
     

Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag  6 

december 2017 
 

  
• Aanwezig : ON7EQ / ON4ANE / ON7TG / ON5SM 

• Verontschuldigd : ON7JA (Ziek) 

• Volgende bestuursvergadering woensdag 3 januari 2018  

• Kasverslag : blijvend gezond !  

• Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, dienst op: 

o  15 dec.: Wafelbak 

o  12 jan.: Nieuwjaarsreceptie 2018 

o  26 jan.: ON4ANE Norbert 

o  9 febr.: ON7EQ Jean-Jacques  

o  6 april: Verkiezingen UBA Bestuur / DM / CM 

 

Recent voorbije activiteiten binnen onze sectie 

 

• Het einde van 2017 nadert met rasse schreden .... en in deze 'donkere  dagen' 

melden we wat nieuws uit de sectie TRA. 

 

• Heel wat leden hebben deelgenomen aan contesten, op 26-11 had de sectie het 

genoegen om de West-Vlaamse vriendenronde te leiden, met als resultaat 44 

contacten in de log - met dank aan ON5SM Marc als operator. 

 

• Op 17 november was er de druk bijgewoonde voordacht en demo over de nieuwe 

FT8 digitale mode - ondertussen hebben vele leden hiermede met succes zitten 

te experimenteren ! Bedankt JJ voor de prima voordracht met demo’s !   

 

 

Komende TRA-activiteiten. 

 

• Aangezien het verleden jaren steeds een groot succes was, hebben we dit jaar 

wederom een WAFELBAK voorzien - op 15 december vanaf 19u30. 

o Schrijf je hiervoor in bij Marc ON5SM  en geef het aantal deelnemers op.  

Natuurlijk zullen de wafeltjes - in alle deskundigheid gebakken door de 

kerstman alias Marc - overheerlijk zijn, maar daarnaast is deze 



bijeenkomst nog eens een prima gelegenheid om samen te komen met alle 

leden, ook deze die wat minder vaak op bezoek komen in onze shack. 

 

• Onze TRA-nieuwjaarsreceptie met lekkere hapjes en drankjes hebben we 

ingepland op 12 januari, allen welkom, ook met (X)YL ! 

 

• Verder hebben wij voor jullie al genoteerd in onze agenda: 

o 13-14/01 : UBA PSK63 contest 

o 26-1: CW-WW 160m CW contest 

o 27+28/1: UBA DX HF contest SSB !  

 

• Voor de  gebruikers van R2 / repeater Brugge : vergeet ook niet van je 

lidmaatschap voor 2018 te hernieuwen van het WOC, de v.z.w. die instaat voor de 

dagelijkse werking van de omzetters op het Brugse Belfort (zie 

http://on0wv.uba.be/)  Ondanks de huidige diversiteit in repeaters, blijft de R2 

een 'rots in de branding' en is ook volledig uitgerust om in geval van calamiteiten 

communicatie in onze provincie te voorzien. Het lidmaatschap bedraagt amper 

3,-€ , maar vele kleintjes maken één groot ! Alle steun is dan ook zeer welkom via 

storting op de bankrekening van vzw IBAN: BE61733013307117 met 

vermelding van je call.     

 

• Om af te sluiten helaas melding dat Hilde, de XYL van ONL Dirk Crevits, die 

in onze sectie zijn opleiding voor de basisvergunning gestart was, op veel te 

jonge leeftijd na een lange en zware ziekte overleden is. De rouwplechtigheid zal 

plaatsvinden op dinsdag 12 december in de Parochiekerk Don Bosco te Torhout 

om 10 uur (begroeting kerk 09h30).  Aan Dirk en familie, in naam van TRA, 

wensen we veel sterkte toe in deze moeilijke dagen. 

 

  

Nog veel plezier met de hobby en beste 73 

  

Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur 

  

on7eq@uba.be 

GSM 0498 51 54 84 

 

   


