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Evenals voorgaande
jaren
stond
2013 in het teken van
een aantal belangrijke gebeurtenissen.
We hebben het jaar financieel gezond afgesloten met dank aan de veilingopbrengst en een toename
van ruim 250 bezoekers ten opzichte van vorig jaar. Voorts is belangrijk dat Gerrit, na enig
getouwtrek met de gemeente, in 2014 een verlengingsvergunning voor 10 jaar voor gebouw en
observatorium kan indienen die ook gehonoreerd wordt. Nog vóór 2024 stellen wij met een
bouwexpert vast wat er nodig is om een permanente vergunning te krijgen, zodat we na
aanpassingen ook vóór 2024 een permanente vergunningaanvraag kunnen indienen.
Dankzij wederom de inspanningen van Cecilia ontvingen wij twee gastsprekers. Op 28 juni was dat
Dr. Drolshagen van ESA met zijn lezing Gevaar uit de Ruimte die 45 bezoekers trok. Dr. Drolshagen
komt in 2014 graag terug met zijn lezing over ruimteafval en duurzaamheid. Op 15 november
presenteerde Hans van ’t Woud zijn internet crowd sourcing game Cerberus: hoe kunnen wij de
wetenschap een handje helpen? Lekenonderzoekers worden ingezet om o.a. het oppervlak van Mars
te analyseren en rampgebieden op aarde. Er staan voor 2014 al vier sprekers opgelijnd.
De veiling van gemeentegoederen vrijgekomen uit de boedels van diverse gemeentehuizen na de
gemeentelijke herindeling vond plaats op 29 en 30 november in Bousema. Maanden van overleg met
de gemeentemedewerkers over de inhoudelijkheid van de kavels gingen vooraf. Met een ploeg
medewerkers werden de kavels verhuisd, waarna de veiling op rolletjes verliep. Voormalig
burgemeester Frans Spekreijse (oude bekende van de sterrenwacht) loste zijn eerdere belofte in en
trad op als veilingmeester. Dankzij zijn flamboyante stijl en lotnummer 14 in de zaal leverde de
veiling het nettobedrag van € 3425,89 op. We hebben er een goede verstandhouding met de
gemeente aan overgehouden en gezellige dagen als team.
De resterende sponsorgelden van de provincie na airco/verwarming zijn besteed aan audio- en
videoapparatuur waaronder de aanschaf en installatie door Gerrit, Henri, Harjo en Wim van ipad,
beamer Optoma HD25, Apple TV, oculairs en verrekijkers en toebehoren. Voorts is onze nieuwe
website met prachtige layout tijdens de jaarvergadering de lucht ingegaan compleet met
verschillende e-mailboxen en twitteraccount.
De Sterrenkijkdagen waren op 15-17 maart en werden opgeluisterd door presentaties van Freddy
over de zich aandienende kometen Panstarrs en ISON. Het Weekend van de Wetenschap van 6-7
oktober met als thema ‘schatkamers’ werd verzorgd door presentaties van Freddy en Henri over o.a.
Keplers schatten uit de ruimte. De Nacht van de Nacht werd ingevuld met scholenbezoek door
Magda samen met IVN, gevolgd op de middag van 26/10 door een kijkersmarkt op de sterrenwacht
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door Alexander. Freddy stond ook dit jaar ’s avonds met een aantal medewerkers op de markt van
Vorden. Afhankelijk van het landelijk thema, zal het project Zon ingezet worden tijdens het Weekend
van de Wetenschap.
Het huishoudelijk reglement is herzien rekening houdend met onze huidige locatie op het terrein van
Pactum. We hebben officieel toestemming gekregen voor een maximum aantal van 80 aanwezigen in
het gebouw. De brandblusapparaten zijn gekeurd en er is een jaarlijks onderhoudscontract
afgesloten. De gesprekken met Pactum over de toegankelijkheid hebben geresulteerd in slagbomen
aan het begin van de route, waarvoor wij een tag en smc-pas hebben ontvangen. De situatie is nog
steeds niet optimaal. De stabiliteit van het observatorium wordt verzekerd door bouten aan te
brengen en te trachten het observatorium vast te maken aan het gebouw. De fundering van de trap
wordt vastgezet. Indien nodig, worden schoren aangebracht.
Ter behoud van onze ANBI-status als stichting hebben wij per 1 januari 2014 in opdracht van de
belastingdienst een opgaaf van onze gegevens op de site gepubliceerd. Ook is het voltallig bestuur
nu aangemeld bij de kamer van koophandel. Wim Bossink verving in april Henri Bosveld in het
bestuur.
We blijven zoeken naar wegen voor inhoudelijke verbetering van de clubavond op vrijdag. Suggesties
en ideeën zijn als altijd welkom. De vrijdagpublieksavond komt niet echt van de grond als puur
filmavond: het is kennelijk niet goed bij het publiek bekend. Het aantal dienstdraaiers is daarbij fors
verminderd; ook het programma ‘train de trainer’ gestart door Wim om nieuwe inleiders in te
werken komt niet snel op gang. We krijgen nog wel scholen op bezoek, maar het ambitieuze
acquisitie-initiatief gelanceerd door Hans en Magda aan het begin van het jaar, heeft niet de
gewenste aantallen opgeleverd. Hoogste tijd in 2014 voor actieve promotiecampagnes.
We verwelkomen onze jeugdige medewerker Casper van Donk die meedingt naar de Hugo van
Woerdenprijs 2014, een jeugdprijs jaarlijks uitgeschreven door de KNVWS. We hebben ook twee
stagiairs van het Staring College aangenomen voor hun maatschappelijke stage.
De jaarlijkse vergoeding van activiteiten via de LSPS in oktober is dit jaar voor het eerst anders
geregeld. De voorwaarde is het opzetten en uitvoeren van een jaarlijks terugkerend gezamenlijk
project voor publiek/onderwijs. Er is dit jaar gekozen voor het project Zon. Vanaf juli zijn de
onderdelen verstuurd en door ons ontvangen.
Er is een aantal klussen blijven liggen tijdens de najaarsklussendag, waaronder reparatie van de
buitenverlichting, algemeen opruimwerk van oude computers e.d., vervangen van verrotte
kozijnendorpels, vastzetten van het observatorium en het benodigde snoeiwerk.
Wij zouden onze medewerkers willen verzoeken de jaarlijkse contributie te voldoen op bankrekening
47.66.13.574 ten name van S.A.A.L. te Lochem. De bijdrage is € 50 voor senior leden en € 28 voor
junior/student en 65+.
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