
Verslag Bestuursvergadering TRA op dinsdag 7 mei 2013 
 
Aanwezig :  ON4AYQ, ON7EQ,  ON7TG, ON7JA en ON4ANE  
Verontschuldigd: ON5SM 
Volgende bestuursvergadering maandag 10 juni 2013 
 

Behandelde punten: 

1. Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond: 
o 10/5 ON4ANE 
o 17/5 ON7EQ  
o 24/5 ON7TG 
o 31/5   Ledenvergadering ivm. Vrijetijdsbeurs 14_15 september 
o 7/6  ON7JA 

2. Kastoestand: OK 
3. Afgelopen activiteiten :  

• Voordracht ON4ADI was een succes 
• Deelname aan 2de subregionale VHF contest door verschillende leden 
• UBA Congres  in Knokke verliep in goede stemming, thema ontmoeting 

met de jeugd bood de mogelijkheid om te werken met signaalzoekers . 
Namiddag congresactiviteiten waren tal van voordrachten  Arduino. B-
Ears door  Michel ON4VC, daarnaast  Dares- Zeenet hulpnet 

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

• 31/5 Vergadering met de leden om alles uit te leggen ivm. voorbereiding 
Vrijetijdsbeurs van 14/15 september 

• De bouw kits  ivm. signaalzoekers zullen eveneens samengesteld worden voor 
het jonge publiek tijdens de vrijetijds beurs te Torhout  

• Zondag 2 juni Vriendenronde wordt geleid door ON7EQ. 
• Zondag 2 juni eveneens Kofferbakverkoop TLS  
• Zondag 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 geïnteresseerd bent ! Vervoer met 
camionette wordt verzorgd door Tom ON7TG.  Contest-duur is van  09u UTC 
tot16u dus 11u tot 18u Belgische tijd! 

• Zondag 16 juni Kofferbakverkoop sectie Roeselare 
• Weekend 28 juni Ham Radio Friedrichshaven Duitsland 



• 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 apparatuur 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) Uitstap naar transmissiemuseum gaat door via carpooling de 
inschrijving is mogelijk tot eind juni. Bekend maken van de wageninformatie 
is nodig voor de formaliteiten ter plaatse, toegang op het terrein is dan 
mogelijk met de wagens. Nogmaals de TRA activiteit gaat door op 27 
september 20132. Eten “à la carte” zal mogelijk zijn voor een gemiddelde prijs 
van 6�. 

• Cultuurdienst Torhout info Tom. Ondertussen behoort TRA terug tot de Deelraad 
Recreatie & Vrijetijdsbesteding. 5 juni vergadering. Own Cloud is actief voor 
Cultuur dienst, meer info volgt.   

• TRA-Website perikelen werden verholpen door JJ, Bedankt !! 

 

 

 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 


