
  

Verslag Bestuursvergadering TRA van 

donderdag 11 mei 2017 

  

• Aanwezig; ON7TG, ON4ANE, ON7EQ  

• Verontschuldigd: ON5SM en ON7JA 

• Volgende bestuursvergadering donderdag 8 juni 2017 – 20u00 

• Kasverslag : gezond !  

• Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, 

dienst op: 

• 12 mei:  ON7TG Tom 

• 26 mei : we zoeken een kandidaat ! 

• 09 juni : ON7EQ Jean-Jacques 

• 23 juni: ON5SM Marc  

 Verslag van vorige activiteiten :  

• Actieve deelname door verschillende leden aan de UBA lente 

contesten 2m, 80m en 6m   

Geplande activiteiten in de eerstvolgende dagen en weken ?  

• Culturele uitstap naar LA COUPOLE wordt uitgesteld tot na de zomer. 

• HAMDINER TRA -OSB : Bevriende sectie OSB was niet in de 

mogelijkheid om dit in het voorjaar te organiseren, maar nodigt ons 

uit om aan te sluiten op hun BBQ op zondag 09 juli - 12u00. Details 

volgen nog.  

• Op 21-5 : herhalingsles Basiscursus - we 'stomen' onze kandidaten 

klaar voor  het BIPT examen eind deze maand ! Alvast succes gewenst  

• De maand mei is kalm voor wat contesten betreft, maar op 11 juni is 

er de 34ste editie van de Practical Wireless Contest op 2m - QRP 

mode - een aanrader - ook voor de beginners !     



• Op 19 augustus vanaf 10u00 tot 14u00 zullen wij als TRA de 

JUMBORUN ondersteunen voor wat de parking wacht betreft  van 

moto's en zijspannen.  Stad Torhout verwacht dat wij, zoals in het 

verleden, een tiental leden hiervoor kunnen inzetten ...  Voor onze 

sectie een mooie kans om onze aanwezigheid in het stadsbeeld in de 

kijker te zetten.  Info volgt, coördinatie is in handen van ON4VC 

Michel 

• Op 20-5 hebben is er de Algemene vergadering UBA te Redu in het 

EURO SPACE CENTER, het is een eind rijden, maar zeker de moeite 

waard om te bezoeken.  

• Kofferbak verkoop sectie MWV (Roeselare)  op 18/6 vanaf 08u00. 

 TRA zal eveneens aanwezig zijn, er zullen nog heel wat zaken van het 

nalatenschap van Wilfried ON4CJ aangeboden worden.   

• Vriendenronde 144.575 MHz op 21/5 door sectie TRA, Danny ON7RD 

zal dit op zich nemen, alvast dank hiervoor !  

Diversen ... 

•  In de week van 29-5 trekt voorzitter ON7EQ voor een paar dagen 

naar C3 (Andorra). Mochten er nog QSL kaarten van leden uit te 

wisselen zijn met de activatie van augustus 2016 (C37MS of C37NL), 

zijn dee aan hem te bezorgen! Sked op HF is eventueel mogelijk op 

31-5 in de vooravond. 

• Tenslotte nog melding van een interessant boekwerk verschenen 

over de geschiedenis van het RMD Station te Middelkerke - dat door 

ons werd geactiveerd als 'Last Farewell' in januari 2016 - en dit event 

wordt eveneens vermeld in het boek ! Met dank aan Ron ON6CQ voor 

de info. 

  

 


