Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag
7 november 2018
•
•
•

Aanwezig: ON7JA, ON4ANE, ON7TG, ON7EQ en ON5SM
Volgende bestuursvergadering woensdag 5 december 2018
Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, dienst op:
•
02 nov : ON4ANE Norbert
•
16 nov: ON7EQ Jean-Jacques
•
30 nov: ON7TG Tom
•
14 dec.: Wafelbak vanaf 19u

Afgelopen activiteiten

•
•
•

•
•

Deelname aan de 80m SSB & CW UBA contesten door verschillende leden.
West-Vlaamse UBA vriendenronde op 07/10 geleid door ON5SM Marc, een
veertigtal stations in de goed gevulde log
19/10 : Wafelbak georganiseerd door secties OSB, ONZ en TRA op sectie OSB, ten
voordele van de werking van onze Brugse Repeaters ON0WV, was een groot
succes met een 40-tal deelnemers. Met dank aan wafelbakkers ON5SM Marc en
Jenny XYL ON4NS en de talrijke opkomst, ook van TRA leden.
29 + 31/10 : sectie TRA was gastoperator voor ON4CLM, speciale activatie door
sectie ONZ.
04/11 : druk bezochte kofferbakverkoop te Oostduinkerke, talrijke TRA leden
aanwezig, zowel als verkopers als bezoekers

Komende activiteiten

•
•
•
•

17/11 samenkomst ARDF werkgroep
06/12 wie weet komt de radio-actieve Sinterklaas langs
08/12 ARDF te Lembeke
09/12 : West-Vlaamse UBA vriendenronde op 144.575 09h30-10h30 lokaal
geleid door onze sectie. En ja, het eerste GOUDEN AWARD wordt waarschijnlijk
eerstdaags uitgereikt ...

•

14 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, uitnodiging volgt nog. Uiteraard zijn XYL/partner en jullie QRP's
welkom.
Verder ...

•
•

•
•

Vergeet niet dat je tot eind deze maand - voor een laatste maal - de 'OP' prefix
mag gebruiken !
Onze sectie behaalde mooie resultaten op de UBA contesten : 9de plaats op HF en
5de plaats op VHF. Dank zij het insturen van vele logs, zelfs met beperkt
aantal QSO's, blijven we toch in de TOP-10 geklasseerd !
Verslag van de druk bijgewoonde voordracht over de DU9 expedities van Marc
zal volgen in de ECQ-QSO van december, hou het in de gaten !
QSL dienst : er is deze week weer een lading QSL post toegekomen, kom eens
langs om ze te ledigen !

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

