Verslag Bestuursvergadering TRA op dinsdag 8 april 2013
Aanwezig : ON4ANE, ON4AYQ, ON7EQ, ON7TG, ON5SM en ON7JA
Verontschuldigd:
Volgende bestuursvergadering dinsdag 7 mei 2013
Behandelde punten:
1. Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond:
o 12/4 ON5SM
o 19/4 ON7TG
o 26/4 Voordracht ON4ADI Antenne design software
o 2/5 ON4ANE ?
o 10/5 ON
2. Kastoestand: OK
3. Afgelopen activiteiten :
•
•

Verkiezingen TRA / UBA van 15 maart : de CM Jean-Jacques bedankt iedereen voor zijn
aanwezigheid ... voor het bestuur steeds een blijk van steun en appreciatie voor hun
vrijwillige inzet in de vereniging!
Het HAMDINER in 'St Hubert' , door de sectie OSB georganiseerd, kende een talrijke
opkomst (meer dan 30 OM's & XYL aanwezig) en was tot in de puntjes verzorgd
! Volgend jaar is het de beurt aan onze sectie om het initiatief te nemen.

Outsite het restaurant en een blik op de TRA-tafel...

•
•
•

Vriendenronde UBA op 2m werd op 31 maart geleid door ON5SM en leverde een goed gevulde
log op met 32 contacten - bedankt Marc !
Deelname door verschillende leden aan diverse UBA contesten; 80m Cntst, ….
Aanwezigheid van heel wat TRA leden op de DIRAGE beurs van Diest (1 april)

4. Wat zijn de belangrijkste activiteiten in de eerstvolgende dagen en weken ?
•
•

20 april : HAMBEURS te Sinaai in het Waasland
26 april 20u00 : Voordracht door ON4ADI : Pol maakt ons aan de hand van een aantal
voorbeelden vertrouwd met MMANA, een software om antennes te modelleren. Hij
presenteert hierbij zijn nieuw en innovatief concept voor dual band verticals die zeer goed
presteren.

•

Zaterdag 4 mei : Nationaal UBA Congres in Knokke.. Zoals de vorige jaren, zijn er 's ochtends
interessante voordrachten & workshops, in de namiddag de statutaire 'Algemene
Vergadering'. Zie de UBA site & CQ-QSO voor meer info. Sectie ONZ zet haar beste beentje
voor om dit perfect voor ons te organiseren. zie http://www.uba.be/nl/algemene-vergaderinguba-congres-1 Dit jaar staat de jeugdwerking binnen onze vereniging centraal als thema.

•

09 juni : deelname in de 'Practical Wireless' contest op VHF met QRP vermogen. Op vraag van
een aantal leden zullen we weer deelnemen in deze leuke contest , waar we QRV zullen zijn
vanop ons contest QTH tussen Calais en Boulogne, met antennes richting UK (en Torhout !)
. Wie doet er mee? We proberen wederom voor een 1ste plaats te gaan, zoals behaald
werd enkele jaren geleden... --> laat gerust al weten of je geïnteresserd bent !
Zondag 16 juni Kofferbakverkoop sectie Roeselare
Weekend 13-14-15 september TRA deelname aan de Vrijetijdsbeurs van de Stad Torhout –
hou alvast die data vrij voor deelname.
vrijdag 27 september: Het bezoek aan het transmissiemuseum (TR) van PEUTIE is bevestigd een unieke gelegenheid om hun collectie communicatie appartuur te gaan bezichtigen, met
demo... ik zeg wel 'uniek' want dit museum is niet vrij toegankelijk voor het publiek en met
de huidige besparingen binnen het leger was het niet eenvoudig om daar binnen te geraken !
Proficiat Marc ON5SM om de deur geopend te hebben, hou ons op de hoogte van het
programma. Vooraf inschrijven is een must ivm. militaire veiligheid... (tot zover zijn er 14
OM's ingeschreven van diverse West-Vlaamse secties)

•
•
•

DIVERSEN ...
•

Onze vriend Mich ON8DM heeft te kennen gegeven dat hij de fakkel als 'TRA-webmaster' wenst
door te geven aan een opvolger. Wie heeft er wat tijd en voelt zich geroepen om zich hierover
te ontfermen? De huidige site is gerealiseerd met 'WordPress', een krachtig maar eenvoudig
content management systeem, maar we staan natuurlijk open om andere platformen te gebruiken
moch je een alternatief hebben waarmee je beter bekend bent. Alvast bedankt Mich om dit de
afgelopen jaartjes opgevolgd te hebben!

Ik wens jullie alvast nog veel plezier met de hobby en teken met de beste 73
Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur
on7eq@uba.be
GSM 0497 / 50 40 76 (= nieuw nummer !). Verslag opgemaakt door ON7JA, met dank aan ON7EQ JeanJacques voor de input.

