Verslag Bestuurvergadering TRA op dinsdag 3 juli 2012
Aanwezig :, ON4AYQ, ON5SM, ON4ANE, ON7EQ, ON7TG en ON7JA
Afwezig: -Volgende bestuursvergadering dinsdag 7 augustus 2012
Behandelde punten:


Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

6 juli: ON7EQ Jean-Jacques
13 juli : Shack Gesloten!
20 juli: dienst ON5SM Marc
27juli: Shack TRA Gesloten!
3 aug: dienst ON7TG Tom
10 aug: Shack TRA Gesloten!
17 aug: dienst ON4ANE Norbert
24 aug Shack TRA Gesloten!
31 aug Shack dienst ON7JA Jan

Bespreking laatste Activiteiten sectie:


8 juni: Voordracht ivm 'APS' voor de radioamateur op de SmartPhone: heel wat interesse voor deze
voordracht, met dank aan Jan ON7JA voor het verzorgen van de presentatie.



10 juni 2012 Practical Wireless Deelname PW contest: Tom ON7TG heeft samen met een aantal OSBleden het station geactiveerd, dat dit jaar met beperkte middelen in de lucht was (F/ON4NS kon toch
gewerkt worden vanuit Oostkamp!), maar wegens een gunstige propagatie zijn er toch heel wat verre
stations gewerkt. Buiten een regenbui op het einde van de contest, was er prachtig weer. TRA samen



met OSB contest: call ON4NS 3W output power. 600km geweerkt met condities en een prima
antenne 17 el.Tona van ON4CEZ, aantal QSO’s; een 60-tal.
Op zondag 17 juni van 09u-12u : KOFFERBAKVERKOOP op TRA ! : was een succes, heel wat
bezoekers ook buiten de sectie. Veel opkomst van niet TRA leden. heel wat mooie en interessante
spullen werden aangeboden. Het resterende materiaal zal te koop worden aangeboden op diverse
web-marktplaatsen.



Weekend 22-24 juni : HAM-beurs te FRIEDRICHSHAFEN : Voordracht ivm 'APS' voor de
radioamateur op de SmartPhone : heel wat interesse voor deze voordracht, met dank aan Jan ON7JA voor
het verzorgen van de presentatie.



Weekend 22-24 juni: Messe Friedrichshafen: een aantal leden bezochten de beurs - en rapporteerden
dat er weer wat minder commerciële stands waren dan verleden jaar.

Wat zijn onze activiteiten in de eerstvolgende dagen / weken ?



Contest Activiteiten
o Deelname IOTA contest 28 & 29 juli:
 Met een team van een 12-tal OM's en XYL's zullen we met de call 'TM7T' deelnemen aan
de IOTA contest op 28 en 29 juli vanuit het eiland CHAUSEY EU-039 (gelegen tussen de
Mont St Michel en Jersey/Guernsey). QRV op alle HF-banden met 2 stations permanent
in de lucht, op SSB en CW. We maken een sked met alle stations van de sectie op
vrijdag 27 juli om 21u00 op +/_ 7.070 kHz
 Noël ON4APU zal eiland in Kroatië activeren met rerefentie EU-136 Krk Island &
Callsign 9A/OO4O - luister ook uit voor zijn signalen !
o IARU Contest 14-15 juli deelname bij Claude onze Nationale Voorzitter 10m & 80m
CW&SSB mode 24u vananf 14u locale tijd. Zolaas elk jaar zullen wij 2 stations activeren! Heel
leuke contest omdat er met de call OP0HQ veel stations aanroepen ! Inschrijven via de volgende
doodle : http://www.doodle.com/3zs6ix2xvxpf34ad
o

ON4WY en het VHF DX team: deelname aan de VHF 3de Subregionale contest op 7-8 juli,
welke wordt de beste ODX vorige contest was dit 1.034 kms (een EA3 station). Breng hen
eens een bezoek ! Adres: ON4WY Hoogkwartier 32 8680 Koekelare

o




Wij plannen een deelname aan de BMA contest op 16 september - vanuit de Kinderboerderij in
Torhout.
Vakantie activiteiten : een aantal OM's vertrekken eerstdaags richting vakantie QTH, vele OM’s houden
graag contact met de 'thuisblijvers' - geef jullie skeds maar alvast door !
Opkuis Shack : wij plannen eens een grondige poetsbeurt te houden op zondag 26 augustus van 0912u. Alle hulp is welkom, al is het maar een uurtje dat je kan meehelpen ... graag seintje vooraf !

Verdere activiteiten voor de toekomst:





In het najaar plannen wij een culturele uitstap, meer info volgt ... maar ON5SM Marc heeft een waaier
van mogelijkheden opgezocht, bedankt Marc, we selecteren een mogelijkheid en houden jullie op de
hoogte.
Binnenkort zullen we waarschijnlijk over Internet beschikken in de shack TRA, we hebben beslist hiervoor
de nodige stappen te ondernemen.
UBA-Vrienderonde West-Vlaanderen: Vriendenronde verzorgt door ON5SM of ON7EQ in Back-up

mode opi 145,575.
o

Opgelet vanaf 1 september 144,575 MHz. Ondertussen blijkt dat de geplande repeater in
Lokeren DSTAR - ON0LOK niet actief zal zijn voor begin volgend jaar, dus kunnen we zonder
probleem de clubfrequentie van 145.575 MHz voorlopig behouden. (en er is geen weet van
andere repeaters op deze frequentie, toch niet in onze regio)




Opgelet voor de openingstijden/vrijdagavonden Shack TRA tijdens de zomermaanden (enkel open op
6/7 20/7 3/8 17/8 31/8)
Nu vrijdag 6 juni in shack TRA :
o NIEUWE QSL Post binnen + een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe magazines & lectuur !
o Demo 4m repeater waarvan installatie deze zomer gepland wordt

Investeringen:



WIFI connectie PoE interface & wireless link naar ON3IC link 5,6 GHz.Toestellen worden
aangekocht
Vliegenmeppers

Volgende bestuursvergadering gepland op dinsdag 7 augustus 2012 20h in shack TRA, leden iedereen
welkom.


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

Plezante zomervakantie voor iedereen.

