Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag
2 april 2019
•
•
•

Aanwezig: ON5SM, ON7TG, ON4ANE, ON7EQ en ON7JA
Volgende bestuursvergadering dinsdag 30 april 2019
Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, dienst op:
 5 apr : ON5SM Marc Verkiezingen UBA Bestuursleden
 19 april: Tom ON7TG
 3 mei: Jean-Jacques ON7EQ
 17 mei: Marc ON5SM

Afgelopen activiteiten

•
•

•
•

•

08-3 : Filmavond met prachtige beelden van drie DX-expedities, vol extreme
uitdagingen ...
15-3 : infoavond ivm. basisvergunning georganiseerd door onze sectie. Op 05 en
19 mei gaat de opleiding + praktische proef door- alvast veel succes gewenst aan
de kandidaten !
16-3 : Bezoek aan HAM-beurs Rosmalen door verschillende TRA leden
23-3 : Raad van bestuur UBA : de besluiten na consultatie van het BIPT in
verband met de frequenties en vermogens werden na bezwaar van de UBA
ingetrokken, de oude voorwaarden zijn terug van kracht! Er wordt evenwel
verwacht dat voor de ON3 het vermogen teruggebracht wordt naar 10W, maar
hopelijk wordt (een deel ?) van de 6m band terug ter beschikking gesteld.
Afwachten dus !
Verschillende leden aan de UBA lente contesten 2m, 80m en 6m

Wat zijn de belangrijkste activiteiten in de eerstvolgende dagen en weken ?

•
•

•

05 april 20u00 : Verkiezingen UBA bestuur, DM en CM. Vergeet niet van
je volmacht te geven aan een bevriende OM mocht je verhinderd zijn !
14-4 : West-Vlaamse vriendenronde 144.575 MHz 09u30 zal in naam van TRA
geleid worden door ON5SM Marc. Het nieuwe award is uit onder thema
'maritieme communicatie' met mooie foto's van Oostende Radio
22-4 : op Paasmaandag : HAMbeurs DIRAGE
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25-5 's namiddags : UITSTAP TRA naar het B&O museum in Oostduinkerke.
Laatste oproep = neem contact op met Marc ON5SM voor inschrijving !
31-5 van 10u00 tot 17u00 : Warme oproep voor deelname aan de 10de editie
1.000 km van Kom op Tegen Kanker. Dit jaar zullen wij met ondersteuning
bieden als 'parkingwachters' en 'seingevers' aan dit evenement dat Zedelgem
heeft uitgekozen tot middaggemeente. Het hemelvaartweekend is al enkele jaren
1000 km-weekend, dan gespen enkele duizenden dapperen hun fietshelm vast,
klikken ze hun schoenen in de pedalen, en fietsen ze vanuit Mechelen ten
voordele van de strijd tegen kanker. Elk deelnemend team zamelt in de aanloop
naar het evenement minstens 5.000 euro in voor kankeronderzoek. Geef je op
aan Michel ON4VC voor deelname - stuur hem een mailtje voor 25/3 via michelvanhoutte@skynet.be We houden je dan op de hoogte over de verdere
praktische schikkingen, van zodra ze bekend zijn. Alvast dank voor jullie inzet en
ondersteuning voor het goede doel !
Zaterdag 04 mei : Nationaal UBA Congres in Namen.. Zie UBA site voor meer
info
25 juni : deelname aan de Practical Wireless QRP contest op 2m vanuit een
nieuwe strategische en competitieve locatie aan de Franse Kust ... delails volgen
!

Verder ...

•

Het toilet op het containerpark is terug in orde gebracht en ter beschikking van
onze leden !

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 0498 51 54 84

