Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag
4 april 2018
•
•
•

Aanwezig: ON7EQ, ON5SM, ON7JA, ON7TG en ON4ANE
Volgende bestuursvergadering woensdag 2 mei 2018
Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, dienst op:
o 06 april: 20u00 stipt Verkiezingen UBA – CM – DM -Beheerders (ON5SM
dienst)
o 20 april: ON7EQ Jean-Jacques
o 4 mei: ON4ANE Norbert
o 18 mei: ON7TG Tom
Laatste activiteiten

•

Actieve deelname door verschillende leden aan de UBA lente contesten 2m, 80m en 6m

•

Aanwezigheid van heel wat TRA leden op de beurs van Rosmalen (waar we minder
standhouders dan vorige edities mochten noteren ... er was gelukkig meer ruimte tussen
de tafels)

•

West-Vlaamse vriendenronde 01-4, geleid doon ON5SM Marc in naam van de sectie : 43
QSO's in de log ! De eerste bronzen awards gaan binnenkort de deur uit
Volgende activiteiten

•

06 april 20u00 (morgen): Verkiezingen UBA bestuur, DM en CM. Vergeet niet van je
volmacht te geven aan een bevriend OM mocht je verhinderd zijn ! Zoals eerder gemeld,
en jullie in de CQ-QSO hebben kunnen lezen, is vooral de verkiezing van de bestuurders
dit jaar van cruciaal belang om de toekomstige structuur en werking van de UBA te
bepalen, aangezien er op dit niveau momenteel twee totaal verschillende beleidsvisies
bestaan.

•

24 april : ARDF 2m wedstrijd te Gent.

•

28 april : ARDF 80m wedstrijd te Gullegem

•

30 april : Geplande uitstap naar ISOTOPOLIS te Dessel en aansluitend abdij van Postel :
helaas moeten we dit annuleren, gezien het beperkte aantal inschrijvingen (amper 7
man!) Het is zeer jammer te moeten vaststellen dat er voor 'groepsactiviteiten' binnen
de sectie steeds minder belangstelling is ... waar is de tijd dat we een bus konden vullen
voor een daguitstap naar Lier of naar het Vlaams Parlement ? Voor het bestuur van de
sectie is deze

evolutie uiteraard niet erg motiverend ... gaan we - zoals door sommige andere secties
besloten werd - echt 'niets meer' organiseren?
•

01 mei : de activatie van de speciale roepnaam OT70TRA (project CUBA 70 Hits The
AirwavesC ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van onze vereniging) begint vorm te
nemen, details volgen. Er hadden zich hiervoor 13 leden voor ingeschreven.

•

05 mei: Algemene Vergadering - Nationaal congres UBA te Neerpelt: zie
https://www.uba.be/nl/uba/jaarlijks-uba-congres/uba-congres-2018

•

13 mei : BMA contest : de sectie KTK en het BMA team nodigen u graag uit om deel te
nemen aan de BelgianMillAward contest (BMA). De wedstrijd vindt plaats op zondag 13
mei van 8 uur tot 12 uur lokale tijd.U kan deelnemen in de categorie VHF en/of HF al dan
niet vanaf een molenreferentie. Deze contest komt in aanmerking voor wie deelneemt
aan de UBA Superprestige. Voor de winnaar is er in iedere categorie een mooie trofee
voorzien. Verdere informatie kan u terugvinden op de website. KTK en het
BMA team hopen op een talrijke deelname ! zie https://www.belgianmillaward.be/
•

10 juni : er wordt overwogen om deel te nemen aan de Practical Wireless Contest 2m
QRP vanuit Frankrijk, als we ten minste kunnen beschikken over een mobiele
shack,.details volgen ...

Verder ...
•

José ON4CJK, onze QSL manager, heeft melding gekregen van het QSL sorteercentrum
dat er heel wat kaarten verzonden worden naar DX-bestemmingen waar er geen buro
aanwezig is! Zie bijlage ter herinnering. Helaas belanden deze kaarten uiteindelijk in de
papiermand ... hou hiermede rekening !

•

De eerste openingen op 6m in Sporadic-E werden dit jaar waargenomen, het is dus tijd
om QRV te zijn op deze band !

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

