Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag
3 maart 2016
Aanwezig: ON7TG, ON7EQ, ON5SM, ON7JA en ON4ANE
Volgende bestuursvergadering donderdag 7 april 2016
•
•

Kasverslag: gezond !
Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond, dienst op:
o 4 maart: Marc ON5SM
o 11/3: Jean-Jacques ON7EQ
o 18/3: ON7TG Tom
o 25/3: Jean-Jacques ON7EQ
o 1 april: Norbert ON4ANE
o 8/4: ON5SM Marc en Bestuur TRA – CM/UBA verkiezingen
Afgelopen TRA activiteiten
•

Vriendenronde geleid door ON5SM op 28/2 - de log was goed gevuld met
37 QSO's.

Komende activiteiten
•
•

•
•
•

•
•

Zondag 6 maart: UBA Lente contest 80m CW
Zondag 13 maart : UBA Lente contest 2m SSB/CW - geef alvast puntjes weg
aan de deelnemers van onze sectie, en dien AUB je log in !
eveneens 13 maart : ARDF 80m in Genk
Zaterdag 19 maart : Hambeurs Rosmalen + ARDF 80m Oudenaarde
20 maart : UBA Lente contest 80m SSB - geef alvast puntjes weg aan de
deelnemers van onze sectie, en dien AUB je log in !
Zondag 03 april - 06 tot 10u UTC - UBA contest 6m CW/SSB
07 april : bezoek Marinebasis Zeebrugge + MRCC Oostende.

•

•

•
•
•

•

•

08 april- 20u stipt : CM-DM verkiezingen - jullie aanwezigheid is een steun
voor het TRA-bestuur ... aansluitend een korte voordracht van ON7JA &
ON7EQ i.v.m. de werking van de QSL dienst , binnen en buiten de sectie !
zondag 10 april : HAM DINER sectie TRA-OSB - 12u00 in Restaurant
Kasteel d'Aertrycke te Torhout - zie hieronder !
Vrijdag 29 april : Voordracht ''Communicatie in WO I'' door ON8PV
Zondag 1 mei : Beurs DIRAGE - DIEST en Nationaal Congres UBA.
zondag 08 mei : TRA-assistentie voor ''1.000 kms Tegen Kanker'' - zie
hieronder !
20 mei : Voordracht ''Het leven op onze Zuidpoolbasis Prinses Elisabeth'' NIET TE MISSEN !
05 november : HAMbeurs / Kofferbakverkoop te Koksijde, georganiseerd
door de West-Vlaamse secties

Detail info ivm.: TRA-OSB HAMDINER op Zondag 10 april
Hierbij dan ook een finale oproep - inschrijven kan nog tot ZONDAG 13/3 . In
bijlage het menu en prijskaart(je) - stuur een mail naar on7eq@uba.be of geef
een telefoontje 0498/51.54.84.
Glaasje bubbels met wachtbordje
________
Voorgerecht: grote keuze; vis/vlees/groentes/soep - koud/warm met 'repasses' à
volonté in buffetvorm
________
Hoofgerecht : rundstournedos of vis volgens marktaanvoer, aan tafel geserveerd
________
Gevarieerd dessertbuffet , zelfbediening met repasses à volonté : gebak, sabayon,
mini irish coffee, creme brulée, pannenkoekjes, wafeltjes, kaasassortiment
Dit alles voor de forfait van 53,-EUR Voor de TRA-leden sponsort onze kassa 13,EUR , dus komt het op 40,-EUR netto. Wordt je vergezeld van (X)YL niet lid van
de sectie, komt het dus op 40 + 53 = 93,-EUR

Graag inschrijven met het aantal personen per kerende mail gericht aan
on7eq@uba.be , op 15/3 wordt alles definitief afgesloten - er dient vooraf geen
keuze opgegeven te worden van de hoofdmaaltijd.

Detail info ivm. ''1.000 km van Kom op tegen Kanker'' - Zondag 8 mei 09u30 14u00

We hebben ons geëngageerd om met een tiental leden de parkingwacht van het
evenement te verzekeren, tot hiertoe hebben 4 OM's van de sectie hun
medewerking verzekerd ... dat is niet voldoende ! Kom ook mee op tegen Kanker
en steek de handen uit de mouwen, we hebben je hulp écht nodig ! Neem
contact op met Michel ON4VC michel-vanhoutte@skynet.be en geef hierbij ook
de maat van T-shirt op.
Nieuwe frequentiebanden beschikbaar !
Zie de UBA webstek ivm de uitbreiding van de 4m band en de nieuwe 60m band
... een aantal sectieleden hebben reeds hun eerste QSO's gevoerd op 5 MHz !
Tenslotte wat nieuws over ons sectielid Eddy ON8VE. Eddy werd overgebracht en
revalideert momenteel in het St Rembert ziekenhuis (kamer 141, 1ste verdiep bezoek toegelaten na 16u). Zijn fysische toestand is - gezien zijn hersenbloeding
en lange periode doorgebracht in coma - opmerkelijk goed, hij heeft niet te lijden
van dikwijls voorkomende verlammingen. Helaas is zijn geest nog niet hersteld :

hij herkent wel iedereen bij naam en call, maar zijn gedachten staan nog niet op
één rij, en een dialoog voeren is dan ook wat moeilijk. Er is sprake dat de
revalidatie en therapie zal vervolgd worden in Beernem...

