 februari 2012: ON7JA – ON7EQ Voordracht Vector Network Analyzer
2 maart 2012: ON7TG
9 maart 2012: ON4ANE navraag
16 maart 2012: ON5SM – CM/DM Verkiezingen
23 maart 2012:
30 maart 2012:

Na de succesrijke Nieuwsjaarsreceptie met gezellig samenzijn werd nagekaart over TRA activiteiten
van vorig jaar & niet te vergeten de home activiteiten op RA gebied en andere domeinen. Tevens was
dit gebeuren een goede aanloop tot de start van het nieuwe werkjaar 2012.
•

TRA Kassa toestand : een blijvend gezonde toestand

Evaluatie vorige activiteiten :
•
•

•

•

Nieuwjaarsreceptie : het was een gezellig samenzijn waarop een 20-tal OM's en XYL's aanwezig
waren
Deelname aan UBA SSB DX contest afgelopen: een aantal OM’s van de sectie hebben deelgenomen,
van QRP – QRP++ klasse. Dank zij redelijke condities op alle banden was het een leuke ervaring met
enorme respons vanuit het buitenland! Nu wachten we vol spanning op de resultaten ... VERGEET
VOORAL NIET JE LOG IN TE STUREN (uiterlijk tegen nu maandag)
Resultaten deelname IOTA contest juli 2011: eindelijk werden de resultaten bekend gemaakt. Met
onze DX-peditie richting Chausey EU-039 behaalden we onder de call TM7T een mooie 6de plaats.
Zie http://iotacontest.com/contest/iota/2011/finalScore.php?c1=id&c2=m&c3=c&c4=2&c5=h .Dit
jaar zijn we weer welkom op Chausey eiland (28-29 juli), dus stilaan beginnen we alles te prepareren
...

Volgende activiteiten :

 Vriendenronde zondag 19 februari 09u30-10u30 op 145.575 MHz. Dit zal gebeuren vanuit de shack
TRA, dus met de call ON7TR. Een ideale gelegenheid om ON7TR te werken, denk aan onze TRA Activity
Challenge! Heb je nog vragen over deze challenge ? Neem contact om met het bestuur...
 Vrijdag 24 Feb : workshop / voordracht door Bernard ON4CGX over de "miniVNA". (Vector Netwerk
Analyzer) We leren werken met dit zeer interessante meettoestel, ideeal geschikt om antennes en
transmissielijnen af te stemmen. Indien je een circuit hebt dat je eens aan de tand wil voelen, breng dit gerust
mee !
 25 & 26 Feb : UBA DX contest (CW) Zie UBA site voor meer details & reglement

 10 maart : HAMBEURS te Rosmalen – ’s Hertogenbosch NL.
 vrijdag 16 maart - 20u00 : verkiezingen bestuur UBA en CM. Graag je aanwezigheid voor de jaarlijkse
verkiezingen CM/DM & UBA beheerders.
 HAM DINER : op 25 maart gaat ons TRA-HAMDINER door, deze maal in het gerenommeerde
"HOSTELLERIE GRAVENHOF". Deze gelegenheid, bekroond met talrijke awards, en gesitueerd aan de
overkant van het kasteel van Wijnendaele, stelt ons een fantastische keuzemenu voor (zie bijlage) aan een
wel zeer speciale prijs. Voor de TRA leden sponsort onze kassa nog wat extra... dus écht een buitenkansje
! Praktisch :
•

•

Uiterlijk op 1 maart : Reserveer je HAMDINER plaats! en geef je keuze door van hoofdschotel via
mail gericht aan ON7EQ (on7eq@uba.be) + betaal op de TRA rekening 088-2000664-34 (met als
referentie je call). Indien je als TRA lid komt vergezeld van de XYL betaal je dus 30 + 40 = 70,-
Website GRAVENHOF met adres & : http://www.gravenhof.com/

 Zondag 17 juni 09h00 - 12h00: noteer alvast deze datum in je agenda voor onze KOFFERBAKVERKOOP.
Lokatie ergens in het Torhoutse, wordt nog medegedeeld.
Begin alvast je spullen te verzamelen op zolder /
in de kelder (lenteschoonmaak SHACK ?)
 Zondag 10 juni : deelname aan de PW contest (Practical Wireless). Verleden jaar zijn we op de 1ste plaats
geïndigd in deze UK contest... http://www.pwcontest.org.uk/r2011.html en we willen het dit jaar graag
opnieuw proberen ! Details volgen ...

•

En verder nog wat nieuws van onze vereniging:

•

UBA goes social : http://www.uba.be/nl/actueel/flash/uba-goes-social Het is een feit dat de sociale
media aan belang winnen (kijk maar wat gebeurd is met afgelopen evoluties in diverse Maghreb
landen) en deze vorm van communicatie nu ook courant gehanteerd wordt door de zakenwereld:
aale bedrijven zitten op Facebook, Twitter, U-tube enz. Ook onze vereniging volgt deze evolutie, dus
aarzel niet om dit van nabij op te volgen en je lid te maken van de groepen.
ANTENNEDOSSIER : Een nieuwe versie van VLAREM II werd onlangs gepubliceerd, waarin er wordt
bepaald dat de stations die minder dan 175u per jaar effectief in uitzending zijn, vrijgesteld
worden van de opmaak van een dossier. Concreet wil dit zeggen dat wij, als radio-amateur, normaal
buiten schot blijven. En vergeet niet dat deze grens enkel geldt voor frequenties hoger dan 10 MHz !
Indien we annnemen dat we 50% van de tijd in de lucht zijn, betekent dit dus 350u/jaar in QSO zijn
(zoals in een contest). Onder deze grens zal wel een melding moeten gemaakt worden van de
antenneopstelling, via een website. Departement Leefmilieu LNE werkt aan de praktische
schikkingen... T.o.v. de eerste bepalingen is dit dus een enorme versoepeling, afgestemd op onze
reële activiteiten, iets helemaal anders dan de GSM masten ! Dit is het resultaat van maanden lang in
alle discretie werken, vergaderen , brainstormen, lobbyen ... en de druk hoog houden via
http://www.antennedossier.be ! Op deze site kan je de VLAREM II aanpassing downloaden.

•

Volgende bestuursvergadering gepland op donderdag 6 maart 2012 20h/shack TRA, leden/idieën welkom.
•
•

Verslag opgemaakt door ON7JA, met dank voor de input van Jean-Jacques ON7EQ,
Verder nog veel plezier met de onze fantastische hobby.

