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Nieuwsbrief 8 – maart 2015
voor lid-organisaties

In deze Nieuwsbrief...
VWK lid van de KNVWS == Voorjaarsbijeenkomst KNVWS, 109e landelijke
amateurbijeenkomst == ALV 9 mei == Symposium "Protoplanetaire Schijven" ==
Inzending verslagen Sterrenkijkdagen
Kijk voor landelijk toegankelijke activiteiten op sterrenkunde.nl/knvws/agenda.
Daar staat ook een link naar de agenda met activiteiten van lid-organisaties (met
mailadressen voor opgaven).

Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie (VWK) lid van de KNVWS
Recentelijk is de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie (VWK) toegetreden tot de KNVWS. Het
KNVWS-Bestuur is zeer verheugd met deze uitbreiding en ziet tal van mogelijkheden voor een mooie
samenwerking tussen de VWK en de andere lid-organisaties. Daarnaast heeft de VWK ook een aantal
wensen...
VWK in het kort
De Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie is een landelijke verenging die zich en doel stelt om
de populair wetenschappelijke beoefening van de weerkunde voor iedereen toegankelijk te maken. De
vereniging is in 1974 opgericht en telt nu 650 leden. De activiteiten en interesses van de leden zijn
divers met als bindende factor weer en klimaat. Sommigen leggen zich toe op meten en delen de
resultaten ook, sommigen maken weerfoto’s, anderen houden zich bezig met bijzondere of extreme
weersverschijnselen, of met weerhistorie of seizoenoverzichten. Een deel van de leden hebben de
status van redacteur en schrijven voor de website van de VWJ of het vakblad Weerspiegel. De leden
van de VWK organiseren bijeenkomsten in de regio en tweemaal per jaar is er een landelijke
bijeenkomst waar ook thema’s besproken worden.
Sprekers over Weer en Klimatologie
De VWK heeft een groot netwerk van actieve weeramateurs en contacten met diverse instituten.
KNVWS-lidorganisaties die interesse hebben in een spreker op het terrein van weer en klimatologie,
kunnen een verzoekje zenden naar de secretaris van de VWK. Er wordt dan een ‘match’ gezocht
tussen de wens en de beschikbaarheid aan sprekers. Stuur de wens zo concreet mogelijk naar
Secretaris@VWKweb.nl .
Ruimte gezocht voor VWK bijeenkomsten
Het is inmiddels al een aardige traditie binnen de KNVWS dat lid-organisaties gebruik maken –
meestal tegen een geringe vergoeding – van elkaars faciliteiten. Zo worden regelmatig bijeenkomsten
van actieve sterrenkunde amateurs gehouden bij publiekssterrenwachten. De VWK wil graag meer
bijeenkomsten kunnen houden her en der in het land. Wij roepen lid-organisaties – met name
publiekssterrenwachten – op om, als ze over faciliteiten zoals een zaaltje beschikken, contact op te
nemen met de VWK. Stuur je reactie naar Secretaris@VWKweb.nl .
VWK op de Algemene Ledenvergadering KNVWS (9 mei 2015. ’s middags bij het KNMI in De
Bilt)
De VWK zal vertegenwoordigd zijn op de komende ALV en in het intermezzo ook een korte
presentatie verzorgen. Een goed moment om ook persoonlijk contacten te leggen!
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Voorjaarsbijeenkomst, 109e landelijke amateurbijeenkomst
Op 25 april 10-17 uur in Hoogeveen met tal van lezingen door en voor de amateur. Het KNVWSbestuur beslist binnenkort over de toekenning van de Hugo van Woerdenprijs (beoogde uitreiking op
deze bijeenkomst). Lees verder voor informatie en inschrijving op www.vaszuiddrenthe.nl.

ALV 9 mei
De 5e Algemene Ledenvergadering vindt 's middags 9 mei plaats op het KNMI, De Bilt. Binnenkort
ontvangen de lid-organisaties hiervoor de stukken. Ze zullen ook ter inzage zijn op de website van de
KNVWS.

Symposium "Protoplanetaire Schijven"
Zaterdagmiddag 3 oktober 12.30 uur in de Kaptynborg Rijksuniversiteit Groningen, Organisatie
KNVWS/Groninger Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Informatie op website
www.gvws.info/symposium.html.

Verslagen Landelijke Sterrenkijkdagen 2015
Wat waren uw ervaringen deze keer? Voor de webpagina www.sterrenkijkdagen.nl wordt een
overzicht voorbereid. Graag ontvangen we verslagen en/of foto's op mailadres
sterrenkijkdagen@sterrenkunde.nl.
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