
     

Verslag Bestuursvergadering TRA/Videosessie 

internet - van woensdag   

8 september 2021 
 

 

• Deelname van: ON7TG, ON4ANE, ON7JA en ON7ABT 

• Verontschuldigd: ON7EQ 

 

• Volgende bestuursvergadering woensdag  6 oktober 2021. 

• Shack TRA dienst: Gelukkig kunnen we onder bepaalde regels de shack TRA 

heropenen vanaf 24/09 

o vrijdag 24 sept. : ON7TG Tom 

o vrijdag 8 okt.  : ON4ANE Norbert 

o vrijdag 22 okt. : 

• Verslag kastoestand  

 

 

 

• We heropenen de shack tweewekelijks vanaf 24/09. 

Hiervoor zal het wel nog nodig zijn om de doodle in te vullen in de eerstkomende weken 

om het aantal bezoekers -en zodoende ook de risico's- te beperken. 

 

U kan zich alvast aanmelden via volgende link voor 24/09 en 

08/10: https://doodle.com/poll/u959yymg67k2mfyh?utm_source=poll&utm_medium=l

ink 

 

Wel zouden wij willen vragen om nog volgende voorzorgsmaatregelen in acht te 

nemen: 

- Ontsmetten handen bij het binnenkomen van de shack. 

- Bij het rondlopen wordt het mondmasker gedragen (Barman draagt tevens het 

mondmasker bij het bedienen) 

- Afstand bewaren 

- Wie ziek is blijft thuis 

 

Daarnaast proberen we het lokaal ook maximaal te verluchten. 

 



 

 

Afgelopen activiteiten tijdens de verlofperiode: 

 

 

• IOTA contest 24/25 juli: Deelname vanop Schouwen-Duiveland - EU146. Meerdere TRA-leden 

namen deel aan deze activatie  onder de call PB2T, hierbij werd eeen mooie 4de plaats behaald in 

de categorie “multi-operator single transmitter non DX-pedition” 

 

• Op 4 en 5 september was er de IARU VHF contest samen met de velddag. Enkele TRA-leden 

hebben terug deelgenomen met een station vanuit Luxemburg onder de call LX/OO7W. De 

weergoden waren ons gunstig gezind en het was terug een succes! 

Hieronder een foto van de opstelling. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Komende  activiteiten: 

 

 

• Vanaf 26/09 is er terug 4 weken op een rij de ON-contesten op verschillende banden. Het 

reglement kan hier terug gevonden worden. Opgelet voor de tijden! Zie 

URL: https://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/on-contest 

Verschillend leden van onze club TRA zullen deelnemen, tracht hen een puntje te geven. 

 

• Op zondag 19/09 is er BMA-contest: https://www.belgianmillaward.be 

Luister zeker even uit op zowel HF als VHF!  

 

• Op zondag 19/09 is er tevens terug een hambeurs in La Louvière. Meer 

info: http://www.on6ll.be 

 

Verdere punten: 

 

• Gezien de totale onduidelijkheid en ongerustheid van het bestuur & TRA leden 

aangaande de toekomst van ons clublokaal, worden acties ondernemen om 

duidelijkheid te scheppen aangaande de geplande initiatieven om de totale 

stationsinrichting her in te richten. 

Primair is een bezoek gepland met de Burgemeester van de Stad Torhout 

aangaande dit belangrijk aspect voor onze Club TRA voor wat het behoud van het 

club lokaal betreft. 

• Ondertussen is de grote ruimte van de shack opgeruimd !!! Gevraagd wordt aan 

iedereen om daar niet meer van die grote rommelige toestanden achter te laten 

aub.  

 

Veel succes met de hobby en 73 

 

Vanwege het TRA-bestuur 

Tom ON7TG 


