Verslag Bestuursvergadering TRA van
donderdag 08 december 2016
Aanwezig; ON7EQ, ON5SM, ON4ANE en ON7TG
Verontschuldigd : ON7JA
Volgende bestuursvergadering donderdag 05 januari 2017
•

Kasverslag: gunstig

Evaluatie van afgelopen TRA-activiteiten :
• UVW-ronde 13-11 : in naam van onze sectie verzorgd door ON5SM MArc,
waarvoor dank !
• Hambeurs RSX 20-11 : heel wat TRA leden werden gespot op deze beurs, die
helaas toch wat terugval kent ...

Volgende activiteiten staan op stapel :
• 16 december 19u00: traditionele WAFELBAK ! Dit belooft een
gezellig samenzijn te worden ! Alvast bedankt ON4ANE Norbert voor het
klaarmaken van het deeg, ON5SM MArc voor het perfect afbakken en Marc
ON4OO om het catering materiaal ter beschilkking te stellen. Er zijn reeds 22
gegadigden ingeschreven, maar er kan nog altijd iemand mee aanschuiven !
Inschrijven bij Marc ten laatste tegen 13 december 24h00
• 17-12 Deelname FOX-O-RING ARDF 80m

• 06-01 : Eerste maal dat de TRA shack open zal zijn in 2017. Zoals eerder
gemeld, met ingang van het nieuwe jaar zal de shack om de 14d bemand
worden - de openingstijdens zullen steeds op onze TRA webstek opvraagbaar zijn
! zie www.uba-tra.be onder rubriek AGENDA.
• 13-1 : Nieuwjaarsdrink sectie KSD
• 14-1 : UBA contest PSK63 (24u)
• 15-1 : Vriendenronde 144.575 Mhz verzorgd door onze sectie TRA met ON5SM
MArc achter de microfoon. Vergeet niet dat er vanaf 01-01-2017 een nieuw
AWARD in het leven geroepen werd voor inloggen in de ronde ! Tevens op deze
zondag de nieuwjaarsdrink sectie KTK .

• Vrijdag 20 JANUARI : Nieuwjaarsreceptie TRA ! Zoals steeds
met verzorgde hapjes en heel wat bubbels... de ideale gelegenheid om bij te
praten en nieuwe plannen te smeden. Voor sommigen is dit ook het 'jaarlijks
bezoek' aan de shack en de gelegenheid om de QSL postvakjes eens te ledigen...
er zijn er weer onlangs heel wat toegekomen ! Noteer alvast in je nieuwe agenda
(of smartphone) deze datum !
• 28-01 & 29-01: Deelname wordt overwogen aan de UBA DX contest (HF SSB) . Details volgen nog, maar reserveer alvast deze data in je agenda en geef
jezelf op als operator aan ON7EQ / ON5SM.
• 17-02 : Voordracht DXpeditie naar Andorra door ON7EQ + ON5AEN
• 25-02 : UBA DX contest CW
• In de eerste helft van de maand maart plannen wij een cursus
BASISVERGUNNING te organiseren. Dit zou doorgaan op twee van volgende
dagen : 04-05-12-18 maart. Geef gerust door of je OM's kent die hiervoor
interesse zouden hebben, we maken dan een planning op in functie van ieders
beschikbaarheid !

• 24-3 22u00 : Verkiezing UBA Bestuur en CM TRA

Tenslotte melden we nog dat :

•

•

•
•

Het stadsbestuur van Torhout heeft voor volgende jaren als prioriteit de
heraanleg van het marktplein voorzien, hierdoor verschuift de heraanleg
van de stationsbuurt naar 2020 en lijkt onze verhuis van lokaal toch wat
uitgesteld te zijn ...
Onze vriend ON4CJ Wilfried is heengegaan, vele sectieleden waren
aanwezig op de rouwdienst. In naam van TRA werd een rouwkrans
voorzien.
Ons sectielid ON4ANE Norbert behaalde een prachtige eerste plaats in het
ARDF klassement 2016 op Belgisch niveau - proficiat !
Vergeet niet je lidmaatschap voor 2017 te hernieuwen aan de vzw WestVlaamse Omzetter Club (WOC) - voor slechts 3,-EUR steun je werking van
de repeaters op de Halletoren ! Zie kerstkaartje in bijlage - info voor steun
vind je op http://on0wv.uba.be/?q=node/64

Kijk verder op onze TRA website ( www.uba-tra.be) voor de activiteiten en
bemanning bar ! Wist je dat de webstek ook voorzien is om vlot bekeken te
worden vanop een smartphone ?
Aan allen 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

