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Hoofdbestuur
Het grotendeels vernieuwde hoofdbestuur is vol goede moed aan de slag gegaan. Fedor van den
Meiracker heeft de taak als voorzitter op zich genomen, Cyrano Chatziantoniou heeft zijn rol als
penningmeester behouden en Casper is gestart als secretaris, Thijs Desain is afdelingscoordinator en
Martijn Wilhelm vertegenwoordigt als redactievoorzitter het UV. Dit bestuursjaar hebben we
voornamelijk gebruikt om de bestuursleden in hun nieuwe rol te laten groeien. Hierdoor is er minder
aandacht dan gepland besteed aan het realiseren van de beleidsdoelen. Dit werd nog versterkt door
het feit dat er voor het aantal werkzaamheden vrij weinig mensen waren. Het bestuur heeft
geprobeerd nieuwe bestuursleden te vinden, dit heeft veel tijd en moeite gekost maar lijkt nu gelukt
te zijn.
In 2017 is een plan voor de vormgeving van StUV opgesteld en uitgevoerd: Om StUV goed te laten
functioneren zijn er mensen in het StUV-bestuur aangesteld die regelmatig een HB vergadering
bijwonen. Dit betreft Thijs als voorzitter, Martijn als penningmeester en Ilva Noa Stellingwerf als
secretaris.
Er is een goed bezocht kaderweekend georganiseerd om mensen wegwijs te maken in het kader van
de JWG en als binding in het Kader. We hebben daarnaast een waarneemweekend georganiseerd
met als doel de waarneemvaardigheden van het Kader te verbeteren. De commissies en besturen
zijn wederom gewezen op het €5-potje voor een gezamenlijke activiteit.
Omdat 25 mei 2018 de wetgeving omtrent de privacy (AVG) gewijzigd is, is ons privacybeleid
aangepast en is het gewijzigde beleid onder de aandacht gebracht van het kader.
Het voorstel is om het bestuur komend jaar te versterken met Ilva Noa en Vladimir van Dongen.
Vladimir van Dongen kan ingewerkt worden als nieuwe penningmeester. Omdat Martijn zijn positie
als hoofdredacteur opgeeft en Tünde Meijer zich beschikbaar stelt als zijn vervanging, zal hij ook
Martijn vervangen in het hoofdbestuur.

Ledenstatistieken
In het jaar 2018 hebben 32 nieuwe leden zich ingeschreven bij de JWG. Daarnaast hebben 48 leden
zich jammer genoeg uitgeschreven omdat ze interesse zijn verloren of vanwege andere
omstandigheden.
Daarmee heeft de JWG op 1 januari 2019 in totaal 492 leden. In het jaar 2019 hopen we natuurlijk
meer leden te verkrijgen!

Afdelingen
Amsterdam
In 2018 is afdeling Amsterdam enkele bestuursmutaties ondergaan: Annabel van der Knaap heeft ons
verlaten.
Daarnaast zijn onze gelederen versterkt door Gijs van den Heerik, Simon Duijn en Tom Vuijk. De rest
van het bestuur bestond uit Julia Karlas (co-voorzitter), Emrys Karlas (penningmeester), Swaen
Lievestro (co-voorzitter, PR) en Thijs Desain. Bij een bijeenkomst zijn normaal gesproken 5 tot 10
kinderen aanwezig.

Groningen
De bijeenkomsten zijn eens in de twee maanden op zaterdagavond en het standaard programma ziet
er als volgt uit:
•
•
•

19:00 - 19:45 Lezing voor iedereen
19:45 - 20:00 Pauze (met water, limonade, koffie/thee en cake of koekjes)
20:00 - 20:45 Een verdiepende lezing voor de oudere of meer geïnteresseerdekinderen, en
een knutsel voor de jongere kinderen. Er zijn vaak iets meer kinderen bij de knutsel dan bij
de verdiepende lezing maar dat scheelt niet veel. Als het donker en helder is gaan we (in
twee groepen) naar de Blaauw sterrenwacht om de kinderen met de telescoop te laten
kijken. Hier is altijd een student assistent van de sterrenwacht bij.

Het aantal kinderen bij de bijeenkomsten is dit jaar redelijk toegenomen, met name na Zpannend
Zernike, waar we flink reclame hebben gemaakt. Het aantal ligt nu meestal rond de 30 kinderen. De
meeste kinderen worden begeleid door een enkele ouder of verzorger.
Dit jaar hebben we een gedeeltelijke bestuurswissel gedaan. Jesper (geen lid), Martine (lid), Sophie
(lid), Nora (lid) en Janke (geen lid) zaten in het bestuur, waarvan Nora en Janke nu over zijn gebleven.
Jesper, Martine en Sophie zijn nog bij de bijeenkomsten en zijn beschikbaar voor vragen en steun,
maar stoppen daar in de zomer mee. Jermain (geen lid) en Sebastiaan (geen lid) zijn er als nieuwe
bestuursleden bijgekomen. De standaard taakverdeling ziet er als volgt uit:
•
•
•
•

Janke: Secretaris, communicatie Kapteyn/Marlies van de Weijgaert
Jermain: PR (het gezicht van JWG afdeling Groningen)
Nora: Website, communicatie met de JWG, knutsels
Sebastiaan: Penningmeester

In de praktijk wordt er vaak nog wat gewisseld met taken, afhankelijk van de beschikbaarheid van de
bestuursleden. De reden dat niet iedereen lid is bij de JWG is dat de JWG nauwelijks volwassen leden
heeft in Groningen, maar er natuurlijk wel een bestuur nodig is.
We werken veel samen met Marlies van de Weijgaert (Blaauw Sterrenwacht). Zij is werkzaam bij het
Kapteyn Astronomisch Instituut en verzorgt onder andere de locatie, de assistenten voor de
sterrenwacht en de gratis distributie van onze posters (naar scholen in Groningen).
De sprekers tijdens de bijeenkomsten zijn meestal niet van de JWG zelf, maar externe sprekers die
wij (of één van ons) kennen. Vaak zijn dit professoren van het Kapteyn instituut of studenten, maar
soms ook professoren van andere instituten van de universiteit of werknemers van SRON.
Voor de vrijwilligers hebben we een groepschat op whatsapp. Voor elke bijeenkomst plaatsen we
daarin een oproep met het aantal vrijwilligers dat we nog zoeken.
We vergaderen meestal een week of een paar weken na een bijeenkomst om te evalueren en een
nieuwe bijeenkomst te plannen. De posters laten we maken door Ylse, een studiegenoot van
Sebastiaan en Janke, en zij gaat binnenkort ook algemeen promotiemateriaal maken. Om verder te
promoten zetten we berichten op facebook en sturen we met het programma MailChimp een mail
naar alle geïnteresseerden.
Inmiddels is dat een lijst met rond de 80 mailadressen.

Leiden
Het afgelopen jaar was weer een bijzonder jaar voor afdeling Leiden. 10-04-2019 was de opening van
de nieuwe tentoonstelling van de Leidse Sterrenwacht. Dit betekend weer een fris, nieuw uiterlijk en
een nieuwe impuls voor de Leidse sterrenwacht en potentieel JWG publiek. Ook zagen we dit jaar
een wisseling in de wacht bij de Leidse Sterrenkunde opleiding van de Leidse Universiteit. Pedro is de
nieuwe vertegenwoordiger vanuit de Leidse Universiteit. Hij heeft ervaring en connecties in ESO en
publiekszaken en heeft de ambitie om de activiteiten op de Sterrenwacht bij een groter publiek te
laten landen. Deze connecties zijn belangrijk omdat de Leidse Universiteit de activiteiten van JWG
afdeling Leiden mogelijk maakt door onze locatie te faciliteren. Daarvoor zijn wij zeer dankbaar. Ook
op de facilitaire ondersteuning zijn er veranderingen op komst. Naor, student coördinator zal zijn
activiteiten ook overdragen. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat twee van onze bestuursleden, Arthur
en Merlijn, hun BHV hebben gehaald. We hebben het jaar verschillende mooie momenten gehad.
Zoals bijvoorbeeld onze aanwezigheid op de landelijke sterrenkijkdagen in maart en de open dag in
oktober. Nieuwe initiatieven die breed gedragen werden binnen de verenigingen waren o.a. de onze
deelname aan de 100 uur waarnemen dat werd georganiseerd naar aanleiding van het 100 jarig
bestaan van de Internationale Astronomische Unie. JWG leiden heeft een lezing gegeven waarbij de
volledige Keizerzaal op de Oude Sterrenwacht, de grootste lezingszaal op de sterrenwacht, helemaal
vol zat. We moesten zelfs mensen weigeren.
Dit soort evenementen zijn leuk, maar dat zijn ook onze reguliere bijeenkomsten. We hebben een
stabiel leden opkomst tussen de 15-20 jongeren en z'n 5-8 oudere JWG-ers die er altijd weer zijn.
Persoonlijk enorm genoten de megabijeenkomst waarbij we in samenwerking met het Nikhef National Institute for Subatomic Physics uit Amsterdam met nevelvaten interstellaire deeltjes konden
waarnemen. Of van onze mei (2018) bijeenkomst waar we een micro satelliet bouwer uit de
Universiteit van Delft op bezoek hadden die een echte (tweelingbroer/zus) satelliet meebracht.
Hierdoor konden we de echte verhalen horen van bouwers met de verbluffende problemen en
creatieve oplossingen waarmee ze komen.
Wij zijn trots op al onze vrijwilligers die deze avonden mogelijk weten te maken. De JWG staat en valt
bij haar vrijwilligers die op alle momenten klaar staan om bij te dragen. Specifiek wil ik bedanken
Arthur, Paul, Merlijn, Wessel, Ramon, Rebekah, Lisa en alle sprekers die ons elke keer weer komen
helpen

Utrecht
Afdeling Utrecht heeft een goed 2018 achter de rug. Het deelnemersaantal is gestaag aan het
groeien tot op het punt waar er soms bijna te veel deelnemers zijn voor de zalen die we kunnen
gebruiken. We hebben een goede sprekerspool gehad en maar weinig zelf hoeven invallen met
praatjes, wat ons meer tijd gaf om bezig te zijn met de knutsels / spelletjes en het sterrenkundig
nieuws. Zo heeft Peter een sterrenkundig rad van fortuin gebouwd en heeft Cyrano een
sterrenkunde fake-news pub-quiz gehouden.
Naast de gewone bijeenkomsten organiseren we elk najaar een beginnerscursus met de
sterrenwacht samen. Deze verliep dit jaar prima en heeft ook weer een paar nieuwe leden
opgeleverd.
Het bestuur heeft ook wat nieuwe aanwinsten gedaan in de vorm van Imre en Wioletta die
plichtsgetrouw elke bijeenkomst meedoen. We hebben inmiddels een gezellig clubje dat vaak nog
even naborrelt in het Stichtse na de bijeenkomsten. (Deze zijn te vinden in de JWG calendar, dus voel
je vrij om achteraf langs te komen!)

Het bestuur bestaat nu uit: Peter, Cyrano, Fedor, Job, Krista, Tünde, Imre en Wioletta.

Universum
De Universum heeft een prima jaar achter de rug, waarin alle Universums redelijk op tijd zijn
verstuurd en de redactie fijne versterking heeft gekregen. Na een iets te lange kerstvakantie ging de
redactie aan het begin van het jaar weer aan de slag, en vooral in het voorjaar zat de vaart er goed in.
Na de zomervakantie zakte het tempo een beetje in door drukte met studies en dergelijke, maar het
is nog gelukt om vier Universums uit te brengen. Binnen de redactie zijn er nog wissels geweest,
maar over het algemeen is de redactie er alleen sterker van geworden. Zo zijn Elise Sänger, Matthijs
van Zanten en Els de Korte erbij gekomen, en is Lisa Drijver weer actief geworden. We hebben nu
een goed aantal layouters en schrijvers, en hebben mogelijk alleen een klein tekort aan redacteurs
maar we komen eruit. Als laatste stond 2018 ook in het teken van de op hande zijnde
hoofdredacteurswissel. Martijn Wilhelm zou tot zomer 2019 hoofdredacteur zijn, waarna het
overgenomen zou worden door Tünde Meijer. Met deze overdracht is vorig jaar al een begin
gemaakt.

Kampen
Paaskamp
Het paaskamp 2018 werd voor de derde keer gehouden op boerderij de Roerdomp in Westelbeers.
Casper Barendrecht en Jannie Poels kwamen dit jaar het leidingteam versterken, wat goed uitkwam,
omdat alle 46 slaapplaatsen bezet waren. Gelukkig lukte het om met de 11 aanwezige leiding tijd te
hebben voor alle deelnemers. Het thema, codetaal, kwam terug op de truien van de leiding (die erg
snel ontcijferd werden door de deelnemers). Ook op de bonte avond, tijdens een van de cursusjes en
tussen het programma door, kwam het thema terug. Zoals elk jaar waren er een hoop leuke
activiteiten, zoals het langskomen van de WaCo, de speurtocht, het vinden van allerlei paaseitjes en
alle praatjes en cursusjes!

Jongerenkamp
Het thema van het jongerenkamp 2018 was radiosterrenkunde. In week 1 waren er 19 deelnemers,
in week 2 waren dit er 17. Casper Barendrecht en Ilva Noa Stellingwerf gingen mee als nieuwe
leiding. Aangezien het beide weken heel erg warm was, zijn er heel wat flessen zonnebrand
doorheen gegaan. Net als vorig jaar waren de ruimteplaatjes weer erg populair bij het knutselen.
Naast het gebruikelijke programma, zou stichting RINO langskomen. In week 1 ging dit op het laatste
moment niet door, wat leidde tot een gave droogijs show. In week 2 is RINO wel langs geweest om
hun coole experimentjes te laten zien. Hopelijk wordt volgend jaar iets drukker qua deelnemers,
verder was het een heel erg leuk kamp dat erg voor herhaling vatbaar is.

Ouderenkamp
Sterrenkundekamp 2018 (leeftijd 13-18) waren twee weken vol vertier en leerzame sterrenkunde
praatjes. Door de schaduw op te zoeken en iedereen te bevochtigen met waterpistolen en
plantenspuiten hebben we de brandende zon min of meer kunnen tolereren. Na een dip in het
deelnemeraantal in 2017 waren we nu weer op gebruikelijk niveau (40 deelnemers) voornamenlijk
afkomstig van JoKa. De komst van veel (externe) gasten zorgde zowel voor een gevarieerd
programma als voor een hoog uitvallende rekening wat samenvallend met een
penningmeesterwissel uiteindelijk een paar honderd euro verlies tot gevolg heeft gehad.

Een van de hoogtepunten van kamp was het gezamenlijk waarnemen van de maansverduistering
(superbloedwolfmaan o.i.d.).
Een ander hoog(te)punt was de gigawateropblaasspringkussenglijmaan. Het thema van het kamp
'Hollywood' kwam tot uiting in de glamoreuze entree van de deelnemers en hun ouders op de rode
loper en het gala in de tweede week, waardoor we eigenlijk twee bonte avonden hadden.
Ondertussen zijn we alweer volop bezig met de voorbereidingen voor het zomerkamp van 2019!

Winterkamp
Winterkamp 2018 is goed verlopen. Emrys Karlas, Wout Moltmaker en Fedor van den Meiracker zijn
voor het eerst dit jaar meegegaan als leiding. Het thema dit jaar was surfen, wat tot uiting is
gekomen op verschillende manieren zoals smurfbal, speurtocht naar grote smurf en het eten van
smurfpannenkoeken. Daarnaast waren er natuurlijk interessante praatjes. Er waren in totaal 46
deelnemers.

Kampgroep
2018 was een redelijk chaotisch jaar voor de kampgroep. Niet alleen zat op een gegeven moment de
halve bezetting in het buitenland, maar een groot deel van de kamppenningmeesters was ook nog
eens nieuw. Dit zorgde voor veel vertraagde reacties en wat minder goed inzicht in de kampen.
Desalniettemin heeft de kampgroep redelijk wat voor elkaar gekregen in 2018: Om het werk in de
toekomst te stroomlijnen en wat uit handen te nemen van de kamppenningmeesters is er begonnen
aan gestandaardiseerde resultaten- en begrotingwerkbladen; er is een poging gedaan om een cursus
kampboekhouden te geven aan alle nieuwe penningmeesters, al is het helaas niet van de grond
gekomen; er is een welkomstpakket ontworpen voor nieuwe kampleiding, zodat ze beter weten wat
er allemaal komt kijken bij het leiding zijn; en het kampreglement is plaatselijk vernieuwd. Na jaren
pogen de kampwinsten in te perken is er in 2018 voor het eerst in een ruime tijd netto geen winst
gemaakt door de kampen. Dit is een teken dat de kampen in de buurt zijn van het niveau waarop we
ze willen hebben: netto quitte draaien. De kampgroep zal in 2019 zich verder bezighouden met dit
bijsturen, hopelijk zelf bijgestuurd door een nieuwe voorzitter. De kampgroep bestond in 2018 uit:
Lucas, Liselotte, Amber, Jelle, Cyrano, Rianne en Mycah.

Commissies
Waarneemcommissie
Na wat reflectie op (en teleurstelling in) de waarneemskills van het gemiddelde JWG kaderlid, heeft
de WaCo actie ondernomen. Van 23-25 Maart kwam een dertigtal JWG’ers bijeen in Hoeve
Weltevreden om alle ins en outs van het waarnemen wat bij te spijkeren. Er was een uitgebreid
programma en de weergoden gunden ons een heldere zaterdagnacht waarop er volop gestackt,
gestarhopt en gebibberd werd.
Het organiseren van iets heel nieuws is natuurlijk nooit zonder leermomenten. We hebben veel
feedback gehad over een gebrek aan zelf aan de slag kunnen gaan met de stof. De WaCo hoopt de
ervaring en feedback mee te nemen naar een vervolg in 2019.
Verder is de WaCo als ondersteunend programma langs geweest op Paka. Hier kon helaas niet
waargenomen worden, maar de sterrenkundige ren-je-rot leek wel gewaardeerd te worden (in ieder
geval door de WaCo zelf).
De commissie bestaat momenteel onofficieel uit Krista, Thomas, Cyrano en Leon. Mocht je leuke
ideeën hebben voor waarneemcontent binnen de JWG, of wil je graag al onze telescopen gaan
opknappen, neem dan alsjeblieft contact met ons op!

