Verslag Bestuurvergadering TRA op maandag 30 april 2012
Aanwezig : ON7EQ en ON4AYQ en ON4ANE en ON7TG
Verontschuldigd : ON7JA
Volgende bestuursvergadering dinsdag 5 juni 2012
Behandelde punten:
∑

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

04 mei : ON5SM
11 mei: ON4ANE
18 mei : ON7EQ
25 mei : ON7TG
1 juni : ON5SM
8 juni 2012: Voordracht RA applications met SmartPhones ON7EQ – ON7JA

Bespreking laatste Activiteiten sectie:
∑

∑
∑

Deelname aan contesten :
o Diverse leden hebben meegedongen aan de UBA LENTECONTESTEN , bedankt voor
hen puntjes gegeven te hebben aan onze TRA leden.
Succesvolle en druk bijgewoonde voordracht over SDR (Software Defined Radio) gegeven
door Luc ON7CFZ, waarvoor dank.
Bedankt Norbert ON4ANE voor het verzorgen van de UBA vriendenronde, waarbij we veel
Torhoutse stations gelogd hebben, die we al een tijdje niet meer hadden gehoord. Dat doet
plezier !

Wat zijn de activiteiten in de volgende weken ?
∑

ZATERDAG 12 MEI : UBA congres in Louvain La Neuve

Voor alle details kijk naar de UBA webstek http://uba.be/nl/uba/jaarlijks-uba-congres/ubacongres-2012
Zoals vorig jaar, zijn er 's ochtends voordrachten & workshops, en 's namiddags de statutaire
vergadering. We noteren alvast de voordracht over de ROCKALL expeditie en de OUFTI Satelliet
als bijzonder interessant.
∑

Deelname aan PW VHF QRP contest op 10 juni : Zijn er nog OM's die wensen deel te nemen
? We zullen dit jaar deelnemen met een eenvoudigere opstelling dan voorheen, maar steeds
vanuit de mooie locatie van Mont de Sombre, nabij Calais.

∑

Vrijdag 8 juni 20u00 : Voordracht van Jan ON7JA & ON7EQ ivm. APPS voor de
radioamateur op de SmartPhone (en/of tablet) Overleg met STAD TORHOUT ivm. onze
shack : Tom ON7TG vervolgt de lopende gesprekken ivm onze shack, die op termijn (eind

2012 ?) zal verdwijnen, in het kader van de heraanleg van de buurt rond het station en de
verhuis van het containerpark.
ZONDAG 17 Juni 09-12u : KOFFERBAKVERKOOP ! Deze activiteit werd georganiseerd op vraag
van de leden, maar tot hiertoe hebben we slechts één inschrijving ontvangen, en dan nog wel van
iemand die geen lid is van de sectie . Komaan mensen ... wakker worden of anders blazen we het af
.... ofwel wilt iedereen een batje doen, maar zelf niet verkopen ?
En om af te sluiten nog wat diversen ...
∑

Website : we hebben rapporten ontvangen dat er een virus / trojan op zou zitten. Michel
ON8DM, onze webmaster , kijkt dit na... blijkbaar is dit enkel het geval met bepaalde
virussscanners

∑

Openingsuren van onze SHACK : afgelopen weken hebben we vastgesteld dat er wat
minder bezoek is de vrijdag avond, waarschijnlijk omdat de lente in het land is. Op één
avond was er zelfs helemaal geen bezoeker... en aan de andere kant moeten we soms enorm
puzzelen om de bar te bemannen. Daarom beraden wij ons om deze zomer (wegens
vakantieperiodes barmannen en leden) de shack éénmaal om de week te openen en te
sluiten, bvb de eerste en derde vrijdag van de maand. Dit zal dan zeker op de website
aangekondigd worden. Indien jullie suggesties hieromtrernt hebben, horen wij het graag !

∑

SAR - Stralingsdossier : de UBA heeft antwoord ontvangen van de juridische dienst van
LNE en aanvaard de zienswijze van onze vereniging mbt. de mogelijke vrijstellingen van
kennisgeving (het invullen van de website) - zie website UBA voor meer details - maar
kortom:
o Geen kennisgeving vereist indien men reeds beschikt over een BIPT antennedossier
(of ontvangst bevestigd werd)
o Geen kennisgeving vereist voor stations met minder dan 20W ERP (bvb een HF
station met 100w op een dipooltje), onafgezien het aantal uren uitzending per jaar...

Volgende bestuursvergadering gepland op dinsdag 5 juni 2012 20h in shack TRA, leden iedereen
welkom.
∑
∑
∑

Verslag opgemaakt door ON7JA, met dank aan ON7EQ voor de input
Verder nog veel plezier met de onze fantastische hobby!
on7eq@uba.be GSM 0475 / 66 55 36

