
Verslag Bestuursvergadering TRA op maandag 10 juni 2013 
 
Aanwezig :  ON7EQ,  ON7TG, ON7JA, ON4ANE en ON4AYQ 
Verontschuldigd: ON5SM 
Volgende bestuursvergadering dinsdag 2 juli 2013 
 

Behandelde punten: 

• Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond: 
o 14 juni Norbert ON4ANE 
o 21 juni Shack TRA gesloten wegens 34ste Nacht van Vlaanderen  
o 28 juni Tom ON7TG 
o 5 juli - 19 juli - 2 augustus – 16 augustus – 30 augustus Shack TRA gesloten  
o 12 juli - 26 juli - 9 augustus – 23 augustus Shack TRA open 
o  

• Kastoestand: OK + optimalisatie volmachten Belfius volgens huidige behoeften 
o Sponsering voor dringende reparaties Repeater ON0WV unaniem 

goedgekeurd  

 

• Afgelopen activiteiten :  

 

• Wat zijn de belangrijkste activiteiten in de eerstvolgende dagen en weken ?  

o Vriendenronde UBA zondag 2 juni verzorgd door ON5SM, bedankt Marc 
o Ledenvergadering 31 mei ivm. voorbereiding hobby -en 

vrijetijdsbeurs van 14 & 15 september: 
 bedankt aan de talrijke OM's voor hun opkomst en bereidheid om 

hieraan mee te werken.  Meer info volgt!  
o Zondag 10 juni : Deelname aan de Practical Wireless contest (VHF / QRP 

3w) vanop 'Mont de Sombre': vanop deze prachtige locatie, 150m ASL, 
105 QSO's kunnen loggen en 20 Squares. Wegens de felle (en koude!) 
Noorderwind slechts met beperkte middelen kunnen uitkomen ...  maar 
toch Noord Ierland gewerkt (ODX 772 km) Normaal gezien mikken we op 
een plaats binnen de TOP-5.... Proficiat aan de deelnemers. 

 

 

 



• Wat zijn onze activiteiten in de eerstvolgende dagen / weken, tijdens de 
zomermaanden ? 

o Bezoek Transmissiemusum Peutie : een dertigtal OM's hebben zich 
aangemeld. Bedankt MArc ON5SM voor de organisatie ! 

o We worden uitgenodigd op 30 juni om onze trofee voor deelname BMA 
contest af te halen (ter herinnering : we waren verleden maal de winnaars 
!) Proficiat voor TRA met volle inzet van onze Voorzitter Jean-Jacques 
ON7EQ !!!.  

o 27 & 28 juli : IOTA contest - activatie door enerzijds team TRA & OSB van 
 EU-039 CHAUSEY eiland met de special contest call TM7T,  anderzijds  
zijn ON3AV, ON4CEZ & ON7JA QRV vanuit verschillende eilanden in 
zuid Dalmatië –Croatië met de call 9A/OO7T/P EU-25 .   Als derde TRA 
station in contest noteren we dat  Noël  ON4APU QRV zal zijn als  
IA5/OO4O vanop Elba Island !      Sked met sectie TRA en  leden thuis op 
vrijdag 26/7 om 20u30 lokaal, QRG 7.070 en/of 14.306. 

o Weekend 28 juni Ham Radio Friedrichshaven Duitsland 
o Weekend 13-14-15 september TRA deelname aan de Vrijetijdsbeurs van 

de Stad Torhout – hou alvast die data vrij voor deelname!!! 

 

 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 
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