Verslag Bestuursvergadering donderdag 5 mei 2016
Aanwezig: ON7TG, ON7EQ, ON5SM, ON7JA en ON4ANE
Volgende bestuursvergadering donderdag 2 juni 2016
• Kasverslag: gezond !
• Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond, dienst op:
•

5 mei: JJ ON7EQ

•

13 mei: Tom ON7TG

•

20 mei: Voordracht

•

27 mei: JJ ON7EQ

Afgelopen activiteiten :

•

Het bezoek aan de Marinebasis Zeebrugge (met rondvaart in de haven) , de
'korpsmaaltijd' over de middag en aansluitend het bezoek aan het MRCC
Oostende kenden een grote opkomst en waren zeer interessant, ook
het bezichtigen van de nieuwe operator console van Oostende Radio die recent
naar deze locatie werd verhuisd. Gelukkig waren de weergoden ons goed
gezind...

•

•

Verkiezingen UBA van 8 april : de voorzitter bedankt voor jullie aanwezigheid (of
volmachten) en steun ! Hierbij gaat het huidige bestuur verder voor een nieuw
werkingsjaar !
Het HAMDINER van 10/4 in het 'Kasteel d'Aertrycke' samen met de sectie
OSB was rijkelijk bediend en perfect verzorgd ! Helaas dit jaar een wat mindere
opkomst van onze sectie te noteren .... volgend jaar beter ?

Komende activiteiten

•
•
•

•

•

•
•

Vrijdag 29 april : Voordracht ''Communicatie in WO I'' door ON8PV
01 mei: Beurs DIRAGE - DIEST en Nationaal Congres UBA.
zondag 08 mei : deelname ''1.000 kms Tegen Kanker'' - zie de flyer in
bijlage. Kom je niet als vrijwilliger om de parkingwacht te verzekeren, breng dan
een bezoek aan de Sparrenstad om de langste erehaag te vormen en daarna door
het evenementendorp te wandelen - er zijn attracties voor iedereen !
Zondag 08 mei eveneens de West Vlaamse vriendenronde op 144.575 MHz
09u30-10u30 - deze zal in naam van de sectie TRA verzorgd worden door ON2AJ
Johny !
Vrijdag 20 mei : Voordracht ''Het leven op onze Zuidpoolbasis Prises
Elisabeth'' door Johnny ON4EN die op deze verafgelegen locatie QRL't - NIET TE
MISSEN !
Zaterdag 5 november : HAMbeurs / Kofferbakverkoop te Koksijde,
georganiseerd door de West-Vlaamse secties
Bardienst : zie onze website voor details !
DIVERSEN

•

•

'Corrida' van 15/4: aanstaande vrijdagavond is er een loopwedstrijd rond ons
clubshack, deze is dan ook haast niet bereikbaar. We hebben daarom besloten
om de shack gesloten te houden.
Experimenteren op de 60m band : een aantal leden hebben zich reeds gewaagd
op deze nieuwe band. Alhoewel hij amper 15 kHz breed is, zijn er heel leuke
verbindingen mogelijk binnen Europa (en daarbuiten !) met de meest
eenvoudige antennes, omdat deze band zo 'rustig' is. Een échte uitdaging !

