Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag
2 mei 2018
Aanwezig: ON4ANE, ON7EQ, ON5SM, ON7JA en ON7TG
• Volgende bestuursvergadering woensdag 6 juni 2018
• Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, dienst
op:
o 04 mei: ON4ANE Norbert
o 18 mei: ON7TG Tom
o 01 juni: ON7EQ Jean-Jacques
o 15 juni: ON5SM Marc
•

Laatste activiteiten
•

•
•
•
•

Deelname aan contesten :
o Diverse leden hebben meegedongen aan de
UBA LENTECONTESTEN , en uiteraard hun log ingestuurd.
o Ook heel wat activiteit van de sectie in de UBA DX contest - zie
resultaten online ! Proficiat aan ON7TK, ON7LX, ON7TG, ON5SM,
ON7JA, ON7AH voor hun deelname en resultaat
o Hierdoor is onze ranking in de UBA HF Superprestige spectaculair
gestegen tot de 4de plaats !.
CM & UBA Bestuurders verkiezingen op 06/4 : ON7EQ herkozen als CM waarvoor dank !
21-4 : ARDF 2m : afgelast door inrichtende sectie GNT
28-4 : ARDF 80m Gullegem
01-5 : Start van activatie OT70TRA door 12 leden (ON5SM, ON7EQ,
ON7TG, ON4CJK, ON7TK, ON7JA, ON5MF, ON4APU, ON4ANE, ON6PV,
ON7AH, ON4PO, ON7UC). Er zijn reeds een 250-tal QSO's gemaakt, in totaal
door alle OT70 stations tot hiertoe een dikke 20.000-tal ! Zie de UBA
webstek 70.uba.be voor meer info & hoe het award te verdienen.

Wat zijn de activiteiten in de volgende weken ?

•

•

•

•

•

05/05 : UBA algemene vergaderingen en nationaal congres + hambeurs
ingericht door sectie NOL - zie UBA website voor info
https://www.uba.be/nl/uba/jaarlijks-uba-congres/uba-congres-2018
13-05 : Deelname aan de BMA contest : Jan ON7JA en Marc ON5SM plannen
om de Vredemolen in Klerken te activeren op HF en VHF. Breng hen gerust
een bezoekje op deze historische locatie, of maak zeker dat je ook in hun
log staat !
10-6 : Deelname aan 'Practical Wireless' Contest. : we plannen samen met
sectie OSB om weer eens deel te neman aan deze UK 2m QRP contest, met
portabele opstelling vanop geschikte locatie nabij Calais. Enkele jaren
geleden waren wij als EERSTE geïndigd ! Interesse om mee te doen als
operator of bezoeker ? Neem contact op met Tom ON7TG.
13-6 09h30 - 10h30 West-Vlaamse vriendenronde 144.575 MHz verzorgd
door ON5SM MArc. Tot hiertoe werden 721 contacten gelogd er 15
bronzen awards uitgereikt.
17-6 : Hambeurs DIRAGE - zie Flyers in onze shack !

Tot slot ...

•
•
•

De operatie met 500 kg zware mast is bij Maurits ON4BCN geslaagd
dankzij vele helpende handen !
Onze TRA Facebook pagina is helaas niet meer on-line, wegens een
wijziging van policy bij FB .... we zoeken voor een alternatieve oplossing !
Wij verwelkomen met genoegen in onze sectie als nieuw lid Walter ON8CQ,
die de stap heeft overgemaakt van sectie ARA ! Walter is vaak te horen op
ON0WV ... maar is ook al langsgekomen in onze shack ... en er zijn plannen
om in het najaar een aangename TRA activiteit op te zetten (info volgt !)

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

