Verslag Bestuursvergadering TRA - van woensdag
6 oktober 2021
•

Deelname van: ON4ANE, ON7JA, ON7ABT, ON7TG en ON7EQ

• Volgende bestuursvergadering woensdag 10 november 2021.
• Shack TRA de shack terug tweewekelijks open, vooraf inschrijven is niet nodig,
dienst:
o vrijdag 8 okt.
: ON4ANE Norbert
o vrijdag 22 okt. : ON7ABT Michel
o vrijdag 5 nov.
: ON5MF Jurgen
o vrijdag 12 nov. :
•

Verslag kastoestand

: Gezond !

Afgelopen activiteiten
• Op zondag 12/09 was er de UBA-vriendenronde. Jan ON7JA was actief als
rondeleider vanop de Ruidenberg en kon een 50-tal inmelders loggen
• De week erna was er op zondag 19/09 de BMA-contest. Er werd iets minder activiteit
waargenomen dan gebruikelijk doch konden menig molen-referentie gewerkt worden.
• Diezelfde zondag was er trouwens ook de hambeurs te La Louvière waar enkele
TRA-leden present tekenden.
• Vervolgens was er op 26/09 , 03/10 en 10/10 respectievelijk de 6 meter, 80 meter SSB
en 80 meter CW ON contest met deelname van verschillende leden.
• Ondertussen is ook de score van de IOTA-contest bekend. De activatie van EU-146
door o.a. ON4CJK, ON7TK, ON7LX en ON7EQ kon een 4e plaats behalen in hun
categorie. Proficiat aan gans het team PB2T !

Komende activiteiten:
• Zondag 17 oktober: ON-contest om 2 meter. Geef zeker onze deelnemende leden een
puntje!
• Vrijdag 22/10/21: Voordracht 9 RX circle array door ON7MV in sectie KSD (reservatie
is verplicht, meer info in de flyer in bijlage)
• Zondag 24 oktober: Uitzendingen van SAQ te Grimeton ter gelegenheid van UN-day.
Meer info is hier te vinden: https://mailchi.mp/5d2dbc0f9220/alexanderson-day4982198?e=cd02092afe (dank aan Ronny ON6CQ voor deze info)
• Weekend 30 en 31 oktober: CQ WW SSB contest. De regels kunnen via volgende link
teruggevonden worden: https://www.cqww.com/rules.htm
• Op donderdag 11 november, is Michel-ON7ABT actief met de call OP0PPY vanop het
Amerikaans Militair kerkhof te Waregem. Luister zeker even uit, daarnaast zijn
bezoekers ook steeds welkom.
• Zondag 14/11: UBA vriendenronde met als netleidster Carine - ON4CV

Daarnaast is de shack terug tweewekelijks open. Inschrijven via een Doodle is niet
meer verplicht. Kom zeker eens langs want de QSL-dienst draait terug op volle toeren
en bepaalde QSL-bakjes zijn terug goed gevuld, HI!
Verdere punten:
• De toekomst van ons clublokaal. Na bezoek aan de burgemeester met een
bemoedigend gesprek is wat meer duidelijkheid voor de toekomst. Het project
aangaande de herinrichting van de stations-buurt is opgestart; zoals reeds enkele
maande gekend via de media. Het project verloopt in verschillende fazen. Er
wordt ondersteuning voorzien, en voor een oplossing voor de shack TRA. Gezien
het nog afwachtend is op de uitrol en in laatste faze de financiëring van dit
project, wordt het verdere verloop continue opgevolgd met medewerking van
het stadsbestuur. Dit voor een oplossing voor de club TRA.
• TRA Inschrijving voor het 75 jarig bestaan van de UBA is gebeurd. Enkele TRA
leden kunnen straks deelnemen met de speciale callsign ON75TRA.

Veel succes met de hobby en 73
Vanwege het TRA-bestuur
Tom ON7TG

