Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag 8 juni 2017

•
•
•
•
•

Aanwezig; ON4ANE, ON7EQ, ON5SM en ON7JA
Verontschuldigd: ON7TG Tom
Volgende bestuursvergadering woensdag 4 juli 2017
Kasverslag : gezond !
Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, dienst op:
•
9 juni: ON7EQ Jean-Jacques

•

23 juni: ON5SM Marc

•

7 juli: ON5MF

Afgelopen TRA activiteiten
•

Het UBA congres / Algemene Vergadering vond plaats op 20-5 in het EURO SPACE CENTER te
Redu . We mochten hierbij onze mooie trofee in ontvangst nemen als fiere winnaars van de
UBA HF SSB DX contest 2016 !

•

BASISCURSUS georganiseerd door de sectie : ondertussen hebben 3 van de 4 cursisten het
examen afgelegd, waarvan 2 geslaagd zijn ! Een dikke proficiat aan Ive ON3VDW en Lieven
ON3ACE ! En veel succes aan de OM's die zich nog (of opnieuw) moeten presenteren !

•

21-5 : UBA West-Vlaamse vriendenronde, geleid door Danny ON7RD - met goede gevulde log,
bedankt om dit in naam van de sectie in goede banen geleid te hebben !

Volgende TRA activiteiten
• HAMDINER : Bevriende secties OSB nodigt ons dit jaar uit om aan te sluiten op hun
BBQ (die gepaard gaat met deelname aan de IARU contest) en dit op zondag 09 juli
vanaf 12u00 . De BBQ zal doorgaan aan shack OSB op de Lodewijk Coiseaukaai 31 te

8000 Brugge, waar er ook tenten zullen voorzien zijn. Er zijn 2 menu's waaruit te
kiezen :
BBQ 1 = VLEES

BBQ 2 = VIS
brochette van scampi met st-jacobsvruchten

barbecue steak

gemarineerde zalmfilet

ribbetje

forelfilet traiteur peter

kippensaté

steak van tonijn gemarineerd

chipolatta

Verse groentjes, huisbereide sauzen, aardappel, look- & kruidenboter, stokbrood

Dessert

Wijn & water tijdens het eten

En dit alles aan de zeer democratische prijs van 35,-EUR p/p ! Inschrijving via ON7EQ
(on7eq@uba.be) met opgave van CALL, aantal personen + overschrijven op bankrekening
BE53 738-1090505-53 op naam van JJ DE REY ten laatste op 25 juni AUB (betaling geldt als
bevestiging inschrijving !)
•

op zondag 18 juni : KOFFERBAKVERKOOP in sectie MWV van 08 - 12h , met
verkoop van nalatenschap sectielid ON4CJ . Alles moet nu weg ... er zijn zeker batjes
te doen (ON7RD en ON7CFZ zijn ter plaatse)

•

op zaterdag 19 augustus houdt de karavaan van de JUMBO RUN 's middags weer
even halt in Torhout. De motards met side-cars parkeren hun tuig aan het
sportcentrum, en gaan dan samen met de anders-validen aan tafel waarna ze even op
de kermis zich gaan amuseren... Zoals voorheen vraag Stad Torhout dat wij als
Torhoutse Radio Amateurs tussentijds een oogje in het zeil houden op de side-cars
(parkingwacht), dit waarschijnlijk tussen +/_ 11u00 --> +/_ 16u00 (details volgen).
Voor ons is dit een mooie kans om even naar buiten te treden en ons te laten kennen
aan het Stadsbestuur .... dat kan ooit wel eens van pas komen (HI). Er is 's middags een
lunchpakket voorzien, bij deelname dien je zelf een FLUO jasje mee te brengen +
portabeltje om contact te houden. Er zijn reeds een vijftal OM's die hun deelname
hebben toegezegd, maar graag hadden we nog enkele extra erbij gehad, kwestie van
alles goed in het oog te houden.

Maak AUB enkele uurtjes vrij dit evenement met sociaal karakter en neem contact om met
Michel ON4VC die alles coordineert ( GSM 0474 / 26 83 01 of michelvanhoutte@skynet.be ) - alvast bedankt !

•

op 23-9 voorzien we een daguitstap naar Noord Frankrijk, richting LA COUPOLE
en museum 'OPeration DYNAMO'. Meer details volgen ... hou alvast deze datum vrij
!

Diverse activiteiten en deelname aan contesten:
•

•
•

•

de 'Practical Wireless' VHF 2m QRP contest vindt plaats morgen zondag 11-6 vanaf
11u00 lokale tijd. Er zullen zoals gewoonlijk leden van onze sectie meedingen in deze
leuke contest ! Geef ze AUB een puntje en mogelijks ook een multiplier voor nieuw
gewerkt vak ... Luister uit +/_ 144.300 MHz - zie voor details
http://www.pwcontest.org.uk/144MHzrules.html
Tevens op 23/7 UBA West-Vlaamse vriendenronde 2m 144.575 MHz van 09h3010h30 geleid door ON5SM Marc in naam van onze sectie.
Cultuurraad Stad Torhout: onze sectie maakt deel uit van de Cultuurraad van de
Sparrenstad, deelraad 'Vrije Tijd'. Els BONTE heeft als voorzitster haar ontslag
gegeven en zal opgevolgd worden door Eva STAEL, ondervoorzitster wordt Claudine
BALCAEN. Jaak AMEEL zal het voorzitterschap van de deelraad 'Vrij Tijd' op zich
nemen. Een hartelijk woord van dank aan Els, die gedurende haar mandaat steeds
sympathie had voor de activiteiten binnen onze sectie, en uiteraard heel veel succes
aan het nieuwe team !
Verder zijn er momenteel super goede condities op de hogere banden, mede dank zij
Sporadic-E (Es). Na maanden van doodse stilte op deze banden is het nu 'vollen bak'
op 10m, 6m, 4m en zelfs op 2m ! Profiteer er dus van ... want binnen een week of 2/3
is het weer voorbij. Er valt hierbij zeker op de merken dat vele station nu ook QRV zijn
in digitale mode, in het bijzondere op JT65, dit misschien als alternatief op CW ?

Nog veel plezier met de hobby en de beste 73
Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur, on7eq@uba.be - GSM 498/51 54 84

