Jaarverslag van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en
Sterrenkunde over het jaar 2011
Inleiding
Vanaf 15 april 2011 is de KNVWS een federatie waarvan verenigingen en stichtingen gewoon lid zijn
(Zenit 2011 juni, 292). Behalve de ereleden zijn er geen personen lid van de KNVWS. De personen
die in de vroegere situatie een dubbellidmaatschap van de KNVWS hadden zijn nog steeds een
doelgroep waarvoor de KNVWS landelijke activiteiten organiseert. Die doelgroep is uitgebreid met
personen die door de stichtingen worden geregistreerd voor activiteiten. Samen met de leden van
verenigingen duiden we hen aan als bij de KNVWS aangesloten personen.
De nieuwe verhouding van de KNVWS tot haar lid-organisaties gaf aanleiding om dit jaarverslag wat
anders op te zetten. Aanleiding was ook dat lid-organisaties beter onder de aandacht van de
Zenitlezer komen in redactionele artikelen dan in een jaarverslag met korte vermeldingen.
De KNVWS groeide in 2011 van 40 erkende verenigingen naar 45 lid-organisaties, 41 verenigingen en
4 stichtingen.
Volgens opgaven van besturen zijn bij hun organisaties totaal 3637 personen lid of aangesloten,
waarvan 602 junior.
Ons erelid Peter Louwman werd koninklijk onderscheiden (Zenit 2011 juni, 294).
Leden per 31 december
8 Ereleden: A.H. van der Brugge, G. Comello, M. Drummen, C. de Jager, P. Louwman, J. Meeus,
H. van Woerden (tevens erevoorzitter), B. Zwart.
31 Regionale organisaties: Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn-Deventer-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, Zuid-HollandZuid, Zuid-Limburg, Zwolle
3 Publiekssterrenwachten: Bussloo, Phoenix (Lochem), Sonnenborgh (Utrecht)
11 Gespecialiseerde organisaties: Astrofotografie, CAMRAS (Dwingeloo), Jongerenwerkgroep, Kleine
Planeten en NEO's, Kometen, Leidse Sterrewacht, Maan en Planeten, Meteoren, Sterbedekkingen,
Veranderlijke Sterren, Zon).
In 2011 werden lid:
Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Kleine Planeten en NEO's (Dutch Minor Planet
Association)
Stichting Volkssterrenwacht Bussloo
Stichting C.A. Muller Radioastronomiestation (CAMRAS)
Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh
Stichting AmateurAstronomie Lochem (publiekssterrenwacht Phoenix)
Afdeling Friesland 65 vierde haar 65-jarig bestaan.
Meerjarenoverzicht bij de KNVWS aangesloten personen
jaar
2007
2008
2009
2010
2011

leden en aangesloten personen bij lid-organisaties
3343
3302
3327
3421
3637
1

Bestuur
De samenstelling van het bestuur was in 2011: N.J.J. de Kort (voorzitter), J.A. de Boer (secretaris),
M.J.N. Jacobs (penningmeester), A.H. van der Brugge (consul voor de afdelingen), J. Kuiper
(weerkunde), H.G.J. Rutten (vertegenwoordiger "kleine" werkgroepen), R.C. van het Schip (JWG).
Stichting "De Koepel"
Vertegenwoordiging KNVWS in het stichtingsbestuur N.J.J. de Kort, J.A. de Boer (secretaris van De
Koepel) en A.H. van der Brugge (penningmeester van De Koepel).
Verenigingsraad en algemene ledenvergadering
Voor de statutenwijziging waren twee extra vergaderingen van de verenigingsraad nodig. De 51e
genoten we op 12 februari gastvrijheid van het KNMI in De Bilt, en voor de 52e waren we op 9 april te
gast in de Volkssterrenwacht Bussloo bij Voorst (Gld). Dat was de laatste verenigingsraad sinds 27
mei 1978,
De algemene ledenvergadering, bestaande uit afvaardigingen van besturen, kwam voor de eerste
keer bijeen op 7 mei in Utrecht.
Landelijke bijeenkomsten
De Voorjaarsbijeenkomst (101e amateurbijeenkomst) werd op 4 juni gehouden in Hoogeveen. KNVWS
symposium De Zon was op 19 november in Utrecht (Zenit 2011 oktober, 450). Op 12 november werd
de Astrodag (102e amateur-bijeenkomst) te Goirle gehouden (Zenit 2011 december, 566).
Van der Biltprijs 2011
De prijs is toegekend aan Erwin van Ballegoij en Reinder Bouma en uitgereikt op 12 november (aan
E.B.) op de Astrodag in Goirle, en 21 november (aan R.B.; Zenit 2011 december, 539 en 566), voor
hun: Enorme prestatie op het gebied van helderheidschattingen aan veranderlijke sterren gedurende
een reeks van jaren.
Sterrengids
De Sterrengids 2011 schonk speciale aandacht aan Alpheratz (Alfa Andromedae). Op het oppervlak
van deze ster zijn veranderende patronen van kwikgaswolken waargenomen. Met deze gids sloot Mat
Drummen zijn hoofdredacteurschap (sinds 1989) van de gids af.
Voor de jeugd en voor beginners verscheen "Sterren en Planeten 2011".
Zenit
Het juli/augustusnummer was een themanummer over emeritus hoogleraar sterrenkunde Kees de
Jager. Hij is van veel betekenis voor de professionele sterrenkunde en de popularisering ervan.
Verenigingsnieuws:
In februari (p. 89) stond het bericht dat het ministerie van OCW €880481 subsidie heeft toegekend
voor de restauratie van het rijksmonument de Dwingeloo Radiotelescoop. Heugelijk nieuws voor ons
lid CAMRAS en voor de eigenaar ASTRON. Uit de Werkgroep Leidse Sterrewacht stukken over de
restauratie (Zenit 2011 februari 14 en september, 411). Sterrenvereniging Astra Alteria – lid sinds
2010 - werd belicht in maart (p. 124). In mei (p. 237) stond een artikel over volkssterrenwacht Orion
(afd. Oostelijk West-Friesland) en in september (p. 414) over haar 15000e bezoeker. In september
verder de 2e Kleine Planetendag (p. 410). Ditmaal was niet het juli/augustusnummer extra dik maar
het septembernummer. Het was een gezamenlijk themanummer planeetatmosferen met het blad
Ruimtevaart.
J.A. de Boer, secretaris
24 april 2013
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