Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag
7 maart 2018
•
•
•

Aanwezig: ON7EQ, ON5SM, ON7JA, ON7TG en ON4ANE
Volgende bestuursvergadering woensdag 4 april 2018
Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, dienst op:
o 9 maart: ON5SM Marc
o 23 maart: ON4ANE Norbert
o 06 april: 20u00 stipt Verkiezingen UBA – CM – DM -Beheerders
o 20 april: ON7EQ Jean-Jacques

Laatste activiteiten
•
•
•

Contestnieuws : verschillende leden hebben meegedaan in de UBA HF DX contest - CW
gedeelte en met de 2m UBA all-mode contest !
Workshop ivm de nieuwe digitale mode FT-8 op 09-2 was druk bijgewoond en dus een
succes ! Bedankt Jean-Jacques voor de excellente toelichtingen.
Ons eigen sectietijdschrift "SPARREVONKEN" - editie februari is verschenen en reeds
vele malen gedownload vanuit onze TRA-webstek.

Volgende activiteiten
17 maart: Hambeurs Rosmalen
•

18 maart : UBA Spring contest 80m SSB zie http://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/lente-contest

Logs => http://Springcontest.on4dst.be

•

25 maart: UBA Spring contest 6m all mode zie http://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/lente-contest

Logs => http://Springcontest.on4dst.be

•

01 april: UBA vriendenronde 2m 144.575 MHz 09h30 - 10h30 lokaal geleid door onze
sectie met ON5SM achter de microfoon - graag massale opkomst voor een goed gevulde
log !

•

06/4 - 20u00 stipt : verkiezingen UBA Bestuursleden, DM en CM onze sectie. Iedereen
die de CQ-QSO heeft gelezen heeft gezien dat er dit jaar heel wat belangen op til
staan ... Gaat onze nationale vereniging UBA, zoals sommige kandidaat-bestuurders het
thans voor ogen hebben, uit elkaar vallen in een aantal regionale entiteiten ? Breng zeker
je stem uit om de toekomst van onze hobby in België mede te bepalen ! 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) - vul het strookje volledig in en onderteken het
zodat het geldig is. Elke OM aanwezig op de verkiezing mag over één volmacht
beschikken. Zoals ons sectielid en tevens nationaal voorzitter Claude ON7TK het stelt,
IEDERE STEM is meer dan ooit VAN BELANG !
30/4 : Culturele uitstap naar ISOTOPOLIS en de abdij van Postel. Inschrijven kan
nog tot 11 april- zie bijlage. Wacht niet tot de laatste dag, want het aantal deelnemers is
beperkt. Een unieke gelegenheid (dank zij de introductie van een bevriend OM) om een
kijkje te nemen in de bijzondere wereld van atoomenergie, en aansluitend binnen te
dringen achter de deuren van de Norbertijen abdij van Postel ! Noteer alvast de datum
van maandag 30 april (= normaal een brugdag voor 1 mei !) in je agenda voor onze TRA
uitstap.

•

ISOTOPOLIS in Dessel (zie http://www.isotopolis.be/)

Nu dat er in de media heel veel sprake is van atoomenergie, en hierbij gerelateerd het
atoomafval, is dit bezoek een unieke gelegenheid om kennis te maken met het beheer

van deze materie. Wist je b.v.b. dat er in België geen atoomafval ondergronds bewaard
wordt ? Waar dan wel ? Met welke problemen moeten we hierbij rekening houden .... en
voor hoe lang ? We komen het allemaal te weten tijdens een drie uur durend bezoek en
een glasheldere, interactieve dialoog met onze gids.
's Namiddags plannen we dan, om even de zaken over een andere boeg te gooien, een
geleid bezoek aan de abdij van Postel, waar sinds het jaar 114 Norbertijnen gehuisvest
zijn - de rondgang aldaar af te sluiten met een lekker proevertje !

Informatie volgt ... maar hou de datum alvast vrij en wees er als de kippen bij, want het
aantal deelnemers is beperkt !
DIVERSE WEETJES ...

o

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

