JWG Jaarverslag 2017
Hoofdbestuur
Omdat 3 oud-gedienden willen stoppen met het hoofdbestuur en er 3 frisse nieuwe kandidaten klaar
staan om met het hoofdbestuur te beginnen, stond 2017 vooral in het teken van het inwerken van
het nieuwe bestuur. Rianne Plantenga nam het interim voorzitterschap waar, terwijl Rafaël Mostert
en Lucas van Duin hun kennis over de voorzittersrol, secretarisrol en penningmeesterrol
overdroegen, samen met hun vergaarde inzichten op algemene bestuurszaken. Verder werd de
plannen over het hoe vorm te geven aan het huidige StUV en hoe de winst van kampen te drukken
en de kampprijs laag te houden, zonder onnodige risico's te lopen verder uitgewerkt. Ook werd er
gewerkt aan staartjes van het oude beleid. Om meer overleg en binding in het Kader te hebben en
een makkelijker toegankelijke dag voor kaderleden van overal, werd besloten een Kaderdag te gaan
organiseren in het begin van 2018; een Kaderweekend-light, op een toegankelijke locatie. Offertes
voor de trui werden aangevraagd en de commissies en besturen werden nogmaals gewezen op het
€5-potje voor een gezamenlijke activiteit.
Ook werden de ontwikkelingen op het gebied van BuiKa op de voet gevolgd en werd het
waarneemarsenaal flink uitgebreid.
Omdat Fedor van den Meiracker, Casper Barendrecht, Thijs Desain en Martijn Wilhelm al vanaf april
betrokken waren bij de HBV's werd besloten ze op het Kaderweekend in september met een
voorlopige aanstelling te installeren in een HBV met een ongebruikelijke locatie: hoeve Weltevreden.
Zij zullen het stokje over nemen van Rianne, Rafaël, Lucas en ook Mariska Weusten, die haar taak als
secretaris bij de komende ALV zal neerleggen.

Ledenstatistieken
Sinds januari 2018 heeft de JWG een nieuwe LBM: Mart Vreeken.
In het jaar 2017 hebben 78 nieuwe leden zich ingeschreven bij de JWG. Daarnaast hebben 77 leden
zich jammer genoeg uitgeschreven omdat ze interesse zijn verloren of om andere omstandigheden.
Dat levert ons in het jaar 2017 netto 1 nieuw lid op. Daarmee heeft de JWG op 1 januari 2018 in
totaal 499 leden. Ik ben blij om jullie te vertellen dat onze doelgroep leeftijd t/m 18 jaar aan het
stijgen is vergeleken met de overige leeftijden. Deze groep bestaat nu uit 53%. Dit is 3% meer dan
afgelopen jaar. De groep twintigers en dertigers is vrijwel gelijk gebleven met de 25% van de
voorgaande jaren.
In het jaar 2018 hopen we natuurlijk meer leden te verkrijgen!

Afdelingen
Afdeling Amsterdam
In 2017 is afdeling Amsterdam enkele bestuursmutaties ondergaan: Daan Prins (penningmeester) en
Lars Prins hebben ons verlaten. Emrys Karlas heeft de functie van penningmeester overgenomen.
Daarnaast zijn onze gelederen versterkt door Annabel van der Knaap en Julia Karlas. De rest van het
bestuur bestond uit Swaen Lievestro (PR) en Thijs Desain (voorzitter). Bij een bijeenkomst zijn
normaal gesproken 5 tot 10 kinderen aanwezig.
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Afdeling Groningen
Bij afdeling Groningen zijn er gemiddeld 20 tot 30 kinderen aanwezig. Het standaard programma ziet
er als volgt uit:
-

19:00-19:45 basis lezing over een sterrenkundig onderwerp
19:45-20:00 pauze (met limonade, koffie, thee en cake)
20:00-20:30/20:45 voor de ouderen/slimmere kinderen is er een verdiepende lezing over
hetzelfde onderwerp gegeven door dezelfde spreker. Voor de jongere kinderen is er een
knutsel die aansluit op het onderwerp behandeld in de basislezing. (Verdeling is ongeveer
half/half).

De bijeenkomsten zijn 1 keer in de 2 maanden op een zaterdag. We zijn momenteel bezig met het
aanpassen van de site en het documenteren van alle knutsels op de kaderwiki.
Het bestuur bestaat uit: Martine Schut (lid), Sophie van Mierloo (lid), Jesper Tjoa (geen lid), Nora
Migdad (lid) en Janke (geen lid). Janke is er dit jaar nieuw bijgekomen omdat een groot deel van het
bestuur binnen 1.5 jaar waarschijnlijk Groningen verlaat. Momenteel kijkt ze vooral mee hoe alles
werkt. De reden dat niet iedereen lid is bij de JWG is dat de JWG geen volwassen leden in Groningen
heeft maar er natuurlijk wel een bestuur nodig is.
We werken veel samen met Marlies van de Weijgaert (van de Blaauw Sterrenwacht), zij is werkzaam
bij de RijksUniversiteit Groningen en verzorgt onder andere de locatie, koffie en thee. Zij maakt het
ook mogelijk dat de posters gratis verstuurd worden naar alle scholen in Groningen.
Daarnaast hebben we een vaste groep vrijwilligers. We hebben vaak te veel vrijwilligers in
verhouding met het aantal knutselkinderen, maar iedereen vind het super leuk om er aanwezig te
zijn en knutselt lekker mee.
We vergaderen vaak een week na een bijeenkomst om te evalueren. Vervolgens maakt Jesper een
promotieposter die we zowel digitaal als fysiek verspreiden, verder zorgen we voor facebook
berichten en een mailtje naar alle geïnteresseerden. Hiervoor wordt het programma MailChimp
gebruikt.

Afdeling Leiden
Het staat er dit jaar weer mooi voor met afdeling Leiden. We zijn blij met het feit dat er een stijging
lijkt te zijn in het aantal deelnemers per avond, gemiddeld zijn er zo’n 15 tot 20 deelnemers. Wel
merken we dat er naast veel deelnemers ook veel ouders bij blijven.
Ook was onze megabijeenkomst afgelopen december een groot succes, met onder andere veel
deelnemers, gave flesraketten, en een megataart!
Nieuwe deelnemers zijn grotendeels te danken aan succesvolle open dagen van de sterrenwacht,
waar afdeling Leiden in samenwerking met twee andere verenigingen sterrenkundige activiteiten
organiseert, leuke knutsels en informatie uitdelen en veel contact hebben met potentiële
deelnemers en ouders. Bijvoorbeeld op de nationale sterrenkijkdagen, waar onze kleur- en
knutselhoek altijd een groot succes is, en zowel ultranieuwsgierige kinderen als ouders langs onze
booth komen met vragen over sterrenkunde en de JWG. Ook delen we promotiemateriaal uit.
Geïnteresseerden kunnen kiezen uit een van de prachtige posters, en als ze echt heel veel
belangstelling tonen, kunnen ze een oude Universum meekrijgen.
Dat was het weer voor afdeling Leiden, we gaan met veel plezier het nieuwe jaar in!
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Afdeling Utrecht
Afdeling Utrecht heeft ook dit jaar weer een lekker jaar achter de rug. We hebben een groot aantal
leuke sprekers gehad en maandelijks komen er tussen de 12 en 18 actieve leden langs. Tijdens de
bijeenkomsten bespreken we altijd het sterrenkundig nieuws van de afgelopen maand, maken we
een leuke knutsel, spelen we een spelletje of gaan we gezamenlijk waarnemen. In de zomer
proberen we met de zonnetelescoop nog even naar de zon mee te kijken en in de winter kijken we
met telescoop Gala naar de hemel. We hebben ook nog, met lekkere zelfgemaakte koekjes, op het
waarneemdak gelegen om naar vallende sterren te kijken.
Naast de bijeenkomsten organiseren we ook namens Sonnenborgh de beginnersbijeenkomst. Hier
hebben we ongeveer 1 à 2 nieuwe leden uit gekregen. Dit jaar zijn er erg veel actieve leden bij
gekomen. Natuurlijk was 2017 ook een Jubileum jaar en werd het begin van de Jubileum Tour
gestart bij Afdeling Utrecht.
Alle dank aan de sprekers van 2017; Wouter Poos, Thijs Desain, Leon Oostrum, Peter van Velzen,
Fedor van den Meiracker en Cyrano Chatziantoniou.
Het bestuur van afdeling Utrecht heeft dit jaar vier nieuwe leden erbij: Krista van Ee, Tünde Meijers,
Wouter Poos en Ewoud Ludoph. Daarnaast bestaat het bestuur uit Cyrano Chatziantoniou, Job
Eijdems, Alke van der Kloet, Fedor van den Meiracker, Peter Perdijk, Thijmen Vuik, en Martijn
Wilhelm. De actieve kern van het bestuur bestaat uit Job, Fedor, Peter en Cyrano.

Universum
Na een paar moeilijke jaren lijkt in 2017 de rust weer redelijk te zijn teruggekeerd in de redactie. Er
waren wat kleine wisselingen, zo zijn Lisa Drijver en Joachim Gerlings uiteindelijk niet gaan lay-outen
en heeft Thijs Desain hun taken neergelegd, maar is daar wel Swaen Lievestro als lay-outer voor in de
plaats gekomen. Hierdoor heeft de UV nu voldoende lay-outers, maar zit een beetje krap qua
algemeen redacteuren. Voorlopig vormt dit geen probleem, maar meer versterking bij het schrijven
en regelen van artikelen zou welkom zijn.
Het grootste probleem van 2017 was het verkrijgen van artikelen. Het is regelmatig voorgekomen dat
we geen groot of klein artikel konden regelen. Ook het plan om het waarneemkatern weer nieuw
leven in te blazen kwam moeilijk van de grond. Voor 2018 lijkt dat nu al beter te gaan, maar over het
algemeen ontbreekt het een beetje aan contacten om hoogstaande stukken te schrijven.
Samengevat lijkt de UV nu uit de moeilijkste tijden te zijn gekomen, maar zijn er nog genoeg
uitdagingen en moeten we voor 2018 goed ons best doen.

Kampen
Paaskamp
In 2017 was PaKa voor de tweede keer op boerderij de Roerdomp (Westelbeers). Ook in 2018 zal
deze locatie gebruikt worden. Dit jaar gingen Ilva Noa Stellingwerf, Mart Vreeken en Martijn Wilhelm
voor het eerst mee als leiding. Er waren veel deelnemers op kamp: 45 in totaal. Dit vormde in
principe geen probleem, maar het was wel dusdanig druk zo druk dat vrijwel alle leiding nodig was.
Alleen op de laatste volle dag zorgde dit voor wat complicaties, omdat een gedeelte van de leiding
wegens een (klein) ongeluk niet beschikbaar was voor de geplande activiteiten. De WaCo kwam langs
voor een avond met wat praatjes en sterrenkijken (waarbij het weer wat in de weg zat), wat heel
gezellig en interessant was. Het thema, ruimtepiraten, kwam terug tijdens de bonte avond (in de

3

leiding act), de film die bekeken werd en de piraten props die soms gedragen werden door de leiding.
Het was een heel gezellig kamp, met veel en leuke deelnemers en leiding.

Jongerenkamp
Op JoKa 2017 was het thema ‘kleur’. Met Wessel de Kooker en Mycah de Vries als nieuwe aanwinst
hebben we met voldoende leiding beide weken kunnen draaien. Dit jaar hebben we geprobeerd het
bosspel weer in ons oude vertrouwde bos te spelen, waar ondertussen weer wat begroeiing bij was
gekomen. Een ruilspel met alle ruimteplaatjes van de Albert Heijn was een groot succes, net als het
knutselen van waterrakketten met alleen ruimteplaatjes. Ook de vaste items op het programma
behoorden weer tot de orde van de dag. Dit jaar hadden we weer een themadag, waarbij elke
maaltijd op die dag een andere kleur had. Ontbijt was geel, lunch rood en avondeten groen. De
kinderen vonden het erg verwarrend, maar hebben er wel van genoten. Er waren de eerste week 23
kinderen op JoKa. De tweede week waren dit er 27.

Ouderenkamp
Dit jaar was het wat lastig om deelnemers te vinden voor OK, dit had te maken met het buitenland
kamp en andere toevalligheden waardoor we veel minder aanmelding hadden dan in eerste instantie
verwacht. (28 deelnemers). Het mocht daarentegen de pret niet drukken. Met een gezellige groep en
met als thema Eilanden in combinatie met bestuursvormen hebben we er een leuk kamp van
gemaakt. We hebben weinig kunnen waarnemen door de hoeveelheid wolken die toch iedere nacht
weer aan de hemel verschenen. Er is een toffe dropping gelopen en we hebben veel spellen
gespeeld. Kortom we hebben geroeid met de riemen die we hadden en er toch een heel tof kamp
aan over gehouden. We hebben een relatief klein verlies gedraaid. Los hiervan hebben we er voor
het aankomende jaar vertrouwen in dat het weer helemaal goed komt.

Buitenlandkamp
Op 21 augustus 2017 hebben 42 JWG'ers (+ één aanhang) zich na ruim twee jaar planning, 40 uur
reizen en één verloren paspoort door de Nebraskaanse heuvels gehaast om halsoverkop langs de
weg de parkeren en nét op tijd klaar te staan om het even donker zien te worden.
Op de heen- en terugreis waren er een paar tussenstops: In het tropische Washington konden
iconische landmarks en gave musea bezocht worden. In Nebraska kon er van authentiek ranchleven,
een prachtige sterrenhemel, episch onweer en raadselachtige indianenverhalen genoten worden.
Bovendien zijn we zelf op CNN geweest.
In Denver konden de reisgenoten de lokale bevolking entertainen met hun zangkunsten en een
spoedcursus (maar dan ook echt spoed) over vloeistofdynamica in de zon volgen aan de voet van de
Rocky Mountains. En tot slot konden de imposante straten van NYC verkend worden. Het kamp werd
georganiseerd door Rebekah Amaris Stiles, Job Eijdems, Cyrano Chatziantoniou, Ramon van der Hilst,
Lucas van Duin en Fedor van den Meiracker.

Winterkamp
Winterkamp 2017 was weer geslaagd! Nora Migdad en Jan Koetsier hebben ons team versterkt. Het
thema dit jaar was manen, wat uiteraard op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden,
waardoor we naast een praatje over de manen in ons zonnestelsel ook een praatje hadden over de
manen in het dierenrijk. Naast praatjes hebben we ook een maanbasis gebouwd, een
maanspeurtocht gelopen, maanspaghettibruggen gebouwd, een bonte maanavond gehad en
uiteraard afgesloten met een maankampvuur. Er waren in totaal 37 deelnemers.
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Kampgroep
In 2017 hebben we Cyrano Chatziantoniou en Mycah de Vries mogen verwelkomen als nieuwe leden
van de kampgroep. We hebben een begin gemaakt met het updaten van het kampgroep regelement
en we hebben een document gemaakt dat iedere nieuwe kampleiding krijgt en moet ondertekenen.
Financieel hebben de kampen het goed gedaan, we waren bang dat OK verlies zou maken door een
gebrek aan aanmeldingen maar dat is binnen de perken gebleven. We hebben een uiterst succesvol
AmericliptiKa gehad, waar we zelfs een beetje winst op hebben gemaakt!

Commissies
Externe en interne communicatie
Promotie van activiteiten en de JWG werd ook dit jaar decentraal geregeld met ondersteuning van
het hoofdbestuur in de vorm van onder andere folders en posters. Er werd een bijdrage geleverd aan
verschillende evenementen zoals de Landelijke Sterrenkijkdagen (maart), de Wetenschapsdagen
(oktober) in Leiden onder leiding van Paul Perdijk en de Museumnacht Amsterdam in NEMO onder
aanvoering van Wouter Poos. Ook werden er circa 300 extra exemplaren van de lente-editie van
Universum (UV) gedrukt om deze te kunnen verspreiden. Er werden ca 115 proef-UV’s aangevraagd.
Daarnaast werd besloten om vanaf april enkele standaardprocedures vast te leggen voor de Landelijk
Bureaumedewerker: bij een aanvraag voor een spreekbeurt wordt een pakket gestuurd met flyers,
enkele universums en posters en het verzoek die uit te delen, bij aanvraag voor een proef-UV wordt
gevraagd of men ook op de maillijst voor de digitale nieuwsbrief geplaatst wil worden. Bij de kampen
werd geëxperimenteerd met verschillende advertenties, waaronder Facebookadvertenties.
Voor de vrijwilligers werd er gewerkt aan de vulling van de interne bestandenwiki; het hoofdbestuur
nodigde assistentie uit voor het verzamelen van materiaal en het vullen van de interne pagina’s. Ook
werden belangrijke stappen gemaakt in het bestellen van JWG-branded truien, die zowel naar binnen
als naar buiten tot merkversterking kunnen leiden.
De pagina op de moederwebsite sterrenkunde.nl en het gebrek aan ervaring in het opstellen van
persberichten blijven belangrijke pijnpunten in de communicatie.

Viering van het jubileum
De JWG werd in 2017 een halve eeuw! Dit werd gevierd met twee bijzondere bijeenkomsten bij
afdeling Utrecht en afdeling Groningen, die open waren voor alle leden. De ALV werd opgeleukt met
bubbels en ballonnen. De klap op de vuurpijl was een epische reis naar de Verenigde Staten voor alle
16+’ers om de eclips daar waar te nemen. In twee intense weken werd niet alleen de
zonsverduistering gezien, maar ook Washington, New York en een echte Amerikaanse ranch op een
ontzettend donkere plek (de stofwolken waren in de Melkweg te zien). Daarnaast werden er heel
veel ideeën bedacht die in de komende jaren mogelijk een staartje krijgen.

Waarneemcommissie
De waarneemcommissie heeft in 2017 een ondersteunende rol gespeeld bij een aantal JWG
activiteiten, waaronder PaKa en OK. Ook is er een begin gemaakt aan het organiseren van een
waarneemweekend in 2018 waarmee we de waarneemwaardering binnen de vereniging weer wat
werkelijker willen waarborgen. De WaCo is dit jaar versterkt door Krista van Ee.
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