Aan de lid-organisaties van de KNVWS
Paterswolde, 5 mei 2018
Instelling bestuurscommissies, kandidaten gezocht
Geachte vertegenwoordigers van de KNVWS lid-organisaties,
Met het oog op de verdere realisatie van het beleid binnen onze vereniging wil het bestuur
zich graag laten bijstaan door enkele bestuurscommissies waarin vertegenwoordigers van de
KNVWS lid-organisaties zitting hebben. Zij adviseren het bestuur op specifieke
beleidsterreinen, en kunnen een rol spelen bij de uitvoering van beleidsonderdelen. Reeds
enkele jaren bestaat de bestuurscommissie “Historie en archief”. Deze commissie houdt zich
bezig met het inventariseren, rubriceren en archiveren van documenten en andere objecten
die van belang zijn voor het toegankelijk houden van de historie van de (K)NVWS, van de
(voormalige) Stichting De Koepel, en van aanverwante collecties. Naast de archiefcommissie
is er de adviescommissie voor de Hugo van Woerdenprijs. En verder de adviescommissie
voor de Dr. J. van der Biltprijs (de samenstelling daarvan is in een besluit van de ALV
geregeld).
In navolging van deze succesvolle commissie heeft het bestuur besloten om ook de volgende
commissies op te richten. Voor de bezetting van deze commissies komt het bestuur graag in
contact met kandidaten. Het kan daarbij nuttig zijn in een commissie ook een lid van het
KNVWS-bestuur te benoemen. Het werk in de commissies is onbezoldigd; reiskosten worden
vergoed, evenals specifieke uitgaven met goedkeurig vooraf door de penningmeester.
Commissie financiën en bestedingen: 3 of 4 leden.
Het oprichten van deze commissie is een direct gevolg van de daartoe strekkende
aanbeveling die de Algemene Ledenvergadering in 2017 heeft gedaan. Tot de taken van de
commissie behoren het adviseren van het bestuur aangaande het verstrekken van subsidies
voor projecten op het gebied van amateur-activiteiten op het gebied van sterrenkunde, weer
& klimaat, en ruimteonderzoek, alsmede op het gebied van educatieve activiteiten in deze
velden. Het gaat daarbij om relatief grote investeringen die een brede uitstraling beogen met
een regionaal of landelijk karakter. Naast middelen van de KNVWS zelf staan hiertoe ter
beschikking de fondsen van het Van Leeuwen Boomkampfonds en het Cornelis de

Jagerfonds. De commissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het contact met het
bestuur verloopt via de penningmeester. Verwacht wordt dat het merendeel van de
activiteiten kan plaatsvinden via elektronische media. Het aantal fysieke bijeenkomsten zal
beperkt zijn. Het bestuur stelt zich voor dat drie of vier commissieleden kunnen worden
geïnstalleerd. Van kandidaten verwacht het bestuur aantoonbare affiniteiten met financieel
bestuur en beheer. Uiteraard verwacht het bestuur ook affiniteit met het pallet aan amateuractiviteiten binnen onze lid-organisaties.
Commissie educatie en lesmateriaal: 3 of 4 leden.
Een van de beleidsonderdelen aangaande lid-organisaties met een sterrenwachtfuncties
en/of cursus-activiteiten, is om centraal educatieve materialen beschikbaar te ontwikkelen (in
samenspraak met een of meer lid-organisaties), beschikbaar te stellen en te onderhouden.
Het gaat daarbij om materiaal voor gebruik op basisscholen (bovenbouw) en voor
volwasseneneducatie (cursussen). Mogelijk komen ook andere doelgroepen in aanmerking.
De commissie inventariseert de behoefte, de bestaande middelen, bestaande ontwikkelingen
en kan het bestuur adviseren om relevante investeringen te doen. Tot de eerste collecties
die onder beheer van de commissie komt, behoort het educatief materiaal in het kader van
weerkunde op basisscholen, in combinatie met een bezoek aan een publiekssterrenwacht.
Het bestuur stelt zich voor dat deze commissie wordt bezet door drie of vier leden die
aantoonbaar beschikken over ervaring in het school en/of volwassenenonderwijs, en verder
uiteraard affiniteit hebben met sterrenkunde, weer & klimaat en ruimteonderzoek. Het
merendeel van het werk binnen de commissie kan naar verwachting worden uitgevoerd
langs elektronische media, maar het kan mogelijk zijn dat er bezoeken moeten worden
gebracht aan lid-organisaties.

Commissie Publiekssterrenwachten: 3 leden.
De commissie bevordert het contact tussen de publiekssterrenwachten (13) en de
andere lid-organisaties met een sterrenwacht (7) en het uitwisselen van ervaring.
O.a. door contactbijeenkomsten te organiseren, wisselend bij een van de
sterrenwachten. De commissie spoort gemeenschappelijke behoeften op.
De commissie communiceert per mail/telefoon, de leden zien elkaar o.a. op de
contactbijeenkomsten.
Commissie publieksactiviteiten en publiciteit: 3 of 4 leden.
Tot de taken van deze commissie behoort het adviseren van het bestuur aangaande
kansrijke initiatieven voor regionale of landelijke activiteiten, zoals de Landelijke
Sterrenkijkdagen. Tot de mogelijkheden behoren bijvoorbeeld een Landelijke Zondag,
deelname aan de Nacht van de Nacht, en specifieke open dagen. Ook deze commissie zou,
naar de mening van het bestuur, kunnen bestaan uit drie of vier leden. Van hen verwacht
het bestuur affiniteit met het organiseren van evenementen, het omgaan met regionale en
landelijke media, en bereidheid om mee te werken aan de realisatie van een of meer
evenementen.

Commissie Digitale Media: 4 of 5 leden.
Deze commissie heeft als werkgebied het opzetten, uitvoeren en evalueren van een integraal
communicatiebeleid dat gebruik maakt van digitale media (website, apps, sociale media),
alsmede het adviseren van het bestuur aangaande de strategische inzet van digitale media
ten behoeve van de activiteiten van de lid-organisaties in regionaal en landelijk verband. Het
bestuur overweegt in dit kader ook de invoering van een overkoepelend web platform met
verschillende nuttige functies om aangeslotenen bij lid-organisaties te kunnen bereiken in
relatie tot de verschillende interessegebieden. De commissie kan bestaan uit vier of vijf leden
die affiniteit hebben met het gebruik van digitale (en vooral sociale) media en die bereid zijn
om mee te werken aan het realiseren van het nieuwe gezicht van de KNVWS in een digitale
wereld. Daarnaast geldt ook hier dat de commissieleden affiniteit moeten hebben met de
uiteenlopende inhoudelijke thema’s en activiteiten binnen onze vereniging. Redactionele
ervaring is tevens een pré aangezien een of meer commissieleden ook optreden als de
redactionele beheerders van onze website en sociale mediakanalen zoals de
Facebookpagina's KNVWS en Sterrenkijkdagen (de tweede samen met Taams), het twitter
account (@KNVWeerSterren) en t.z.t. mogelijk andere outlets.
Commissie Administratie en Internet: 3 leden
Invoering en technisch beheer van administratieve bestanden en de website. T.z.t. kan dat
overgaan naar een geïntegreerd systeem voor administreren, communiceren en organiseren,
wat aansluit bij de taakstelling van de commissie Digitale Media. Leden hebben ervaring met
de inrichting van administratieve bestanden c.q. van web toepassingen.

Belangstelling?
Heeft dit werk de interesse van u of van leden in uw organisatie? Leg contact met het
bestuur tijdens de komende ALV. Kandidaten kunnen een email met motivatie en een kort
CV toesturen aan de secretaris.
Met vriendelijke groet namens het KNVWS-bestuur,

Jan de Boer
secretaris

