Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag 6 maart 2014
Aanwezig : ON5SM, ON4ANE en ON4AYQ, ON7EQ en ON7JA
Verontschuldigd:
Volgende bestuursvergadering donderdag 3 april 2014
•

•

Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond dienst:
o 28/2 ON7EQ Voordracht 'Blikseminslag op onze antennes'
o 07/3 ON5SM
o 14/3 Tom ON7TG
o 21/3 Verkiezingen CM/DM bestuurders UBA
o 28/3 Voordracht ‘ISLAND HOPPING’ & expeditions
o 11/4 ON7JA
o 13 juni: Voordracht ''Meteor Scatter ? Gemakkelijker dan je denkt !''
Kastoestand: OK

Voorbije activiteiten:
•

•

•

De voordracht van Kurt ON4CHE 28/2 ivm. blikseminslag op onze antennes mocht op
heel wat interesse rekenen... een 20-tal OM's waren aanwezig om te vernemen welke
maatregelen te treffen om deze risico's te vermijden !
De ARDF wedstrijd op 2m, gehouden op 1 maart (het was koud en nat...) in het
domein 'Palingbeek' , telde 10 deelnemers. Bedankt voor de organisatie Norbert
ON4ANE
Deelname door diverse leden aan de 80m CW spring contest, en vandaag aan de 6m
contest waar TRA ook goed vertegenwoordigd was! Vergeet niet je cabrillo log in te
sturen...

Activiteiten voor de toekomst:
•
•
•
•
•
•

•

16 maart : UBA Lente contest 2m - geef alvast puntjes weg aan de deelnemers van
onze sectie, en dien AUB je log in !
21 maart - 20u stipt : CM-DM verkiezingen - jullie aanwezigheid is een steun voor het
bestuur ...
23 maart : UBA Lente contest 80m SSB - geef alvast puntjes weg aan de deelnemers
van onze sectie, en dien AUB je log in !
28 maart : Voordracht - reisverslag 'Island Hopping' door ON8ZL
13 april : UBA vriendenronde 144.575 09u30-10u30 zal verzorgd worden in naam
van onze sectie door ON5SM Marc - zorg alvast voor een goed gevulde log !
21 april - Paasmaandag : Beurs DIRAGE - DIEST. Een grote diversiteit van het
aangeboden tweedehands materiaal, een uitgebreid gamma van nieuwe
amateurtoestellen en antennes, de kans om tijdens een voordracht met demonstratie
een nieuwe mode/materiaal van onze hobby te leren kennen, alsook het feit dat we
aanverwante hobby's de kans geven zich te tonen, maken dat DIRAGE een begrip
geworden is in ON en de place to be is voor een breed radioamateur publiek. Meer
info op http://www.on4dst.be/Dirage/NL/dirage_index_nl.html
HAM DINER sectie TRA-OSB op zondag 27 april - 12u00 te Torhout – zie info
hieronder

•

13 juni : Voordracht ''Meteor Scatter ? Gemakkelijker dan je denkt !''

Verder nog :

•

De grote UBA rondvraag : waarschijnlijk hebben jullie via de mail een uitnodiging
ontvangen voor deelname aan 'de grote rondvraag'

Indien u geen email heeft ontvangen, kijk dan eerst eens in je spamfolder. Indien u ook daar
niets vindt is het mogelijk dat het enqeute kantoor niet over uw juist emailadres beschikken.
Stuur dan een mail naar Brenda.Casteleyn@keu6.be waarna u een email zal ontvangen met de
nodige gegevens om deel te nemen aan het onderzoek.
Deelname is niet verplicht maar hoe meer deelnemers, hoe juister de resultaten weergeven wat
alle leden denken. We rekenen dan ook op uw massale deelname - deze is trouwens volledig
anoniem - en het duurt amper 5 minuutjes om de vragen te beantwoorden... U kan deelnemen
op electronische manier tot 25 maart 2014. De vragenlijst moet in één keer worden ingevuld,
en de resultaten worden verwacht tegen juli.
•

De ON0WV- repeaters op de 'Halletoren' (het Belfort van Brugge) mogen blijven !
Klinkt misschien onwaarschijnlijk, maar na 36 jaar aanwezigheid op deze unieke locatie,
heeft het een haar gescheeld of het college van Burgemeester en Schepenen had beslist
dat wij mochten 'inpakken' ... Gelukkig wist schepen Martine MATTYS (CD&V), dank zij
het feit dat ze ooit een bezoekje bracht aan de sectie OSB, wat onze hobby inhoudt en
welke diensten wij kunnen verzorgen in geval van calamiteiten. Dank zij
haar tussenkomst kon zij dan dan gelukkig ook het college van gedacht doen veranderen
! Enig minpuntje is wel dat de huur met een factor 12 (ja, je hebt het goed gelezen :
twaalf!) opslaat, maar het belangrijkst is natuurlijk dat we mogen blijven.
Hierbij dan een warme oproep om de vzw 'West-Vlaamse Omzetter Club - WOC', die de
locatie en R2 repeater 145.650 MHz beheert, te sponsoren door je lidmaatschap te
hernieuwen. Dit kan door storting van 3,- als steunend lid of 5,- als toetredend lid op
bankrekening BE61 7330 1330 7117 op naam van WOC vzw, met vermelding van je
call. Bedankt bij voorbaat, vele kleintjes maken één groot ! Alle sponsoring door
verkoop van 2de handsmateriaal in onze shack is natuurlijk ook welkom...

•

Ter info voor onze leden QRV in APRS : vanaf 23/3 is de UHF frequentie van de APRS
cross-digi ON0ABT, opgesteld te Beernem, gewijzigd van 430.5125 naar 432.500 MHz dit conform de laatste IARU aanbevelingen. Omdat er op 144.800 MHz dikwijls veel
verkeer is en bij tijds verzadiging, kan het een oplossing zijn om het APRS netwerk op
UHF te benaderen - dit werkt volledig transparant.

•

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_100jaar
_radio

•

'Gezien op de radio' - tot 27 april in Tour en Taxis - http://www.exporadio.be/nl

HAM-DINER “27 APRIL 2014”
Dit jaar is het opnieuw de beurt aan sectie TRA om het traditioneel jaarlijks diner festijn samen
met de bevriende sectie OSB te organiseren.
Omdat je een winnend team niet moet inruilen voor een ander werd er in samenspraak
opnieuw gekozen om het lekker dicht bij thuis te houden.
Waar kan je namelijk beter zitten dan de droomlocatie van Kasteel d’Aertrycke.
http://www.kasteeldaertrycke.be/nl/home

Een feeëriek decor waar wij voor een keer in alle intimiteit het parkrestaurant “Het koetshuys”
mogen lenen.
Niet alleen de warme sfeer maar ook de gezelligheid zullen u zeker aanspreken.
Voor alle duidelijkheid we plaatsen alle tafels bijeen zodat er duchtig gekeuveld en van
achterklaps gewisseld kan worden.
We verwachten de ingeschrevenen ten laatste om 12 uur stipt voor een verwelkoming met
aperitief methode tradionnelle “Baron de Beaucourt” (kir van het huis of fruitsap).
Na de introductie nemen we plaats aan tafel alwaar we vergast worden met een “wachtbordje
van huisgemaakt kaaskroketje met Zwitserse emmentaler”.
Omdat nu niet iedereen hetzelfde lust kan er gekozen worden voor een vlees of vis (gelieve uw
keuze bij inschrijving op te geven)

Menu:
Voorgerecht:
Cannelloni van Belgische wit-blauw met Noordzee krab en zachte soja mayonaise
Soep:
Warme verrine met zeevruchtensoep en gedroogde Italiaanse ham
Hoofdgerecht:
Gebakken hoenderborst met romige jus van eekhoorntjesbrood, zalf van aardpeer en
bouchon-aardappelen
OF
Dagverse vissuggestie van de chef volgens marktaanbod
Dessert:
Fantasie rond Belgische chocolade
Koffie of thee:
Gebracht met huisgebakken koekjes
Dit menu aan de democratische prijs van 42 , aperitief, kwaliteitswijnen, waters, gewone bieren
en frisdranken tijdens het diner inclusief & koffie inbegrepen
Zoals gewoonlijk sponsort TRA een gedeelte uit de clubkassa voor haar volwaardige leden (ttz.
OM/XYL lid van sectie TRA binnen de UBA) - voor deze bedraagt de prijs 30,- netto.
Graag jullie deelname bevestigen per kerende mail on5sm@skynet.be (aantal personen +
keuze gerecht), en dit uiterlijk tegen zondagavond 13 april.
We zien dan ook de corresponderende betaling tegemoet op onze TRA bankrekening 0882000664-34 op naam van de Torhoutse Radio Amateurs, uiterlijk op 20 april.
Wees zo vrij tijdens de overschrijving eveneens in de opmerking uw call en aantal deelnemers
te vermelden, dit helpt de penningmeester een betere kijk op de zaak.
“Wees er echter snel bij want de plaatsen zijn beperkt tot 40 personen voor beide secties
samen.”
Vy 73 en nog veel plezier met de hobby !
Jean-Jacques ON7EQ
CM TRA
Marc ON5SM
TRA Activity Manager
GSM: +32494795512

