Verslag Bestuurvergadering TRA op dinsdag 5 februari 2013
Aanwezig : ON4AYQ, ON7EQ, ON7TG en ON7JA
Verontschuldigd: ON4ANE, ON5SM
Volgende bestuursvergadering dinsdag 12 maart 2013
Behandelde punten:
•

•

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

Vrijdag 08/2 :ON3RIK
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

15/2
22/2
01/3
08/3
15/3

:
:
:
:
:

ON7JA
ON3IC
ON7TG (=voordracht ARDUINO ON7EQ/ON5SM)
ON4ANE
ON7EQ: : verkiezingen bestuur UBA en CM

Kastoestand: OK

Bespreking laatste Activiteiten sectie:
•
•
•

Nieuwjaarsreceptie : het was een heel gezellig samenzijn waarop een 20-tal OM's en
XYL's aanwezig waren.
Op de receptie werd de winnaar bekendgemaakt van de ''TRA Activity Challenge
2012'' : een dikke proficiat aan ON7RD Danny, die een cadeaubon van VDV en een
fles bubbels in ontvangst mocht nemen.
West-Vlaamse UBA Vriendenronde op 27/1 verzorgd door ON4ANE Norbert, een
dertigtal stations werden gelogd, iets minder dan gewoonlijk, waarschijnlijk wegens
de UBA DX contest en Hambeurs WTN die simultaan liepen. In dit verband zijn er
wat klachten vanuit het zuiden van de provincie dat 144.575 MHz gestoord wordt
door een Frans net - heeft iemand in onze regio hiervan last ?? Een QSY wordt
overwogen... graag rapportjes om dit verder te evalueren op provinciaal niveau.

Activiteiten gepland in de volgende weken

• Vrijdag 01 maart: voordracht en demo door ON7EQ ''Snel aan de slag met

ARDUINO''. Introductie tot deze 'duivel doet al' microcontroller, die perfect
aansluit op onze hobby om samen met ons station te interfacen. Wil je een digitale
SWR / POWER meter maken ? Een oscilloscoopje ? Of een ANTENNE ROTOR
Controller ? .... misschien een automatische ATU, of een CAT-gestuurde antenne
schakelaar ? Noem maar op ... ARDUINO doet het !

Maar we beginnen eerst met een knipperende LED te maken en 'HELLO WORLD' op
ons display te printen. Je zal versteld staan hoe eenvoudig dit te programmeren
is... Alle software is 'open source' dus gratis, en de prijs van het PCB'tje met alles
erop en eraan is amper 10 € - voel je de kriebels al komen ??? Marc ON5SM zal
ons tonen welke versies ARDUINO er beschikbaar zijn. (opgelet : de datum van deze
voordracht werd één week vervroegd dan initieel gepland)

•
•

•

•

•
•
•

•

23 & 24 Feb : UBA DX contest (CW) Zie UBA site voor meer details & reglement
Zaterdag 23 maart : HAMBEURS te Rosmalen. Er is mogelijkheid om met een
bus vanuit Oostende / Loppem / Aalter mee te rijden, prijs 20,-€, neem contact op
met Luc ON8CL on8cl@uba.be met Naam, Callsign, Adres, Opstap plaats, GSM-nr,
e-mailadres en het aantal plaatsen
vrijdag 15 maart - 20u00 : verkiezingen bestuur UBA en CM. Deze maal zijn er
voor een aantal bestuurs-mandaten meer kandidaten dan dat er plaatsen vrij zijn,
dus zal het avn belang zijn om je stem te laten gelden. We rekenen dan ook op
jullie aanwezigheid !
Zondag 31 maart Volgende UBA Vriendenronde UBA. Indien OM’s die graag
eens de ronde willen leiden, graag je naam opgeven aan het bestuur. Het een goed
moment zijn om de VHF installatie uit te testen!
HAM DINER : Wordt ingepland in de loop van april. Sectie OSB maakt hiervoor een
voorstel zodat we dit weer gezamenlijk kunnen organiseren.
Woodland Award : er wordt gewerkt aan een nieuwe editie en layout van het
award, meer info in de volgende weken .
IOTA Contest : deze week werd bevestiging ontvangen dat we het eiland Chausey
EU-039 weer mogen 'bezetten' op 27 en 28 juli voor deelname aan de IOTA contest met de gewoonlijke call TM7T. We zorgen ervoor dat deze 5de editie een succes
wordt !
En verder nog wat voorbereidingen voor de 'verenigingenbeurs' die plaats zal vinden
op 14 & 15 september, voor TRA een zeer belangrijk gebeuren om onze
activiteiten in de kijker te zetten, niet enkel naar het werven van nieuwe leden, maar
vooral voor de lokale politiek. Want, zoals we weten staat de verhuis van ons
clublokaal in deze legislatuur geprogrammeerd ....

Nog veel plezier met de hobby en de beste 73

Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur

on7eq@uba.be
GSM 0475 / 66 55 36

Verslag opgemaakt door ON7JA, met dank aan ON7EQ Jean‐Jacques voor de input.

