
JWG Jaarverslag 2021
Het hoofdbestuur
2021 is weer een moeilijk jaar geweest voor de JWG en het hoofdbestuur. In 2021 
mochten we een aantal nieuwe leden in het hoofdbestuur verwelkomen, namelijk Friso 
Smit als secretaris, Ethan Woest als algemeen bestuurslid en Emery de Korte als nieuwe 
hoofdredacteur van de UV. Daarnaast was er de wissel van secretaris naar voorzitter die 
gemaakt werd door Ilva Noa Stellingwerf. Io van den Meiracker werd hiermee ingeslagen 
tot algemeen bestuurslid, met een focus op de uitvoering van het beleid van het HB.

Gedurende een groot gedeelte van het jaar heeft Emery helaas geen deel kunnen nemen 
aan de vergaderingen vanwege de stress die deze rol met zich mee bracht. In plaats 
hiervan heeft Ethan de vertegenwoordiging van het UV gedaan.

Ook in 2021 zijn vrijwel alle vergaderingen gevolgd via het digitale platform Discord. 
Gelukkig heeft het HB, ondanks verlies van een groot gedeelte van het oudere kader, niet 
alleen bestaande activiteiten kunnen faciliteren, maar is er ook mogelijkheid geweest voor 
groei. Om de uitwerking van de beleidspunten van het HB in 2021 nog eens te belichten:

 Meer naamsbekendheid → De nieuwe PromCom is begonnen met Instagram. De 
pagina loopt goed en werd o.a. door de KNVWS opgemerkt. Ook is er geprobeerd 
het contact met bepaalde sterrenwachten weer wat aan te halen, zoals die in 
Amersfoort.

 Een toegankelijkere vereniging → Met het oprichten van Cyberspace hebben we 
het permanent mogelijk gemaakt om afdelingsbijeenkomsten digitaal bij te wonen.

 Meer en diversere activiteiten → Ondanks Covid is er een uitje naar het Archeon 
georganiseerd. Daarnaast zijn er plannen voor meerdere uitjes in 2022, afhankelijk
van Covid.  

 Versterken van het kader → In 2021 is het weer gelukt om een kaderweekend te 
hebben. Daarnaast wordt er door de PromCom hard gewerkt aan nieuwe JWG-
truien en zal er begin 2022 een waarneemweekend zijn.

De digitale ALV heeft in 2021 op zaterdag 24 april plaatsgevonden. Het HB hoopt in 2022 
meer tijd en energie te kunnen besteden aan het nieuwe beleid en het versterken van het 
kader. Met het verlies van een grote groep ervaren vrijwilligers, is het efficiënt inwerken 
van nieuwe kaderleden extra belangrijk. Hopelijk kan dit in 2022 zo veel mogelijk in 
persoon gedaan worden!



Afdelingen

Afdeling Amsterdam
In 2021 bestond ons team uit: Simon, Lourdes, Gijs v. H., Tom, Gijs H. en Thijs. Op de 
achtergrond was Emrys aanwezig als penningmeester.

Ook in dit jaar hebben de bijeenkomsten veel stil gelegen vanwege de pandemie. De 
bijeenkomsten die wél doorgingen waren klein, maar zeker geslaagd.

In de periode dat de fysieke bijeenkomsten stillagen, hebben we met de andere afdelingen
online bijeenkomsten georganiseerd, die de grondslag vormden voor de nieuwe afdeling 
Cyberspace.

Afdeling Eindhoven
In de lichtstad van Nederland heeft sterrenlicht voortaan ook een plaatsje! Sinds dit 
kalenderjaar wordt er maandelijks een bijeenkomst gehouden waarin een ander 
onderwerp dat te maken heeft met de ruimte uitgebreid besproken. Hierna volgt een korte 
pauze met wat ranja en een koekje en dan gaan we knutselen. We zijn nog een relatief 
jonge afdeling maar we zijn enthousiast om er wat van te maken. Veel liefs Ramon, 
Emery, Ethan, Koos en Bernice

Afdeling Groningen
Het was afgelopen jaar een uitdaging om de praatjes te organiseren, maar gelukkig 
konden er nog drie (online) JWG bijeenkomsten doorgaan.

We zijn het JWG jaar begonnen in februari met een praatje van oud-JWG bestuurslid 
Jesper Tjoa over (exo-)manen, gevolgd door een praatje in april door Professor Gerco 
Onderwater over hele kleine deeltjes genaamd neutrino's en hoe je ze kan detecteren 
door hele grote ijsklonten te gebruiken. Ook al was deze bijeenkomst online, hebben we 
alsnog knutselpakketten rondgebracht zodat de leden zelf thuis neutrino glitterijs konden 
maken.

In juni heeft kosmoloog Rien van de Wijgaert nog van alles verteld over het 'kosmisch 
web': de structuur van ons hele universum in haar geheel. Een supergroot onderwerp!

We hopen dit jaar weer fysieke bijeenkomsten te kunnen plannen en iedereen weer in het 
echt te kunnen zien!

Afdeling Leiden
Afdeling leiden heeft over het seizoen van 2021 een zware tijd gehad door de Corona. 
Afdeling leiden houdt haar bijeenkomsten elke maand op uitzondering van de 
zomervakantie maanden juli en augustus. In januari 2021 ging de avondklok van start. De 
lockdown bleef van kracht tot juni. Niet alles was kommer en kwel. Het kaderweekend 
bracht een hoop nieuwe kaderleden bij Afdeling Leiden. Ineens vergrootten we het 
dagelijks bestuur van 4 actieve kaderleden naar 14.

September bleek te vroeg voor een eerste bijeenkomst. De echte eerste bijeenkomst die 
mogelijk was binnen de kaders en richtlijnen van de Universiteit Leiden was in oktober 



2021. De schade van de lockdown was zichtbaar en allicht waren mensen mensen nog 
bezorgd. We hebben circa 50% van onze deelnemers niet terug gezien. Toch bleken onze 
leden ons weer in de loop van de komende maanden te vinden. We hadden gezellig 
eindjaar en een succesvolle megabijeenkomst in december. We blij zijn dat we weer 
vertrouwd op de Leidse Oude Sterrenwacht het gezicht van de JWG konden laten zien.

Tot slot bedank ik de volgende kaderleden die ondanks het hiaat de afdeling weer nieuw 
leven in hebben geblazen.

Paul, Arthur, Wessel, Koos, Ethan, Tsin, Berend, Koen, Yoris, Lourdes, Atour, Eppe en 
Simon.

Afdeling Utrecht
Afdeling Utrecht heeft net als de andere afdelingen de eerste helft van het jaar 
meegeholpen aan afdeling Cyberspace. Dit omdat de bijeenkomsten in het echt niet door 
konden gaan. Na de zomerstop was er weer meer mogelijk en hebben we nog een aantal 
bijeenkomsten in het echt gehouden. We hebben in Utrecht het effect van corona helaas 
veel gemerkt. We hadden relatief veel oudere koters die inmiddels allemaal 
doorgestroomd zijn naar het helpen organiseren. Jonge koters ontbreken er echter veel en
het gaat nog niet hard met nieuwe aanwinsten. De bijeenkomsten hadden steeds nog 
maar 2 koters per keer, wel zijn we bezig met promotie dus hopelijk gaat dit snel weer 
beter. Dit jaar hebben wij wel veel mensen aan ons team toegevoegd namelijk: Aurora, 
Mischa, Marjet, Britt en Koos. De afdeling bestaat op het moment uit: Job, Krista, Io, 
Ethan, Wioletta, Randy, Aurora, Mischa, Koos, Marjet en Britt.

Afdeling Cyberspace
Afdeling Cyberspace (oftewel de online afdeling) is opgestart als samenwerking tussen de 
losse afdelingen toen alle bijeenkomsten vanwege corona niet door konden gaan. Hier 
hebben we om de beurt de verantwoordelijkheid genomen om een bijeenkomst te 
verzorgen. Dit bestond eerst alleen uit een praatje van 45 minuten.

Na kaderweekend in september zijn er een hoop mensen bij afdeling Cyberspace 
gekomen. Hierna is het echt een losse afdeling geworden i.p.v. een samenwerking van de 
al bestaande afdelingen. Ook besloten we na kaderweekend om het formaat van de 
bijeenkomsten te veranderen naar: eerst 30 minuten een praatje, vervolgens de keuze om 
de overige 30 minuten óf een online spelletje te spelen met elkaar begeleid door 2 
organisatoren, óf om verder te luisteren naar de spreker en dieper op het onderwerp in 
gaan. Rond het eind van het jaar zijn er tussen de 15-20 deelnemers bij elke bijeenkomst 
op zoom. De afdeling bestaat nu uit Jibbe, Emery, Mischa, Koos, Aurora, Ethan en Tsin Yu.



Kampen

PaKa
PaKa heeft in 2021, net als in 2020, helaas niet in persoon door kunnen gaan vanwege 
corona. Er is 300 euro betaald als annulering. Gelukkig is er een digitale versie van PaKa 
geweest. Deze versie heeft op zondagmiddag 4 april plaatsgevonden en werd goed 
ontvangen door de ~26 aanwezige kinderen: er was onder andere een knutsel en er is een
gaaf praatje gegeven. De middag eindigde met een pubquiz in kleinere groepjes, onder 
begeleiding van 2 leiding per groepje. Vanwege het digitale karakter wilde helaas niet alle 
leiding aanwezig zijn tijdens het digitale PaKa.

Aan het einde van 2021 zijn de voorbereidingen voor 2022 opgepakt. Alle leiding hoopt dat
het kamp eindelijk weer door kan gaan!

JoKa
JoKa heeft in 2021, net als in 2020, door kunnen gaan, ondanks de pandemie. Dit jaar zijn
beide weken doorgegaan. Voorafgaand aan het kamp hebben alle leiding een zelftest 
gedaan. Ook op de tussendag is er nog een keer getest. Gelukkig hebben er geen 
besmettingen plaatsgevonden. Het thema in beide weken was “Mysterie”.

In week 1 is er moeite gedaan om de afstand tussen de leiding te bewaren. Merlijn 
Verlinden is gevraagd als nieuwe leiding; zij is meegegaan in week 1 (31 juli tot 7 
augustus). In week 1 waren er 25 deelnemers, een drukke week dus! In week 2, die van 8 
augustus tot 14 augustus duurde, is het houden van afstand door de leiding laten vallen. 
Aangezien er in beide weken geen direct contact is geweest met de buitenwereld 
(boodschappen werden besteld), leek dit ook te kunnen. In deze week waren er 19 
deelnemers, waarvan er helaas 2 eerder weg zijn gegaan wegens heimwee. Beide weken 
waren weer gezellig als altijd en er is dit jaar veel waargenomen.

Alle JoKa leiding hoopt in 2022 weer een gaaf kamp neer te kunnen zetten!

OK
Succesvol OKa gedraaid onder het juk van corona! Hoe hebben we dat gedaan? Het was 
geluk hebben met de relatief soepele maatregelen en de relatief coronavriendelijke vorm 
die dit kamp aanneemt. Er is 1 vaste leiding- en deelnemergroep aanwezig. Geen 
kruisbestuiving tussen wisselende wacht hield in dat we met een PCR-test vooraf en een 
strakke afzetregeling, waarbij de ouders niet voorbij de ingang kwamen, kamp konden 
starten. Op het kamp hebben we van de deelnemers gehoord hoe fijn ze het vonden om 
na een jaar lockdowns zo onbevangen op kamp te kunnen. De leiding droeg nog 
verantwoordelijkheid met heel goed opletten bij boodschappen doen, geen gastsprekers 
uit te nodigen en contact tussen deelnemers en wilde Brabanders tot een minimum te 
beperken.

Het kamp zelf was daardoor een klinkend succes: leuke activiteiten, blije deelnemers en 
een soms wat vermoeide, doch tevreden leidinggroep. Vanwege het gebrek aan gasten en
vertrek van oude leiding afgelopen jaar en een minder breed scala aan sterrenkundige 
aanwas schortte het dit jaar aan de hoeveelheid sterrenkunde. Daar geven we vanaf nu 



dan ook extra aandacht aan, en bij de selectie nieuwe leiding stond er een ding centraal: 
Het hooghouden van het op de eerste plaats sterrenkundig niveau, en op de tweede 
plaats algemene bèta-kennis.  

We hebben als leiding ook veel moeten leren dit jaar. Hoe we anders naar 
meningsverschillen moeten kijken, waar we wel en niet tolerant voor moeten zijn als het 
gaat om opvattingen over veiligheid, gezelligheid en groepsverbintenis, en wat er voor 
eisen worden gesteld aan voorbereiding als je elkaar voor kamp bijna niet kan of mag 
zien. We gaan het komende kamp tegemoet met betere afspraken en regels, en een 
goede moed om het gehalte sterrenkunde vanaf dit jaar weer een stijgende lijn te laten 
beschrijven.

WiKa
Voor WiKa is dit jaar wel nieuwe leiding gevraagd, maar al snel na de eerste vergadering 
was het vrij duidelijk dat WiKa dit jaar niet door kon gaan in het echt. Binnen de 
leidinggroep was er geen motivatie om een online kamp te doen en er is dus besloten dat 
er geen WiKa zou zijn dit jaar.

Kampgroep
Dit jaar hebben we als kampgroep afscheid genomen van Amber als JoKa-
vertegenwoordiger. De huidige bezetting is geworden: Birgit  (OK), Nora (WiKa), Axel 
(PaKa), Cyrano (JoKa), Vladimir (HB), Rianne (BiKa), Jelle & Lucas (oud).  

We zijn erg blij dat JoKa en OK nog door konden gaan. PaKa, WiKa en BiKa worden 
hopelijk volgend jaar weer hervat. Binnen de kampgroep zijn we naast de standaard taken 
vooral bezig geweest met het maken van een welkomstpakketje voor nieuwe kampleiding 
en het AVG beleid van de JWG beter uit te dragen bij de kampen.

In 2021 kwam de corona-moeheid ook bij de kampgroep aan. Ondanks dat we nog wel 
één fysieke vergadering konden hebben, lijkt de rek er wat uit te zijn. We proberen het op 
te lossen door mensen onderling aan te wijzen als schop-persoon, maar zijn ook op zoek 
naar een voorzitter.



Universum
De Universumredactie heeft een lastig jaar achter de rug. Het begon al ingewikkeld: de 
laatste twee edities van 2020 waren niet goed geleverd, waardoor die in het nieuwe jaar 
nog steeds niet bij de leden lagen. Een van de twee was onderweg beschadigd geraakt, 
en moest helemaal opnieuw gedrukt worden. Dit alles had gelukkig weinig gevolgen voor 
UV1 van 2021.

Gedurende de productie van UV2 heeft Tünde de hoofdredacteurstaak aan Emery 
overgedragen. Dit ging minder soepel dan gehoopt. Daarnaast lieten een aantal stukken 
erg lang op zich wachten, waardoor UV2 veel vertraging opliep. Emery heeft wel op OK de
mensen goed enthousiast gemaakt voor de Universum: na kaderweekend waren we zes 
nieuwe redactieleden rijker!

Omdat we in het najaar zo veel achterstand hadden opgelopen, hebben we met tegenzin 
besloten UV3 en UV4 samen te voegen tot één dikker nummer. Op deze manier konden 
we voor het eind van het jaar alle losse eindjes bij elkaar knopen, en de tijd nemen om de 
nieuwkomers in te werken. Doordat we UV3 en UV4 van 2020 ook in dit kalenderjaar 
hebben verstuurd, hoefden we niet bang te zijn voor mot met PostNL.

Ondanks de verminderde eindejaarsdruk, heeft Emery in november besloten af te zien van
de hoofdredacteurstaak. Deze is uiteindelijk overgenomen door Tünde en Ethan samen. 
Op deze manier kunnen we de last goed verdelen, en wordt het makkelijker om aan de 
volgende Universum te beginnen terwijl de vorige nog wordt afgerond.

De redactie bestaat nu uit: Aurora, Elise, Emrys, Ethan, Friso, Hens, Ischa, Koos, Lisa, 
Lourdes, Marijn, Martijn, Mischa, Nashanty, Syenne, en Tünde.



Commissies

Internetcommissie
De internetcommissie is afgelopen jaar druk bezig geweest met het verbeteren van de 
website. We hebben een wachtwoord gezet op de gallery om het iets lastiger te maken 
voor buitenstaanders om de foto’s te bekijken. We hebben ook wat andere dingen gedaan 
om de privacy te verbeteren. Mailtjes worden nu verstuurd met het Nederlandse Laposta, 
in plaats van Mailchimp. Deze slaan hun gegevens op in Europa, niet in de VS. Verder 
hebben we de Stack opgezet om privacygevoelige documenten in op te slaan voor alle 
commissies en kampen. Voor de mensen die dat nog niet weten, dat laatste is te vinden 
op jwgjoka.stackstorage.nl. Deze naam komt omdat de Stack eerst werd gebruikt voor 
JoKa, waarna we dit account hebben hergebruikt voor hele JWG.

Maar het grootste ding waar we aan gewerkt hebben afgelopen jaar is wel de nieuwe 
website. We hebben gekozen om de website gebaseerd op het verouderde docuwiki te 
vervangen met WordPress. Zoals je kunt zien, ziet we website er niet meer uit alsof die al 
10 jaar niet meer geüpdatet is. In 2021 hebben we een groot deel van het werk daarvoor 
gedaan en in 2022 is de nieuwe website uiteindelijk online gegaan.

In 2022 is het doel om te werken aan sterrenkunde.nl. Deze website ziet er nog meer 
verouderd uit dan de oude JWG website. Er zit wel veel potentie in de website, want hij 
komt nog altijd hoog uit bij sterrenkunde-gerelateerde zoekresultaten.

Waarneemcommissie
De Waarneemcommissie (WaCo) is dit jaar ondanks corona toch in staat geweest meer 
actief aan de slag te gaan. We zijn bezig geweest met het duidelijker indelen van 
waarneemspullen in setjes. Hiermee hopen we het gebruik makkelijker te maken voor de 
kampleiding. Ook hebben we een paar kleine aankopen gedaan. Dit zijn vooral kleine 
upgrades, ontbrekende delen en materialen voor het veiliger opbergen. Ook zijn er wat 
nodige reparaties aan de telescopen gebeurd.

Daarnaast is de WaCo weer bezig met het opzetten van waarneemweekend 2022 om de 
waarneemkennis binnen het kader te verbreden. We zijn ook druk bezig geweest met het 
maken van waarneemboekjes, dit wordt een soort naslagwerk met leuke opdrachten die 
ook op kampen meegenomen kunnen worden als ondersteuning bij het waarnemen.

PromCom
Bij de start van dit jaar, beginnende bij de ALV 2021 op 24 april 2021, zat de promocom in 
een dip. Nadat Io en Yasmin de promotiecommissie leven in hadden geblazen hadden 
beiden het zeer druk. De overige commissieleden, Wioletta, Martijn en Yoris, kampten ook 
met regelmatig tijdsgebrek en onduidelijkheid over de richting en scope van de commissie.

Een omslagpunt kwam na Kaderweekend in september. Hier zijn veel interesse, motivatie 
en ideeën voor de promotiecommissie ontstaan. Vooral de toevoeging van Koos en diens 
doel om de promotiecommissie actiever te maken heeft ertoe geleidt dat de 
promotiecommissie sinds november 2021 een veel actiever karakter heeft aangenomen.



Omstandigheden hebben er toe geleid dat Io en Yasmin hun inzet bij de 
Promotiecommissie voorlopig hebben moeten neerleggen. Zij worden bedankt voor hun 
inzet om de promotiecommissie leven in te blazen. Ook Wioletta moest de commissie 
helaas verlaten. Zij wordt bedankt voor haar creatieve bijdragen.

Instagram
De JWG heeft sinds 22 november 2021 een officieel en actief instagramaccount, gerund 
door Yoris met hulp bij het maken van content en planningen door Martijn. Dit account is in
de afgelopen 3 maanden gegroeid naar 125 volgers.

Merchandise
Na jaren vraag is men eindelijk actief met het regelen van nieuwe merchandise voor de 
JWG. Gekozen is voor 2 terugkomende ontwerpen, te weten het NERD logo en het 
Hertzsprung-Russell diagram, en 1 nieuw ontwerp namelijk een origineel Joris-design door
Abel Nemeth. Gekozen is om de keuze te geven tussen donkerrode en navy blauwe 
truien. Alle voorbereidende werkzaamheden voor de 2 terugkomende ontwerpen zijn 
gedaan. Het nieuwe ontwerp moet nog gemaakt worden. Hier zal verder aan worden 
gewerkt in 2022.

Overig
Er zijn Universums aan Space Expo gegeven om uit te delen en er zijn een heleboel 
plannen gemaakt voor toekomstige activiteiten. Zie volgende onderdeel.

Toekomst
Na lange tijd van lage motivatie en productiviteit zit er veel momentum in de commissie. 
Nu is het een kwestie van dit momentum zien te behouden. Concrete plannen van de 
commissie bestaan op dit moment uit:

 Het creëren van een algemene JWG Flyer (Deadline: eind maart 2022)

 Het filmen van een promotievideo voor de JWG op afdelingsbijeenkomsten en 
kampen (PaKa)

 Verdere integratie van sociale media in het promotiearsenaal door koppeling van 
het Instagram account aan de pagina van de JWG op Facebook

 Posters laten printen in samenwerking met afdeling Leiden

 JWG promoten op evenementen zoals bij Olympiades en op de Sonneborgh 

 Het continueren van de huidige projecten:

 Instagram

 Als de promotie van PaKa succesvol blijkt kan dezelfde tactiek 
toegepast worden op de andere kampen in 2022.

 Merchandise

 Het doel is om de merchandise eind april 2022 beschikbaar te stellen.

De promcom bestaat nu uit: Koos, Martijn, Yoris, Lode, Eppe, Lourdes en Atour.



Landelijk Bureau Medewerker
2021 was een erg goed jaar voor mijn rol binnen de JWG. Na te zijn gestopt met mijn 
studie heb ik mijn draai erg goed gevonden: met veel tijd op handen heb ik geprobeerd om
zo goed mogelijk mijn puzzelstukjes op zijn plek te leggen, en een goede fundatie te 
bouwen voor het komende jaar.

Ik ben zelf gaan studeren op Terschelling, wat wel voor een uitdaging zorgt met het naar 
de Sonnenborgh gaan om de post te controleren, maar dat is tot nu toe eigenlijk altijd wel 
goed gegaan.

Verder lukken mijn taken steeds beter, het beeld wat ik heb van alles wat ik moet doen is 
met de jaren steeds duidelijker geworden. Hiermee heb ik mijn taken ook steeds beter 
kunnen vervullen, al is er nog altijd ruimte voor verbetering. Deze verbetering zit hem 
vooral in niet algemene taken, iets wat eenmalig voorkomt bijvoorbeeld. Gelukkig wordt ik 
hierbij heel erg goed geholpen door Ilva Noa en Cyrano, die altijd voor me klaar staan. Dat
is ook waar ik in de toekomst naar uitkijk, een betere samenwerking tussen mij en de rest 
van het hoofdbestuur, maar dan met iets meer positieve inbreng van mijzelf.

Ik heb nog een jaar om hier meer druk achter te zetten, aangezien ik in 2023 moet 
stoppen vanwege stage waar ik een aantal maanden mijn taken dan niet kan uitvoeren. In 
2022 ga ik ook opzoek naar een vervanging van mij als LBM, om diegene zo goed 
mogelijk begeleiden om de LBM taken op te pakken en zo goed mogelijk uit te voeren.
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