
     

Verslag Bestuursvergadering/video-Internetsessie 

TRA - van woensdag 11 mei 2022 
 

 

• Deelname aan de vergadering: ON7EQ, ON7JA, ON7ABT, ON7TG en ON4ANE  

• Verontschuldigd: - 

• Volgende bestuursvergadering woensdag 8 juni 2022. 

• Kastoestand is gunstig 

 

Bardienst: 

• 3 juni: Tom ON7TG  

• 17 juni: geen bardienst wegens nacht van Vlaanderen! 

• 1 juli: 

Afgelopen activiteiten 

 

Bij deze een overzicht van enkele afgelopen activiteiten: 

 

• Op vrijdag 22/04 hadden de UBA-bestuurdersverkiezingen plaats. Een 12-tal leden kwam hun 

stem uitbrengen. Jacques ON4AVJ zou niet verkozen zijn, zie verslagen CQ. 

 

• Op 07/05/22 was er het UBA-congres te Mechelen.  

 

• In datzelfde weekend (07/8 mei) was er de R1 VHF-contest. Er waren zeer goede condities 

waardoor mooie afstanden konden gewerkt worden. 

 

Komende activiteiten: 

 

• Op 4 en 5 juni is er de VHF velddag + de CW-HF velddag.  

Geen deelname vanuit onze sectie maar geef de andere secties zeker een puntje ! Luister een op de 

frequentie dan zijn bekende stations te horen als /P. 

 

• 18 en 19/06: Is er de Region1  4 en 6 meter contest. Geef onze leden een puntje ! Das altijd 

plezant een TRA lid te kunnen werken. 

 

• Op 19/06 wordt de UBA-vriendenronde verzorgd door Michel ON7ABT. 

 



• Diezelfde zondag 19/06 is er tevens de kofferbakverkoop van de sectie MWV. Meer info: Zie flyer 

in bijlage 

 

 

Tenslotte voorzien we vanuit het bestuur een grondige poetsbeurt van de shack ! O.a. de ruiten 

hebben dringend een poetsbeurt nodig ! 

 

Randinformatie 

 

• Voortaan worden chips en BIFI-worsten aangekocht van een kwalitatieve producent, zodat 

de aanhoudende klachten van slechte smaak van de bar zijn ! Tnx aan de leverancier. 

 

• Verder wordt uitgekeken naar het nieuwe ontwerpplan van de stationsbuurt Torhout, gezien 

de mogelijke wijziging van inplanting of verandering van locatie voor shack TRA. 

 

• Een planning wordt opgemaakt voor enkele voordrachten de volgende maanden. 

 

• Sponsering voor WOC West-Vlaams omzetter comité ten voordele van R2, zal doorgevoerd 

worden met de nodige donatie vanuit TRA. 

 

 

Veel succes met de hobby! 

 

Beste 73 

 

Vanwege het TRA-bestuur 

Tom ON7TG 

 



 


