
     

Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag   
15 juli 2020 

 

 

• Aanwezig: ON4ANE, ON7EQ, ON7TG en ON7JA 

• Vergadering werd geleid door onze nieuwe CM Tom Geldhof ON7TG. Tevens dankt 
iedere aanwezige Jean-Jacques ON7EQ voor zijn meer dan 10 jaar CM-schap en zijn 
uitzonderlijke inzet op diverse vlakken. 

• Volgende bestuursvergadering woensdag 2 september 2020. 
• Dienst shack TRA. Start terug met ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond 

vanaf 4 en 18 september onder strikte voorwaarden en onder voorbehoud ! Zie 
hieronder voor de voorwaarden tot gebruik van de shack TRA. Inschrijving vooraf 
verplicht !! 

o 4sept.: Tom ON7TG 
o 18 sept.: Norbert ON4ANE 

 

 

  Afgelopen TRA-activiteiten: 

 

Gezien de coronatoestanden en perikelen; spijtig genoeg draaide vanaf maart 2020 
alles op een laag pitje wat het verenigingsleven betreft. Dit zowel op regionaal, 
nationaal en mondiaal vlak ! 

Een nooit geziene wending in het verenigingsleven alsook van onze club TRA en vele 
andere clubs. 

 

Deze uitzonderlijke langdurige toestand maakt een opmerkelijke wending wat te plannen 
activiteiten betreft en levert een bijzondere impact op de financiele kant van het 
vereningingsleven. 

Gelukkig krijgen we van de Stad Torhout een waardevolle financiële tegemoetkoming om 
ons wat te steunen. Onder meer onder de vorm van tijdelijke kwijtschelding huurgeld 
lokaal! Waarvoor onze bijzondere dank uiteraard naar het Stadbestuur! 

 

Mede door deze pandemie is de rubriek ‘Afgelopen TRA-activiteiten’ kort of bevat  
géén invulling. 

 

Diverse activiteiten werden reeds geannuleerd: contesten, vergaderingen en 
bijeenkomsten enz. 



 

 28/06 TRA-vriendenronde. In goede banen geleid door Marc ON5SM: 42 stations 
gelogd. 

 Verschillende leden namen deel aan de UBA Spring contesten. Resultaten 
zie: https://www.uba.be/nl/hf/contestresultaten/contestresultaten-
selectie?year=2020&vid=3114 

 

 Volgende activiteiten:  

 

 

 Hierbij een overzicht van de condities ivm. het bijwonen van de ledenvergadering 
vrijdagavond 4 en 18 september. 

 

o Er worden maximaal 7 bezoekers in de shack toegelaten. Hierdoor zal 
inschrijven verplicht zijn. Je kan dit doen door uw naam in te vullen in de 
doodle via deze link (inschrijven is reeds mogelijk voor 4 en 18 september): 
https://doodle.com/poll/g9czsy2wh7mthmum 

o Iedereen ontsmet de handen bij het binnenkomen van de shack. De nodige 
ontsmetting zal voorzien worden. 

o Iedereen dient neer te zitten aan de tafels. Er worden 2 stoelen leeg gelaten 
tussen 2 personen om de nodige afstand te kunnen garanderen. 

o Barman draagt masker bij bediening aan tafel en ontsmet regelmatig de 
handen. 

o QSL afhalen/binnenbrengen is ook terug mogelijk! 

 

 De  UBA QSL-dienst werkt terug: zie mededeling: 
https://www.uba.be/nl/actueel/flash/mededeling-van-de-uba-qsl-dienst. Je kan je 
QSL kaarten dus afleveren in shack TRA alsook afhalen. 

 

Wat diversen 

 

 Mededeling van de UBA QSL 
dienst: https://www.uba.be/nl/actueel/flash/mededeling-van-de-uba-qsl-dienst 

 

 Iedere vrijdagavond heeft nog steeds de TRA-vriendenronde plaats. Deze gaat door 
vanaf 20u op 144.575Mhz. Dank aan de verschillende leden voor de netleiding op 
zich te nemen ! 

 



 Op 30 augustus is onze sectie TRA terug aan de beurt om de UBA-vriendenronde te 
verzorgen. Jan ON7JA voorziet om deze bij mooi weer op verplaatsing /P te activeren 
vanop een hoge locatie.  

 

 

• Vergeet niet om eind deze maand (25 & 26/07) even uit te luisteren op de HF-banden. 
Tijdens dit weekend heeft de IOTA contest terug plaats. Een aantal OM (ook uit onze 
sectie) moesten hun dx-peditie jammer genoeg annuleren maar er zal zeker heel wat 
activiteit te horen zijn. 

 

• Ten slotte nog de volgende leestip door via Jean-Jacques ON7EQ: RAZzies, in 
tegenstelling tot de Electron of de CQ-PA een minder bekend (digitaal) blad, maar zeker 
een die de moeite waard is om elke maand door te lezen. Maandelijks verschijnt het eigen 
digitale magazine van PI4RAZ, dat ook voor niet leden gratis beschikbaar is. Het magazine 
is wellicht een van de leukste magazines als het op zelfbouw aankomt. Deze maand 
besteden zij onder andere aandacht aan: 

 Experimenten met condensatoren 
 Testen van een Dual Gate MOSFET 
 Opa Vonk: Sporadische-E 
 WiFi Speaker Microfoon 
 20m CW QRP transceiver 

Via deze link te downloaden: https://www.pi4raz.nl/razzies/ 

Veel leesplezier! 

 

 

 

Ten slotte wenst onze CM iedereen een deugddoende vakantie toe en veel plezier met de 
hobby! 

 

73’s 

 

Tom - ON7TG  

 


