Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag
5 september 2018
•
•
•

Aanwezig: ON7EQ, ON5SM, ON7JA, ON4ANE en ON7TG
Volgende bestuursvergadering woensdag 3 oktober 2018
Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, dienst op:
o 07 september: ON7EQ
o 21 september: ON7TG – voordracht DU9 door ON5SM Marc
o 5 oktober: ON5MF (indien verhinderd : ON5SM)

Hierbij allereerst wat feedback omtrent een aantal recente activiteiten binnen
onze sectie

•

•

C3 (Andorra) werd gedurende 5 dagen in samenwerking met de lokale
vereniging geactiveerd; door J-J ON7EQ, Hans ON5AEN en Jacques ON5OO, in
Meteor Scatter op 2 en 6m, maar ook op HF vanuit drie 'Fauna en Flora'
referenties, allen voor een allereerste maal geactiveerd ! Er waren trouwens 2
nachten achter elkaar ook uitstekende condities in sporadic-E op 6m richting de
USA (vele QSO's van meer dan 8.500 km in FT-8 mode) en hebben ook één
station van over de grote plas in (random) EME kunnen werken. Daarnaast op 10
augustus in HF veel sectieleden van TRA en OSB gecontacteerd vanuit het
conteststation op 1.600m hoogte , allen met uitstekende signalen !
Succesvolle deelname door Norbert ON4ANE aan de FOX-O-RING 80m op 25-8 te
Merelbeke, prachtig georganiseerd door sectie GNT.

Wat zijn de verdere activiteiten in de eerstvolgende dagen / weken ?

•

•
•
•

21-09: Presentatie over "Radio Activiteit op DU9" door Marc ON5SM. Jullie
hebben allen waarschijnlijk de uitnodiging zien passeren (zie bijlage), er zijn
reeds een 15-tal inschrijvingen en dus nog enkele plaatsen beschikbaar - maar
ivm. de catering is het hierbij absoluut vereist om zich vooraf aan te melden bij
Marc.
15-9 : Kofferbak verkoop sectie EKO
29-9 : ARDF 80m te URSEL
30-9 : Beurs La Louvière (zie affiche in Shack TRA) : inkom 8,- EUR !

•
•

13-10 : HORIZON 2000, de info-dag voor kaderleden UBA
19-10 : Wafelbak georganiseerd door sectie OSB (Brugge) ten voordele van
de werking van de omzetters (o.a. ON0WV en ON0ABT) beheerd door de
West-Vlaamse Omzetter Club vzw (het 'WOC') .
€ 5,00 voor één wafel en koffie / € 10,00 voor wafels ‘a volonté’…Vooraf in te
schrijven, details volgen, hou alvast deze datum vrij (onze TRA shack zal
uitzonderlijk gesloten zijn)

•
•

31-10: Start 14-daagse activatie OR36CLM door sectie ONZ
03-11: Kofferbak verkoop sectie KSD - ondertussen is dit geen 'kofferbak'
verkoop meer, maar geëvolueerd tot een mini-hambeurs, met groeiende
belangstelling en aanbod !
En dan nog wat diverse zaken om af te sluiten ...

•

•

We zijn verheugd als nieuwe TRA leden te mogen verwelkomen ON3DAG Dirk
en ONL 12476 Marc, die vastbesloten is zijn HAREC te behalen. Beiden nieuwe
leden waren afgelopen ledenvergadering aanwezig in onze shack, het was een
aangename kennismaking !
ON5SM Marc is de laatste hand aan het leggen op de nieuwe editie van ons
clubblad 'Sparrenvonken' ...zeer binnenkort te verwachten !

Ik wens ik jullie nog veel plezier met de hobby en de beste 73
Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur
on7eq@uba.be
GSM 0498 / 51 54 84

