Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag 5 maart 2015
Aanwezig :ON7TG, ON4ANE, ON7EQ en ON5SM
Afwezig: ON7JA
Volgende bestuursvergadering donderdag 2 april 2015
Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond, dienst op:
o 6/3: door ON5SM Marc
o 13/3: door ON7EQ Jean-Jacques
o 20/3: door ON4ANE Norbert
o 27/3: door ON3RIK Rik
o 03/4 : ???
Kastoestand OK

•

•

Afgelopen TRA activiteiten:

Contestnieuws :
o deelname door de sectie aan de UBA HF DX contest SSB. Niet minder dan 1.250 QSO's
gelogd , een prachtig resultaat voor deze eerste 'try-out'. Afwachten hoe we
geclasseerd gaan worden ...
o verschillende leden hebben meegedaan in de UBA HF DX contest - CW gedeelte.
UBA West Vlaamse vriendenronde geleid door Marc ON5SM - 38 stations gelogd, waarvan een
AERO MOBIEL station ! Super FB ! Bedankt Marc.
Voordracht over digitale SSTV door Johny ON2AJ was een succes ! Bedankt voor de
uiteenzetting en mooie demo Johny !

•

•
•

Activiteiten voor de volgende weken

Onze CM meldt dat we op zijn minst gezegd een drukke agenda voor de boeg hebben!
•

HAMDINER ! we zijn nog even met bevriende sectie OSB (die het dit jaar organiseert) een
gepaste datum aan het afstemmen

•

15/3 : UBA Spring contest 2m SSB/CW zie http://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/lentecontest

•

Zaterdag 21/3 : 40ste Hambeurs Rosmalen: zowat de grootste beurs in de BeNeLux
http://radiovlooienmarkt.nl/ Er zijn 2 mogelijkheid om met de bus mee te rijden,
o vanuit regio KTK : met ON3ULM Fabien als chauffeur. Opstapplaats 06u00 Hooglede,
06u30 Ieper station, 07u00 Menen carpool, 07u20 Kortrijk Kinepolis bushalte,
07u45 Waregem carpool parking. Prijs 20€ H/T - inkom exclusief (8 €). Meer info
bij Fabien: vliegertje@telenet.be Gsm 0472/955444 uiterlijk op 14 maart
o vanuit regio OST : 06u30 Oostende, 06u40 Loppem, 06u50 Aalter. Prijs 20€ H/T inkom exclusief (8 €). Meer info bij Yentel ON3YH yentel.hollebeke@gmail.com voor
14 maart.

•

22/3 : UBA Spring contest 80m SSB:
zie http://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/lente-contest
17/4 - 20u00 stipt : verkiezingen UBA Bestuursleden, DM en CM onze sectie. Op zich zijn er
weinig verrassingen te verwachten .... aangezien het aantal kandidaten beperkt is, maar jullie
aanwezigheid zal toch een blijk van steun zijn en tevens telt dit mee voor de 'Beker van de
Voorzitter. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, breng dan een stem uit door je volmacht te
geven aan een collega OM (zie strookje in laatste CQ-QSO)
02/5 : 2de subregionale VHF contest - zie
http://www.uba.be/sites/default/files/uploads/vhf/contests/reglement%202015_NL.pdf

•

•

Diverse Weetjes
•

Sectielid ON5SM gaat naar de Filippijnen en zal van daaruit QRV zijn !
o Vriend Marc doet QSY naar DU9-land en zal steeds QRV zijn met een nieuwe (en
verbeterde !) opstelling vanaf +/_ 18 / 3 tot 25 / 4, met call DU9/ON5SM. Meer info op
www.on5sm.net . We horen Marc hopelijk 'live' via HF ofwel, alleszins over de repeater
R2 via echolink.

•

Facebook pagina : Ter herinnering meld ik graag dat we over een facebook pagina beschikken :
zie https://www.facebook.com/ubatra.torhout.3

Ik wens jullie nog veel plezier met de hobby en de beste 73
Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur - on7eq@uba.be - GSM 0498 / 51 54 84

