
     

Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag   

4 december 2019 
 

 

 

Aanwezig:, ON4ANE, ON7EQ, ON7TG en ON7JA  

Volgende bestuursvergadering woensdag 8 januari 2020 

• Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond: 

•  13 dec.: ON2IC Eddy 

•  27 dec.: ON7TG Tom 

•  10 jan.: ON7EQ Jean-Jacques 

•  24 januari 2020: ON4ANE Norbert - Nieuwjaarsreceptie 

 

Beste (X)YL's en OM's leden en sympathisanten van TRA,  

 

 

Afgelopen TRA-activiteiten: 

  

·  Activatie OR18TRA is nog lopende tot 25 december, we zitten reeds ruim voorbij 

de 6.000 QSO's !  

·  Ondersteuning door Norbert ON4ANE met radiocommunicatie aan de 

oriëntatiewedstrijd te Oostduinkerke/Koksijde met 573 deelnemers ... 

   

Volgende activiteiten: 

  

· Vrijdag 13 december : van 20h tot 21h  lokaal : Activatie OR18TRA op 2m 144.575 

MHz, dit om de gelegenheid te geven aan de OM's niet QRV op HF om de speciale 

roepnaam ook eens te werken ! Er hangt uiteraard een mooie QSL kaart aan vast ! 

·  Zondag 22 december : West-Vlaamse UBA vriendenronde op 2m 09h30-10h30 

lokaal - 144.575 MHz verzorgd door sectie TRA. Zie in bijlage de kalender voor 2020 ! 

Ook voor 2020 zullen er opnieuw 3 awards (Brons, Zilver, Goud) voor respectievelijk 

15, 30 en 45 deelnames uitgeven worden. 

  

Hierbij allereerst de beste wensen vanwege het hele bestuur van sectie TRA 
voor gezellige en prettige eindejaarsfeesten en een  vlotte jaarsovergang ! 

  



  

 

   

·  Vrijdag 24 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  deze datum !  

  

·  Vrijdag 20 maart 2020:  Verkiezingen UBA bestuurders, DM en CM UBA  

        In 2020 zijn er opnieuw verkiezingen voor CM, DM en drie mandaten bestuurders 

UBA: 

Bestuurders 

Er zijn in 2020 drie mandaten beschikbaar voor de periode van drie jaar. De uittredende 

bestuurders zijn: Egbert Hertsen, ON4CAS, Stefan Dombrowski, ON6TI en Rik Strobbe, 

ON7YD. 

De raad van bestuur doet een oproep tot kandidaten onder de effectieve leden. Zij 

moeten hun kandidatuur schriftelijk of per e-mail richten aan de voorzitter van de UBA 

vzw, Claude van Pottelsberghe de la Potterie, Bruggesteenweg 77 te 8755 Ruiselede, 

on7tk@uba.be, uiterlijk op 31 december 2019. 

 

Provinciale voorzitters 

Ieder effectief of toetredend lid dat zijn kandidatuur wil stellen voor de periode van 

twee jaar dient dit schriftelijk aan één van de secretarissen te melden voor 31 december 

2019. (Ter info : Marc ON5SM stelt zich niet herkiesbaar) 

 

Voorzitters van de secties 

Ieder effectief of toetredend lid dat zijn kandidatuur wil stellen voor de periode van één 

jaar dient dit schriftelijk aan zijn provinciale voorzitter te melden voor 31 december 

2019. 

 

Voorwaarden voor het indienen van een kandidatuur van bestuurder. Effectieve 

leden, in orde met hun bijdrage, minstens 18 jaar oud en die een UBA-anciënniteit 



hebben van het laatste voorafgaande sociale jaar kunnen hun kandidatuur indienen. 

Men moet dus minstens lid zijn sinds 1 januari 2018. 

Uittredende bestuurders moeten ook een nieuwe kandidatuur indienen. 

Ieder kandidaat zal een curriculum vitae toevoegen met zijn leeftijd, zijn professionele 

activiteiten en een korte motivatie voor zijn kandidaatstelling. 

 

Voorwaarde voor provinciaal voorzitter (DM) 

Effectieve of toetredende  leden, in orde met hun bijdrage en minstens 18 jaar oud 

kunnen hun kandidatuur stellen als provinciale voorzitter. 

 

Voorwaarden voor sectievoorzitter (CM) 

Effectieve leden, in orde met hun bijdrage en minstens 18 jaar oud kunnen hun 

kandidatuur stellen als sectievoorzitter van de sectie waar ze minstens één jaar aan 

verbonden zijn. 

 

Algemene voorwaarden 

De kandidaten moeten een motivatiebrief (maximaal 300 woorden) opmaken met 

volgende gegevens: naam, voornaam, geboortedatum, roepnaam en taalrol. Uittredende 

bestuurders, provinciale voorzitters en sectievoorzitters zijn herverkiesbaar. 

De functie van bestuurder, provinciale voorzitters en sectievoorzitters zijn niet 

verenigbaar. Men kan slechts één mandaat uitoefenen. De raad van bestuur kan slechts 

één afwijking toestaan. 

Deze functies zijn eveneens onverenigbaar met de uitoefening van om het even welke 

leidinggevende functie in een andere Belgische of regionale vereniging van 

radioamateurs actief in België. Op aanvraag van de kandidaat kan de raad van bestuur 

uitzonderingen toestaan. 

 

De kandidaturen zijn voor 31 december per mail te bezorgen aan de voorzitter, 

secretaris of district manager. 

  

Mocht je verhinderd zijn, stem dan AUB per volmacht (zie strookje in volgende CQ-

QSO) 

  

  

 

 

 

 

 



·  21 februari : voordracht 'Snel aan de slag met de VNA' door ON7EQ. Een 

introductie tot het praktisch gebruik van de VNA (Vector Network Analyser), een super 

de luxe meettoestel dat stilaan de traditionele SWR meter aan het vervangen is, gezien 

de scherpe kostprijs voor exemplaren vanuit het verre Oosten, zoals bvb. de nano-VNA ! 

  

 

  

  

Kijk verder op  onze TRA website (  www.uba-tra.be) voor de activiteiten en bemanning 

bar  ! 

 

De voorzitter TRA en het bestuur wensen  jullie nog veel plezier met de hobby en de 

beste 73 ! 

  

Jean-Jacques / ON7EQ  

on7eq@uba.be 

GSM 0498/51 54 84 


