Verslag Bestuursvergadering TRA van dinsdag 6 april 2014
Aanwezig : ON7TG, ON4ANE, ON4AYQ, ON7EQ en ON7JA
Verontschuldigd: ON5SM
Volgende bestuursvergadering donderdag 8 mei 2014
•

•

Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond dienst:
o 11/4: Jan ON7JA
o 18/4: Norbert ON4ANE
o 25/4: Tom ON7TG
o 2 mei: Jean-Jacques ON7EQ
o 13 juni: Voordracht ''Meteor Scatter ? Gemakkelijker dan je denkt !''
Kastoestand: OK
Voorbije activiteiten:

•

•

•

Verkiezingen UBA van 21 maart : Jean-Jacques bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en
steun ! Hierbij gaat het huidige TRA-bestuur opnieuw verder voor een jaar ! Voor de provincie
West-vlanderen wordt de nieuwe DM ON3DNS, Dennis, in vervanging van Ronny ON4RK die
wegens gezondheidsredenen de fakkel moet doorgeven.
Voordracht & reisverslag op 28 maart - 'Island Hopping' door ON8ZL : heel leuk verslag van
verschillende expedities / activaties door het team ON8ZL, ON8ZZ en ON5NQ met heel wat tips,
bedankt hiervoor Frederik en Peter.
Deelname door verschillende leden aan de diverse UBA lente-contesten op 2, 6 en 80m - onze
sectie blijft heel actief op dit 'front' !
Activiteiten voor de eerstvolgende dagen en weken:

•
•

•
•
•
•

zondag 13 april : TRA verzorgt de UBA vriendenronde op 144.575 van 09u30 - 10u30,
met ON5SM Marc achter de micro. Zorg alvast voor een goed gevulde log !
zondag 27 april - 12u00 : HAMDINER TRA-OSB, in Kasteel d'Aartrycke te Torhout. Er zijn
reeds een twintigtal TRA leden ingeschreven voor dit gezellig samenzijn... er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar ! Schrijf in bij Marc ON5SM voor 13/4. - in bijlage nog eens de menu en alle
details die jullie zullen laten watertanden...
03 en 04 mei: Sub regionale contest - VHF - UHF -microwave
zaterdag 10 mei : Nationaal UBA Congres in La Louvière. Zie CQ-QSO of de UBA website voor
alle info
13 juni : Voordracht 'METEOR SCATTER' door ON7EQ
15 juni : deelname in de 'Practical Wireless' contest op VHF met QRP vermogen : Ja, we
plannen wederom QRV zijn vanop ons contest QTH tussen Calais en Boulogne, met antennes
richting UK (en Torhout !). Wie doet er mee ? Hopelijk dit jaar minder wind als verleden editie ...
zo kunnen we betere antennes opstellen ;o)

DIVERSEN ...
•
•

•

•

Nieuw lid in onze sectie : we verwelkomen Franky ON2DF, uit Veldegem. Franky was reeds
bekend als bezoeker op TRA, maar is nu dus toegetreden als effectief lid !
Anderzijds heeft ons lid Jelle ON2JD besloten van over enkele maanden met hebben en houden
te QSY'en over de grote plas richting Kingston (Canada), op de oevers van St Lawrence rivier !
Jelle plant nog binnenkort TRA te bezoeken of afscheid te nemen van de vrienden ... info volgt !
Shack TRA : we beschikken terug over een degelijke PC, en via ON3JPA Jean-PIerre over een
mooie MARANTZ tuner/versterker. Deze zou nu moeten aangesloten worden op onze boxen,
wie kan daar eens naar kijken ???
Helaas heeft de redacteur van CQ-QSO en E-CQ-QSO, ON8AIR Georg, wegens persoonlijke
redenen besloten om als zijn functies en mandaat als bestuurder neer te leggen ... Alle hulp is
welkom om content aan te leveren, prioriteit gaat momenteel naar het opmaken van CQ-QSO,
omdat we hier contracten hebben met de drukkerij. Voel je geroepen om een kort artkel te
schrijven - het hoeft helemaal niet 'high tech' te zijn - maar mag zeker iets zijn voor beginnende
OM's. Ofwel een reisverslag,... of je tips en tricks om in een bepaalde mode van start te gaan.
Je kan alles toesturen (tekst opgemaakt in MS-in Word) en enige foto's) naar info@uba.be

Voor de bemanning van de bar kunnen we eveneens verwijzen we naar de TRA webstek
http://www.uba-tra.be

We wensen jullie alvast nog veel plezier met de hobby - vy 73

Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur

on7eq@uba.be
GSM 0497 / 50 40 76

HAM-DINER “27 APRIL 2014”

Dit jaar is het opnieuw de beurt aan sectie TRA om het traditioneel jaarlijks diner festijn samen met de
bevriende sectie OSB te organiseren.

Omdat je een winnend team niet moet inruilen voor een ander werd er in samenspraak opnieuw
gekozen om het lekker dicht bij thuis te houden.
Waar kan je namelijk beter zitten dan de droomlocatie van Kasteel d’Aertrycke.
http://www.kasteeldaertrycke.be/nl/home

Een feeëriek decor waar wij voor een keer in alle intimiteit het parkrestaurant “Het koetshuys”
mogen lenen.
Niet alleen de warme sfeer maar ook de gezelligheid zullen u zeker aanspreken.
Voor alle duidelijkheid we plaatsen alle tafels bijeen zodat er duchtig gekeuveld en van achterklaps
gewisseld kan worden.
We verwachten de ingeschrevenen ten laatste om 12 uur stipt voor een verwelkoming met
aperitief methode tradionnelle “Baron de Beaucourt” (kir van het huis of fruitsap).
Na de introductie nemen we plaats aan tafel alwaar we vergast worden met een “wachtbordje van
huisgemaakt kaaskroketje met Zwitserse emmentaler”.
Omdat nu niet iedereen hetzelfde lust kan er gekozen worden voor een vlees of vis (gelieve uw
keuze bij inschrijving op te geven)
Menu:
Voorgerecht:
Cannelloni van Belgische wit-blauw met Noordzee krab en zachte soja mayonaise
Soep:
Warme verrine met zeevruchtensoep en gedroogde Italiaanse ham
Hoofdgerecht:
Gebakken hoenderborst met romige jus van eekhoorntjesbrood, zalf van aardpeer en bouchonaardappelen
OF
Dagverse vissuggestie van de chef volgens marktaanbod
Dessert:
Fantasie rond Belgische chocolade
Koffie of thee:
Gebracht met huisgebakken koekjes
Dit menu aan de democratische prijs van 42€, aperitief, kwaliteitswijnen, waters, gewone bieren en
frisdranken tijdens het diner inclusief & koffie inbegrepen

Zoals gewoonlijk sponsort TRA een gedeelte uit de clubkassa voor haar volwaardige leden (ttz. OM/XYL
lid van sectie TRA binnen de UBA) - voor deze bedraagt de prijs 30,-€ netto.

Graag jullie deelname bevestigen per kerende mail on5sm@skynet.be (aantal personen + keuze
gerecht), en dit uiterlijk tegen zondagavond 13 april.
We zien dan ook de corresponderende betaling tegemoet op onze TRA bankrekening 088-2000664-34
op naam van de Torhoutse Radio Amateurs, uiterlijk op 20 april.
Wees zo vrij tijdens de overschrijving eveneens in de opmerking uw call en aantal deelnemers te
vermelden, dit helpt de penningmeester een betere kijk op de zaak.

“Wees er echter snel bij want de plaatsen zijn beperkt tot 40 personen voor beide secties samen.”
Vy 73 en nog veel plezier met de hobby !
Jean-Jacques ON7EQ
CM TRA
Marc ON5SM
TRA Activity Manager
GSM: +32494795512

