Bijlage bij agenda ALV01 punt 4
Versie 1 algemeen deel, bijgewerkte gegevens ontvangen van 20 afdelingen en 4 werkgroepen.
Jaarverslag van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) over
het jaar 2010
Inleiding
De KNVWS telde eind 2010 volgens opgaven van besturen 3419 lidmaatschappen, 2175 van afdelingen en
1244 van werkgroepen (met enige interne overlap).
Aan Willem J.P. van Enckevort, Jan J. Teule en Anton P.G. Steeghs werd de Van der Biltprijs toegekend. H.
Olthof ontving de erepenning van de KNVWS.
De KNVWS verloor door overlijden Dennis William Jannink, Frits Brühl, Jos van Dijk, en Jan Boonstra.
Bestuur
H.Olthof was aftredend en stelde zich niet herkiesbaar. De samenstelling van het bestuur was in 2010: H.
Olthof (voorzitter tot 8 mei), N.J.J. de Kort (publiciteit tot 8 mei, daarna voorzitter), J.A. de Boer (secretaris),
M.J.N. Jacobs (penningmeester), H.G.J. Rutten (vertegenwoordiger "kleine" werkgroepen), A.H. van der
Brugge (consul voor de afdelingen), J. Kuiper (weerkunde), M.R. Haas (JWG).
Stichting "De Koepel"
Vertegenwoordiging KNVWS in het stichtingsbestuur H. Olthof (lid tot 2 juni), N.J.J. de Kort (lid vanaf 2 juni).,
J.A. de Boer (lid en vanaf 8 september secretaris) en A.H. van der Brugge (penningmeester van De Koepel).
Afdelingen en werkgroepen
De KNVWS omvatte aan het einde van het jaar 31 afdelingen (Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, ApeldoornDeventer-Zutphen, Arnhem, Breda, Delft, Den Bosch, Den Haag, Den Helder, Eindhoven, Friesland,
Gelderland-Noordwest, 't Gooi, Groningen, Leiden, Midden-Limburg, Nijmegen, Noord-Drenthe, Rotterdam,
Spijkenisse, Tilburg, Twente, Utrecht, Venlo, Oostelijk West-Friesland, Zaanstreek, Zuid-Drenthe, ZuidHolland-Zuid, Zuid-Limburg, Zwolle) en 9 werkgroepen (Astrofotografie, Jongerenwerkgroep, Kometen,
Leidse Sterrewacht, Maan en Planeten, Meteoren, Sterbedekkingen, Veranderlijke Sterren, Zon).
Afdeling Dongemond is opgeheven. Als nieuwe afdeling heeft het bestuur de vereniging Astra Alteria erkend,
werkzaam in de regio Gelderland: Noordwest-Veluwe en Gelderse Vallei.
De afdelingen Den Bosch en Eindhoven bestonden 75 jaar. De werkgroep Veranderlijke Sterren bestond 50
jaar.
Leden
Het bestuur ontving bericht over het overlijden van de volgende leden:
22 januari Dennis William Jannink, 61 jaar, lid van afdeling 't Gooi en van werkgroep Maan en Planeten
6 juni Frits Brühl, lid van afdeling 't Gooi
9 juni Jos van Dijk, oprichtingslid en oud-penningmeester van afdeling Nijmegen
28 juni Jan Boonstra, 82 jaar, lid van werkgroep Sterbedekkingen
De KNVWS heeft met ingang van 8 mei 2010 acht ereleden. Op die datum benoemde de verenigingsraad
Mat Drummen tot erelid. Hij was tot december 2009 directeur van De Koepel en was een belangrijke steun
voor onze vereniging. Scheidend voorzitter H. Olthof ontving op 8 mei de erepenning van de vereniging, de
eerste met het woord Koninklijk er op.
Uit opgaven van betrokken besturen van afdelingen en werkgroepen volgt een aantal van 3419
lidmaatschappen (waarvan 663 junior) binnen de KNVWS. Een deel van de leden heeft meerdere
lidmaatschappen.
Een meerjarenoverzicht:
jaar
aantal lidmaatschappen in afdelingen en werkgroepen
2006
3335
2007
3343
2008
3302
2009
3327
2010
3419
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In 2010 trad de vereniging Astra Alteria toe als afdeling van de KNVWS..
Verenigingsraad
De Verenigingsraad kwam eenmaal bijeen, op 8 mei in Utrecht. Het was de vijftigste maal sinds 27 mei
1978, wat met een gebakje tijdens de pauze werd gevierd.
Landelijke bijeenkomsten
e

5 juni gaf afdeling Zuid-Drenthe een nieuwe start aan een bijeenkomst in het voorjaar. De 99
amateurbijeenkomst werd gehouden in Hoogeveen. KNVWS symposium Planeetatmosferen was op 9
oktober in Utrecht. De Europese Veranderlijke Sterrenbijeenkomst was 22-24 oktober in Groningen,
e
vanwege 50 jaar werkgroep Veranderlijke Sterren. Op 13 november werd de extra feestelijke 100 amateurbijeenkomst (Astrodag) te Goirle gehouden.
Van der Biltprijs 2010
De prijs is toegekend aan Willem J.P. van Enckevort, Jan J. Teule en Anton P.G. Steeghs en uitgereikt op
13 november op de Astrodag in Goirle, voor: Ontwerp en bouw van enkele spectrografen met hoge resolutie
en gevoeligheid. Maken van uitstekende spectra van zon, sterren en planetaire nevels (Zenit 2006 juni, 306),
getuigend van diepgaande astrofysische kennis en educatieve kwaliteiten.
Sterrengids
De Sterrengids 2010 schonk speciale aandacht aan Zubenelgenubi (Alfa Librae), waarvan het dubbele
karakter bij een bedekking door de Maan in 1966 kon worden vastgesteld.
Voor de jeugd en voor beginners verscheen "Sterren en Planeten 2010".
Zenit
Ditmaal was niet het juli/augustusnummer extra dik maar het septembernummer. Het was een gezamenlijk
themanummer planeetatmosferen met het blad Ruimtevaart.
Uit de jaarverslagen van afdelingen en werkgroepen
[Helaas ontbrak dit jaar de tijd om dit onderdeel vóór de jaarvergadering samen te stellen. Het wordt nog
gemaakt voor publicatie in Zenit en wordt nog aan de besturen toegezonden].
J.A. de Boer, secretaris
6 mei 2011
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