Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag 3 juli 2014
Aanwezig : ON4ANE, ON4AYQ , ON7EQ, ON7JA en ON7TG
Verontschuldigd: ON5SM
Volgende bestuursvergadering donderdag 7 augustus 2014
•

•

Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond, dienst:
o 4 juli: ON7TG Tom
o 11 – 25 juli: Gesloten wegens vakantieperiode
o 18 juli: ON5SM Marc
o 1 augustus: ON7TG
o 22 augustus: ON7EQ
o 8 – 15 – 29 augustus: Gesloten wegens vakantieperiode
Kastoestand OK: nodige investeringen aanschaf nieuwe frigo wegens aanhoudend
ondermaatse koeling met de huidige zomertemps.



Voorbije activiteiten:

•

Voordracht 'Snel aan de slag in Meteor Scatter' van 13/6 was een succes... een aantal
leden gaan deze mode zeker uitproberen !. De presentatie kan als pdf gedownload
worden van onze site, samen met een NL-talige handleiding voor de WSJT software.
Bedank Jean-Jacques voor de uitgebreide voordracht.

•

Hambeurs Friedrichshaven : heel wat sectieleden bezochten de beurs - en
rapporteerden dat er terug wat minder commerciële stands waren dan verleden jaar.

•

Vriendenronde UBA : ON5SM Marc heeft dit op 15/6 verzorgde in naam van onze
sectie, met een goed gevulde log, waarvoor dan !
Volgende activiteiten:

•

•

Deelname Subregionale 2m contest 05 & 06/7: ON4WY Gilbert en zijn team hebben
een prachtige, tot zover nooit gerealiseerde, claimed score neergelegd, dankzij de
nieuwe antenne opstelling gebouwd met veel zorg door Gilbert. Dit, in combinatie met
wat extra vermogen uit de onvermoeibare PA van ON4CGX Bernard is een perfecte
combinatie.
Vakantie activiteiten : een aantal OM's vertrekken eerstdaags richting vakantie QTH en
houden graag contact met de 'thuisblijvers' - geef jullie skeds maar alvast door !
o Danny ON7RD gaat wederom richting Savel, ongeveer 40 kms onder Grenoble,
en zal van 14/7 tot 02/8 dagelijks QRV zijn om 21u00 lokaal op 7.070 MHz +/_
QRM. Zoals elk jaar probleemloos 5N+ te werken vanuit de camping !

o

Noël ON4APU zal meedingen in de IOTA contest vanuit EU-014 - Corsica met de
roepnaam TK/OO4O. Als 'opwarmer' zal hij vrijdagavond 25/7 uitluisteren naar
de vrienden uit de sectie op 7.070 MHz +/_ QRM
En om af te sluiten:

•

•

•
•
•
•
•
•

Ondanks het feit dat de 'Sporadic-E' propagatie minder intens is dit jaar dan vorig
seizoen, zijn er toch heel wat mooie openingen geweest op 6 en 4m, binnen Europa
maar ook richting de Caraïben.
In het najaar plannen wij een culturele uitstap, meer info volgt ... maar ON5SM Marc
heeft een waaier van mogelijkheden opgezocht. Waarschijnlijk valt onze keuze op een
bezoek aan de ASTROLAB sterrenwacht van Ieper.

Opgelet voor de openingstijden Shack tijdens de zomermaanden - zie onze site voor info
!
Heel de maand juli is OQ4TDF QRV vanuit Ieper ter gelegenheid van de start van de Tour
De France - een prachtige QSL kaart wordt verstuurd voor elk contact.
6 juli kofferbakverkoop sectie EKO Clublokaal de Visput
12/13 juli IARU contest ON0HQ en andere HQ (Head Quaters) wereldwijd actief
Op 7 september voor de 4m fans: Practical Wireless contest
Terug een nieuwe lid TRA erbij: pro info, momenteel zijn we met 57 TRA-leden.

In deze zomerdagen wens ik jullie nog veel plezier met de hobby en de beste 73

Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur

