Verslag Bestuursvergadering TRA van dinsdag 4 februari 2014
Aanwezig : ON7EQ, ON5SM, ON4ANE en ON4AYQ
Verontschuldigd: ON7JA
Volgende bestuursvergadering dinsdag 6 maart 2014


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



07/2
14/2
21/2
28/2
07/3
14/3
28/3

ON4ANE
ON7EQ
ON7TG
ON7EQ Voordracht 'Blikseminslag op onze antennes'
ON5SM
ON7JA
Voordracht ‘ISLAND HOPPING’ & expeditions

Kastoestand: OK

Voorbije activiteiten:









Voordracht DMR door Wim ON4AKH met demo’s op 28 februari : veel interesse met
talrijke opkomst, tevens een aantal OM's van naburige secties aanwezig.
Nieuwjaarsreceptie : het was een gezellig samenzijn waarop een 15-tal OM's
aanwezig waren
Deelname aan UBA SSB DX contest: een aantal OM’s van de sectie hebben
deelgenomen, van QRP tot QRO 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
10m UBA contest : ondanks de gunstige condities op deze band, weinig opkomst van
ON-stations...
Voordracht van ON8SD voor de B-EARS leden ivm de organisatie van de
hulpdiensten - heel nuttig en gaf ons beter inzicht in wat we kunnen bieden als
diensten in geval van calamiteiten, bedankt Didier en Michel ON4VC voor dit
initiatief.
Heel veel TRA leden gespot op de hambeurs WTN ... dit blijft zonder twijfel één van
de interessante beurzen in de regio !

Voorbije activiteiten:
 Vriendenronde zondag 9 februari 09u30-10u30 op 144.575 MHz: bedankt Marc
ON5SM om dit in goede banen geleid te hebben, 35 stations werden gelogd.

 Vrijdag 28 Feb 20h00 : voordracht door ON4CHE ivm 'Blikseminslag op onze
antennes'. Niet te missen - wat zijn de gevaren en hoe kan je voorkomen !

 Zaterdag 01 maart: ARDF 2m wedstrijd Ieper - Palingbeek - meer info bij Norbert
ON4ANE

 Zondag 02 maart: Hambeurs Charleroi + UBA spring contest 80m CW
 Zondagvoormiddag 09 maart: UBA 6m Lentecontest

 Zaterdag 15 maart: HAMBEURS te Rosmalen - mogelijkheid om mee te 'bussen'
vanuit sectie oostende (20€ neem contact op met ON8CL Luc)

 Zondagvoormiddag 16 maart: UBA 2m all mode Lentecontest
 Vrijdag 21 maart - 20u00: verkiezingen bestuur UBA en CM iedereens
aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

 Zondag voormiddag 23 maart: UBA 80m Lentecontest SSB
 Vrijdag 28 maart - 20u00 : Voordracht / reisverslag door ON8ZL + ON8ZZ over
hun 'ISLAND HOPPING' expedities

 Zondag 27 april - 12h00: HAMDINER samen met sectie OSB - info volgt , maar
hou deze datum alvast vrij !

 Er lopen momenteel een aantal interessante expo's ivm "100 jaar radio" - want op 28
maart 1914 vond de eerst Europese radio uitzending plaats vanuit Brussel !



Radiohuis LEUVEN - vanaf 28 maart:
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/140206_10
0jaar_radio
'Gezien op de radio' - tot 27 april in Tour en Taxis - http://www.exporadio.be/nl

Nog veel plezier met de hobby en de beste 73
Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur

on7eq@uba.be
GSM 0497 50 40 76

