Verslag Bestuursvergadering donderdag 2 juni 2016
Aanwezig: ON7TG, ON7EQ, ON5SM, ON7JA en ON4ANE
Volgende bestuursvergadering donderdag 7 juli 2016
• Kasverslag: gezond !
• Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond, dienst op:
•

3 juni: Rik ON3RIK

•

10 juni: Tom ON7TG

•

27 juni: Shack gesloten wegens Nacht van Vlaanderen, Loopwedstrijd

•

1 juli: JJ ON7EQ

Afgelopen activiteiten :

•
•

•

Op 08 mei werd de UBA West-Vlaamse vriendenronde in naam van TRA geleid
door ON2AJ Johny, waarvoor dank !
Eveneens op 08 mei: deelname door een tiental leden aan de "1.000 kms van
Kom op tegen Kanker". Onze ondersteuning van het evenement door het verkeer
letterlijk in goede banen naar de diverse parkings te leiden werd door het
Stadbestuur erg op prijs gesteld, we mochten dan ook persoonlijk hiervoor
bedankt worden. Uiteindelijk kwam de eer toe aan de Sparrenstad van de langste
erehaag bij aankomst van de deelnemers gevormd te hebben - hierdoor kon de
feestvreugde niet meer op !
Enorm veel belangstelling voor de voordracht op 20-05 gegeven door Johnny
ON4EN over onze Zuidpoolbasis Prinses Elisabeth. Johnny wist ons 3 uur te
boeien met zijn fotoreportage en straffe verhalen over het dagelijkse leven op
deze bijzondere locatie.

•

Deelname aan diverse ARDF contests

Komende activiteiten

•

•
•

•

12 juni : deelname aan de PRACTICAL WIRELESS QRP contest op 2m vanuit
QTH nabij Cap Griz Nez. De contest loopt van 11u00 --> 18u00 Lokaal. De
antennes staan meestal gericht op UK, maar uiteraard zijn onze grid-squares ook
zeer welkom als multipliers ! Luister dus uit naar F/ONxxxx QRV rond 144.300
aanstaande zondag !
op zondag 19 juni vanaf 07u30 : KOFFERBAKVERKOOP in sectie MWV
24-26 juni : HAM-beurs te FRIEDRICHSHAFEN : vergeet niet langs de UBA /
VERON stand te passeren en daar even halt te houden !

Sluiting van SHACK TRA tijdens de zomervakantiemaanden : gezien het
beperkte aantal bezoekers tijdens de zomerperiode, wanneer iedereen profiteert
van het mooie weer en BBQs, hebben we zoals gewoonlijk besloten van de shack
1 week op de 2 te sluiten in juli en augustus. Graag nota nemen van de volgende
data waarop de shack gesloten zal zijn:

o
o
o
o
o

•

17 juni : uitzonderlijk gesloten wegens 'Nacht van Vlaanderen'
(shack niet bereikbaar !)
08 juli
22 juli
05 augustus
19 augustus

Een nieuw boek over OOSTENDE RADIO is verschenen ! Walter Philpsen, ex
operator, schetst het ultieme verhaal van Oostenderadio… het kuststation dat
weldra verdwijnt in de coulissen van de geschiedenis! Dank aan Ron ON6CQ voor
de info
Dit prachtige boek is te koop via
https://www.shopmybooks.com/BE/nl/book/walter-philipsen/oostenderadio-een-leven-lang

Verder zijn de boeken van Roger Arnoys (ex-werknemer RMD) en Gilbert Ghyselbrecht
(de laatste technieker te Middelkerke) nog steeds te vinden onder
https://www.shopmybooks.com/BE/nl
onder de categorie Technologie & Wetenschap (enkel in het Nederlands).
•

Deelname aan de UBA VELDDAG SSB HF op 03 en 04 september : het is alweer
een tijdje geleden dat we in sectieverband hebben deelgenomen aan de velddag
... Wie heeft interesse om als operator of logger mee te doen ? In functie van de
opkomst kunnen we deelnemen aan de 12 of 24 uur categorie. Geef je call op
bij ON5SM Marc !

•

Momenteel zijn er mooie Sporadic-E openingen op 6 en 4m - profiteer ervan
omook eens op deze banden QRV te zijn !

Nog veel plezier met de hobby en de beste 73

Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur

