
Verslag Bestuurvergadering TRA op dinsdag 5 juni 2012

Aanwezig : ON7TG, ON4AYQ, en ON4ANE en ON7EQ
Afwezig: ON7JA
Volgende bestuursvergadering dinsdag 3 juli 2012

Behandelde punten:

Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond: 

o 8 juni 2012: Voordracht RA applications met SmartPhones ON7EQ - ON7JA

o 15 juni: ON7TG

o 17 juni: Kofferbakverkoop omgeving Shack TRA

o 22 juni: Gesloten Nacht van Vlaanderen

o 29 juni : ON5SM

o 6 juli: ON7EQ

o 13 juli :  Shack Gesloten!

o 20 juli:

o 27juli: Shack TRA Gesloten!

o 3 aug:

o 10 aug: Shack TRA Gesloten!

o 17 aug

o 24 aug Shack TRA Gesloten!

Bespreking laatste Activiteiten sectie:

Het UBA congres in LOUVAIN LA NEUVE van 12 mei werd druk bezocht, ook een aantal TRA leden waren
aanwezig.  ON4CEZ, ON8DM en ON4WY hebben prachtige awards ontvangen voor hun prestaties in de VHF
en 6m contesten - proficiat ! Volgend jaar gaat het congres door op zaterdag 4 mei 2013 in KNOKKE en wordt
door sectie ONZ georganiseerd.

ON4WY en het VHF DX team hebben meegedongen in de subregionale contest op 5 & 6 mei, de ODX was
1.034 kms (een EA3 station) en totaal aantal kms 121.200 ! Dit staat garant voor een mooie plaats !

 
Wat zijn de activiteiten in de volgende weken en tijdens de zomermaanden?
 

Volgende vrijdag 8 juni - 20u00 : voordracht door ON7JA Jan over ''APPS voor de SmartPhone



bestemd voor de amateur''.  Ja, met zo'n ding kan je bellen...   maar wat nog meer interessants voor ons ?  Wel,
met een eenvoudige SmartPhone - en het hoeft cht geen IPhone te zijn van honderden EUR - kan je nu APRS
zenden & ontvangen, CW en PSK31 decoderen, Echolink, DXcluster enz draaien... toch interessant !De presentatie
van de voordracht zal oa. Ten zien zijn op de Website TRA. Als laatste nog wat APPS info: De geweldige
APP 'APRSdroid'  voor APRS  (natuurlijk voor Android O/S, zoals SAMSUNG .... ) kan je op de market downloaden
(betalend), maar hij is ook GRATIS te verkrijgen via de website van de ontwikkelaar,zie:  http://aprsdroid.org/  Zoals
gezegd kan deze APP gewoon via de micro / luidspreker van de Smartphone APRS ontvangen en zenden...   naast
connecteren met een APRS server ! Zeer handig dus !

10 juni, volgende zondag wordt de UBA vriendenronde op 145.575 geleid door ons sectielid ON5SM
Marc - vergeet niet in te melden zodat we een goed gevulde log hebben ! En vanaf 02 september verhuist
de ronde op 144.575 Mhz wegens de nieuwe bandplanning 2m IARU en de vraag om deze frequentie in te
nemen door een  DSTAR repeater (QTH Lokeren).

Op zondag 17 juni van 09u-12u : KOFFERBAKVERKOOP op TRA !  Er zullen  heel wat mooie en
interessante spullen aangeboden worden, zoals een Kenwood portabel dualband TH-F7, een scanner 25-1.300
MHz , antennes, kabels, voedingen, ...  Mocht je nog dingen te koop willen aanbieden, aarzel niet ! 

Weekend 22-24 juni : HAM-beurs te FRIEDRICHSHAFEN  : vergeet niet langs de UBA / VERON stand te
passeren en daar even halt te houden. 

SAR - Stralingsdossier : de UBA heeft antwoord ontvangen van de juridische dienst van  LNE en aanvaard de
zienswijze van onze vereniging mbt. de mogelijke vrijstellingen van kennisgeving (het invullen van de website) -
 zie website UBA voor meer details - maar kortom: 

o Geen kennisgeving vereist indien men reeds beschikt over een BIPT antennedossier (of ontvangst
bevestigd werd) 

o Geen kennisgeving vereist voor stations met minder dan 20W ERP (bvb een HF station met 100w op
een dipooltje), onafgezien het aantal uren uitzending per jaar... 

Tenslotte ook nog de melding dat ons sectielid ON4APU, Noel, zal actief zijn in de IOTA contest eind juli als
9A/OO4O van Krk Island, EU-136.     Alvast succes gewenst No l , we luisteren uit naar jou !

ON5SM is ge-co-opteerd bestuurder (HI)  -  voor erkenning als culturele vereniging door Stad Torhout moet 1/2
bestuursleden woonachtig zijn in Torhout. Marc heeft zich bereid verklaard om frisse idee n aan te brengen
ivm. activiteiten, waarvoor dank !

'Clubfrequentie' 145.575 : voorlopig blijft deze behouden als STBY frequentie, in afwachting of er storingen
zullen zijn van de DSTAR repeater ON0LOK 

Volgende bestuursvergadering gepland op dinsdag  3 juli 2012 20h in shack TRA, leden iedereen welkom.

Verslag opgemaakt door ON7JA, met dank aan ON7EQ voor de input
 

http://aprsdroid.org/

