Nieuwsbrief 2 – december 2012
voor besturen van lidorganisaties

Drie prijzen; nieuw lid; volgende deadline
U vindt in deze Nieuwsbrief drie aankondigingen van prijzen. Twee worden jaarlijks uitgeloofd door de
KNVWS voor bij de lidorganisaties aangesloten personen. Verder wordt om de drie jaar door Stichting
De Koepel een prijs voor professionals die actief populariseren uitgeloofd.
Tot slot in deze Nieuwsbrief nieuw lid Sterrenwacht Limburg.
Mocht u zelf mededelingen hebben die u aan andere organisaties bekend wil maken via deze
Nieuwsbrief, stuur de informatie dan naar de secretaris, Jan de Boer. Op 21-1 sluit de kopij
voor de volgende Nieuwsbrief

Willem de Graaffprijs voor astronoom of ruimteonderzoeker
De sluitingsdatum om kandidaten voor te dragen is 31 december 2012.
Het bestuur van Stichting 'De Koepel' heeft in 2005 de Willem de Graaffprijs ingesteld als een uiting
van waardering en erkentelijkheid jegens prof. dr. Willem de Graaff, vele jaren voorzitter van 'De
Koepel' tot zijn overlijden in oktober 2004.
De prijs ter grootte van € 1500 wordt om de drie jaar toegekend aan een beroepsmatig werkzame
astronoom (m/v) of ruimteonderzoeker (m/v), die in bijzondere mate heeft bijgedragen aan de
popularisering van sterrenkunde en/of van het ruimteonderzoek. In 2007 is de prijs toegekend aan
prof. dr. John Heise en in 2010 aan prof. dr. Vincent Icke.
Voor de toekenning van 2013 kunnen kandidaten worden voorgedragen (met motivering) bij de
commissie aangesteld door het bestuur van Stichting ‘De Koepel’, p/a Stichting ‘De Koepel’,
Zonnenburg 2, 3512 NL Utrecht. Dat kan ook per e-mail: info@dekoepel.nl.
Nadere links vindt u op http://www.dekoepel.nl/Graaff.html.

Hugo van Woerdenprijs voor junior KNVWS-er
De sluitingsdatum om kandidaten voor te
dragen is 28 februai 2013.
Vorig jaar is voor het eerst de Hugo van
Woerdenprijs uitgereikt, aan Twan Bekkers
van Sterrenwacht Halley, in Heesch, en de
JWG. Dit gebeurde op de KNVWS
Voorjaarsbijeenkomst georganiseerd door
de VAS Zuid-Drenthe, 14 april in
Hoogeveen. De prijs is aan Twan toegekend
voor zijn inzet voor Sterrenwacht Halley, zijn
kunde met astrofotografie en zijn lezingen bij
Sterrenwacht Halley.
Ook komend jaar is het bestuur voornemens
Erevoorzitter Van Woerden en Twan Bekkers
de Hugo van Woerdenprijs uit te reiken. De
prijs is vernoemd naar prof. dr. Hugo van Woerden, die van 1992 tot 2002 voorzitter van de KNVWS
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was, erevoorzitter van de KNVWS is en hoogleraar radiosterrenkunde aan de universiteit van
Groningen is geweest. Hij heeft altijd amateurs en vooral jonge amateurs aangemoedigd om te helpen
met sterrenkundig onderzoek.
Alle junioren onder de vijfentwintig die zijn aangesloten bij een lidorganisatie van de KNVWS kunnen
genomineerd worden. De genomineerde moet voor zijn leeftijd verstand van zaken over en inzicht in
de weer- en/of sterrenkunde hebben getoond. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan een lezing, onderzoek,
waarneming of ontdekking, die uitzonderlijk is voor een jongere van die leeftijd. Ook moet het een
amateur weer- of sterrenkundige zijn! Wilt u iemand nomineren? Neem dan contact op met de
secretaris van de KNVWS, Drs. J.A. de Boer, via e-mailadres j.a.de.boer@rug.nl of per post naar Pr.
Irenelaan 1, 9765AL Paterswolde. Net als vorig jaar bestaat de prijs uit een oorkonde en prijs van €
250,-, te besteden bij Stichting De Koepel, voor telescopen, oculairen, boeken en steratlassen.
Zie verder http://www.astro.rug.nl/~nvws/vwoerdenprijs.htm.

KNVWS-er nomineren voor de Dr. J. van der Biltprijs
Voorstellen voor toekenning kunnen tot 31 mei 2013 worden ingediend bij de secretaris: Graaf
Adolfstraat 15-103, 8606 BS Sneek.
Voor de prijs in 2013 komt in aanmerking een via een lid-organisatie bij de KNVWS aangesloten
persoon die als amateur:
een verdienstelijk weer- of sterrenkundig onderzoek heeft verricht;
of een wetenschappelijk bruikbare reeks waarnemingen heeft voltooid;
of in bijzondere mate heeft bijgedragen aan het tijdschrift van de KNVWS;
of een andere activiteit heeft ontplooid die bijzondere verdienste heeft t.a.v.de doelstelling van
de Vereniging.
Voor het jaar 2013 is de beoordelingscommissie van toekenning voor de prijs als volg
samengesteld:N.de Kort (voorzitter),H.G.J.Rutten, H.van Woerden, B.Zwart, K.v.d.Hucht, H.Geurts en
A.H.v.d.Brugge (secretaris).
Een eventuele uitreiking zal plaatsvinden in november 2013 tijdens de Astrodag in Goirle.
Zie verder http://www.astro.rug.nl/~nvws/vdbiltprijs.htm.

Onderhoud websites De Koepel en KNVWS
www.dekoepel.nl is de website van Stichting De Koepel. De Koepel ondersteunt activiteiten van
amateurs, geeft het maandblad Zenit uit, tevens orgaan van de KNVWS, en in opdracht van de
KNVWS de Sterrengi\ds.
Op de site staat de Agenda – In het land waarvoor organisaties hun lezingen en programma's kunnen
aanmelden.
Opgave via info@dekoepel.nl
www.astro.rug.nl/~nvws/ is de oude website van de KNVWS. Daar staat de KNVWS-kalender van
landelijke activiteiten van de lidorganisaties en van de KNVWS. Doorgeven van data is belangrijk voor
mogelijke deelnemers, EN voor andere besturen die vrije data zoeken. Verder is er een lijst Adressen,
contibuties en bestuursleden om belangstellenden op weg te helpen. De nieuwe website is in opbouw
op www.sterrenkunde.nl/knvws/
Opgaven voor deze gegevens via de secretaris j.a.de.boer@rug.nl

Nieuw lid
Sinds de vorige Nieuwsbrief is de KNVWS uitgebreid met het lid Stichting sterrenwacht Limburg.
Sterrenwacht Limburg blaast een bestaande sterrenwacht nieuw leven in. Op www.sterrenwacht.nl/ is
dat werk te volgen.
Net als u allemaal staan ze nu vermeld in de kop van www.astro.rug.nl/~nvws/

Redactie Nieuwsbrief
Jan de Boer, secretaris
Niek de Kort, voorzitter
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