Verslag Bestuursvergadering TRA van
donderdag 17 november 2016
Aanwezig; ON7EQ, ON5SM, ON4ANE en ON7TG
Verontschuldigd : ON7JA
Volgende bestuursvergadering donderdag 08 december 2016
•

Kasverslag: gunstig

Afgelopen activiteiten:

•
•
•

•
•
•

Deelname aan UBA Horizon - kaderdag
09-10 : opkuis & poetsbeurt Shack TRA
15-10 : "Open Deur Dag" Shack TRA. Heel wat bezoekers en
geïnteresseerden over de vloer gehad, en kandidaat leden. Helaas geen
jeugd voor de soldeerkitjes ... al bij al zeker de moeite geweest om eens
te organiseren !
05-11 : Bezoek aan HAMBEURS Oostduinkerke - een initiatief van sectie
ODK met groeiende belangstelling.
13-11 : Verzorgen van de West-Vlaamse vriendenronde met 47 QSO' in de
log - bedankt Marc ON5SM om dit in goede banen te leiden.
Deelname door onze leden aan de diverse SSB & CW contesten en ARDF
wedstrijden. Dank aan de leden die een puntje hebben uitgedeeld !

Komende activiteiten: - neem alvast je agenda bij de hand !

•

16 december vanaf 19u00 - WAFELBAK : na het succes van vorig jaar
zal Marc ON5SM weer zijn ijzers laten warmen om overheerlijke wafeltjes
te bakken Inschrijving vooraf verplicht, zodat we weten met hoeveel
jullie afkomen, neem contact op met Marc ON5SM (on5sm@skynet.be).
Uiteraard zijn XYL/partner en jullie QRP's welkom !

•

20januari 20u00 : Nieuwjaarsreceptie, zoals gewoonlijk verzorgd met
natjes en droogjes. Noteer alvast deze datum in de agenda !
17/2/2017 - 20u00: voordracht ON7EQ over de DX-peditie naar Andorra
C3 samen met Hans ON5AEN
24/3/2017 - 22u00: verkiezingen bestuurders UBA + CM

•
•

Verder ...

•

•

•

•

De eerste editie van "Sparre Vonken" is uit, het eigen TRA clubblad ! Dit is
van de hand van ON5SM Marc, waarvoor dank ... boordevol nuttige
weetjes en verslagen van alles wat er 'lokaal' leeft ... Je kan het als PDF
downloaden van onze webstek www.uba-tra.be/ of in de shack TRA
nalezen. Uiteraard is jullie informatie altijd welkom om mee opgenomen en
gepubliceerd te worden.
Er is een nieuw en prachtig award uitgekomen voor inloggen in de UBA
Vriendenronde ! Zie details op onze site, onder 'agenda - West-Vlaamse
vriendenronde'
Nieuw TRA-lid : we verwelkomen Dirk ON7AH uit Kortemark als nieuw
lid ! Dirk werd als SWL gegrepen door het radio-virus reeds in 1974,
behaalde zijn vergunning in 1988, maar in 1999 moest hij wegens andere
prioriteiten de micro voor een aantal jaren aan de kant leggen... tot hij de
draad terug oppakte in september j.l. en terug QRV is gegaan. Dirk, we
staan paraat om je te helpen bij alle werkzaamheden !
Cursus BASISVERGUNNING : tijdens onze open-deur dag, hebben we
vraag gekregen om een cursus basisvergunning (ON3) te organiseren - en
we willen dit dan ook graag doen ! We denken er zelfs aan om deze
cursus begin 2017 in 'compacte vorm' te geven, ttz. gespreid over bvb 2
dagen, in plaats van ettelijke weekends achter elkaar. Heb je weet van
iemand die ook interesse zou hebben, laat het ons zeker weten, zodat we
stilaan kunnen beginnen te denken aan de praktische zaken ! Zoals
bekend, hoef je écht geen technische knobbel te zijn om je ON3 te
behalen... en met de soepele huidige reglementering, kan je al heel veel
bereiken en 'proeven' van onze fantastische hobby !

Met de beste 73
Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur
on7eq@uba.be
GSM 0498 51 54 84

