
 
 
 

Verslag Bestuursvergadering TRA van 

donderdag 06 oktober 2016 
 

Aanwezig; ON7EQ, ON5SM, ON4ANE en ON7TG 

Verontschuldigd : ON7JA  

 

Volgende bestuursvergadering donderdag 10 november 2016 

 
• Kasverslag: gunstig 
  
Feedback omtrent een aantal recente activiteiten binnen onze sectie : 
  

• Deelname Rally St Vith 26 & 27 sept 

 

• Resultaten Contesten: 

Sectie TRA behaalde een mooie en eervolle 6de plaats in de UBA SSB Field day ! Niet slecht 
op een totaal aantal deelnemer van 19, gezien de eenvoudige opstelling qua antennes en 
beperkt aantal operatoren !  Volgend jaar beter ??? 

  

   

• Bezoek hambeurs La Louvière : 

Vele leden hebben deze belangrijkste beurs van België bezocht , ondanks de hoge inkomprijs 
.... 
  

• West Vlaamse vriendenronde 11-9  : 

            Exact 50 QSO's in log, bedankt Marc ON5SM voor het verzorgen van de ronde in 
naam avn onze sectie ! 
  
  

  
Nieuwe TRA-activiteiten  in je agenda te prikken ! 
  

• Zaterdag 15 oktober : 10h00 - 17h00 : Open Deur sectie TRA. Ter 
voorbereiding werd het lokaal vandaag 'spic & span'gepoetst door 3 bestuursleden, 
aangezien de oproep naar hulp helaas onbeantwoord is gebleven ...    



• 16 oktober: ON Contest 2m 

• 05 november :  
o Dag v/d radioamateur - Apeldoorn 

o 2de HAMbeurs sectie KSD - zie bijlage !  

Er zijn nog wat plaatsen vrij maar deze vullen zich snel op. Hebt u ook 

zin , tijd en wat gerief om te verkopen is dit de plaats bij uitstek om uw 

spullen kwijt te raken.  Het is een zeer mooie zaal met tafels en stoelen 

voor iedereen, Bar , Testtafel met voeding 2m antenne enz…. Parking 

voor onze zaal en mogelijkheid om broodjes te bestellen. 

Ingang is gratis maar voor de exposanten vragen wij 2 euro per tafel 

om toch wat door onze kosten te raken. RESERVATIES :  
on4ksd@skynet.be 

• 05 en 06 november: Marconi CW Contest 

 En om af te sluiten ... 

   

• We mogen als nieuw lid binnen onze sectie de vriend Lucas ON3QA 
verwelkomen ! Lucas is een doorwinterde en fervente HF QRP'er , ook zeer 
regelmatig op R2 te horen, hij is onlags verhuisd van Tielt naar Roksem, en daarom 
nu de overstap naar sectie TRA gemaakt ! 

 

• Opening shack & verzekeren bardienst : We merken op dat het bezoek aan ons 
clublokaal door de jaren heen systematisch is afgenomen, in dusdanige mate dat het 
niet meer verantwoord is om élke week het lokaal te openen en de bar te bemannen. 
Daarom zullen we vanaf 01-01 nog maar één keer op de twee het lokaal openenen, 

info volgt ...   Op 11 november (=feestdag) zijn we uiteraard 
GESLOTEN !  

  
  
Jean-Jacques / ON7EQ  

on7eq@uba.be 
GSM 0498/51 54 84 
 


