Verslag Bestuursvergadering TRA van
donderdag 6 april 2017
•
•
•
•
•

Aanwezig; ON7TG, ON4ANE, ON7EQ
Verontschuldigd: ON5SM en ON7JA
Volgende bestuursvergadering donderdag 4 mei 2017
Kasverslag : gezond !
Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond,
dienst op:
•
14 april: ON7EQ Jean-Jacques
•

28 april: ON4ANE Norbert

•

12 mei: ON7TG Tom

Verslag van vorige activiteiten :

•
•
•

•

Actieve deelname door verschillende leden aan de UBA lente
contesten 2m, 80m en 6m
Aanwezigheid van heel wat TRA leden op de HAM-beurs van
Clermont (F) op 04-3, een beurs met heel wat interessant materiaal ...
11 & 19-3 : organisatie basiscursus : 5 deelnemers hebben met
vlijt de 'crash course' gevolgd, 4 OM's namen deel aan de praktische
proef, allen met glans geslaagd ! Een dikke proficiat Dirk, Ronny,
Lieven Herman, en Ive. Onze 5de man, Koen, was helaas ziek ... dus is
de proef voor hem uitgesteld. Op 21-5 organiseren we voor onze
cursusten een 'opfrissing' van de theorie en dan zijn ze allen klaar om
het BIPT examen af te leggen eind mei !
Op 24-3 druk bijgewoonde voordracht aangaande de C37MS Andorra
DXpeditie van ON5AEN en ondergetekende, gevolgd door de
herverkiezing als CM. In naam van het TRA Bestuur, dank voor jullie
aanwezigheid en steun.... dezelfde ploeg gaat dus met volle
motivatie weer aan de slag voor nieuw werkingsjaar !

•

26-3 : West-Vlaamse vriendenronde, geleid door ON5SM Marc, met
een goed gevulde log als resultaat.

Geplande activiteiten in de eerstvolgende dagen en weken ?

•

•
•

24 juni (datum voorlopig onder voorbehoud !) : Culturele uitstap
naar Frankrijk - La Coupole + Museum 'Opération DYNAMO' . Info
volgt mar hou alvast deze
Zaterdag 20 mei : Nationaal UBA Congres in het Euro Space Center te
Libin - zie UBA site voor meer info
OSB-TRA Hamdiner: dit jaar georganiseerd door sectie OSB, een
datum/locatie volgt

Diversen ...

•
•

•

•

Marc ON5SM is nog voor een maand QRV vanuit DU9 en regelmatig
te horen op R2 via echolink
Er is een derde editie van onze 'Sparrenvonken te downloaden vanuit
onze TRA webstek of klik hier http://www.ubatra.be/download/sparrevonken/Sparre-vonken-2017-05.pdf
Als gevolg van organisatie van onze basiscursus, hebben we 2 nieuwe
leden in de sectie : we verwelkomen Dirk CREVITS uit Torhout en
Ronny VIANE uit Tielt ... zonder twijfel horen wij ze binnenkort op de
frequentie met hun kersverse ON3 call !
We hebben vastgesteld dat één van de 13,8v voedingen (ZETAGI) van
onze TRA shack defect is ... onder belasting geeft ze namelijk 17volt
! Wie voelt zich geroepen om er eens naar te kijken ? Anderzijds is
onze beamer na meer dan 10j trouwe diensten defect gegaan... we
overwegen dus aankoop van een nieuw toestel.

