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In 2014, het vijfendertigste jaar dat de sterrenwacht voor het publiek geopend was, mochten we 2132
bezoekers ontvangen (vorig jaar 1.676). Dit jaar waren er 144 dagen met activiteiten voor bezoekers;
vorig jaar waren dat 146 dagen (volgens de registratie in het logboek). Zowel qua bezoekersaantal als
financieel hebben we dit jaar goed afgesloten en dit resulteert dan ook in een behoorlijk banktegoed. .
De cursus werd dit jaar goed bezocht met 22 cursisten. Er zijn 44 medewerkers.
Onze nieuwjaarsreceptie werd opgeluisterd door een van onze medewerkers met zijn presentatie over
zijn bezoek aan ESO in Chili. Een nieuwe trend van wisselende presentaties van medewerkers tijdens
de nieuwjaarsreceptie is ingezet.
De sterrenwacht werd dit jaar vooral gekenmerkt door een interieurvernieuwing van tapijt en
meubilair. De voorjaarsklussendag werd ondersteund door leerlingen van het Staring College te
Lochem: ‘Staring on the Job’.
De bouwvergunning is nu dan eindelijk bijna klaar om opnieuw aangevraagd te worden. Na herziening
van het bestemmingsplan hebben we een permanente bouwergunning toegewezen gekregen. De
kozijnen worden in 2015 door onszelf vervangen.
Een van de uitkomsten van de jaarvergadering was dat de vrijdagavond publieksavond de clubavond
in de weg staat: medewerkers kunnen niet aan de clubavond deelnemen en het is onrustig. De
voorzitter heeft met enige statistieken ter ondersteuning van openstelling kunnen aantonen dat
publieksaantallen in 2013 op vrijdagavond het niet geringe aantal van 437 ofwel 26% van het totale
bezoekersaantal bedraagt (± € 1000). Afschaffing betekent een gevoelige financiële aderlating.
Besloten is toch de vrijdagavond voor de proefperiode van een jaar als publieksavond per 1/9/14 te
laten vervallen, m.u.v. groepen en de cursus. M.i.v. 1 september geldt tevens een prijsverhoging: € 3
< 16; € 4 volwassenen; geen 65+; groepstarief min. € 40; cursustarief € 90.
De Hugo van Woerdenprijs, de KNVWS-prijs toegekend aan jeugdigen met een duidelijke bijdrage
aan de astronomie, is gegaan naar onze medewerker Casper van Donk. Casper heeft op zaterdag 29
maart de prijs uit handen van het bestuur in ontvangst genomen voor zijn ontwerp van een
zelfgebouwde kijker en zijn deepsky-waarnemingen, beide vervat in een goed doortimmerd verslag.
De sterrenkijkdagen in maart vulden we in met op zaterdag een kijkerinstructiemiddag gevolgd door
een specifieke waarneemavond. Het weekend van de wetenschap in oktober stond in het teken van de
kindermiddag op zaterdag die geleid werd door een aantal medewerkers met knutselactiviteiten
resulterend in een mobiel, en de uitbeelding van het zonnestelsel op een zonovergoten weide. De
middag werd afgesloten met een film in het planetarium. Er waren 25 kinderen. Het weekend werd ’s
avonds afgesloten met een presentatie met als thema Veiligheid. In de Nacht van de Nacht waren we
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weer in Vorden en in Doetinchem met verrekijkers en doorloopshow en bewaakten vier man het fort in
Lochem.
Als dank voor de veiling en opbrengst hebben we voormalig burgemeester van Lochem, Frans
Spekreijse en de betrokken gemeentemedewerkers in januari gefêteerd op een avondje sterrenwacht.
Voorts hebben we een schitterende Dobson-kijker in bruikleen gekregen van een donateur voor ons
museumpje. Maar helaas hebben we tevergeefs deelgenomen aan de sponsoractiviteiten van Univé en
Achmea voor een waarneemplatform voor mindervaliden. We proberen het opnieuw in 2015.
De laatste hand wordt gelegd aan de statuten van PLANed, de overkoepelende planetariumorganisatie
van Nederland en België. Zoals het er nu naar uitziet,wordt de vereniging in de loop van 2015 een
feit. Als alles naar wens verloopt, worden wij dan officieel lid.
Op 3 december waren we landelijk nieuws tijdens de uitzending van het programma Heel Nederland
kijkt Sterren van Tuvalu. Onze medewerkers stonden paraat met de C-14 in ons observatorium om op
het laatste moment nog livestreambeelden naar de studio door te sturen. Uiteindelijk kwamen we
tweemaal met ‘live’ opnames van o.a. de maan in beeld, wat die avond toch vrij uitzonderlijk was. Het
plan is om volgend jaar te trachten iets meer ‘sturing’ aan de programmamakers aan te bieden.
Ook dit jaar mochten we ons weer verheugen in een tweetal lezingen, zoals elk jaar fantastisch
georganiseerd door ons lezingenteam. De eerste op 4 april door Steven Bloemen, Instrument Scientist
van de BlackGEM telescopen, over de Europese observatoria in Chili. Steven Bloemen is als
onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De tweede op 21 november was van
Bert Vermeersen met als onderwerp Dolende Polen. Het werkgebied van Bert Vermeersen ligt tussen
Astrodynamics, Planetaire exploratie bij de TU Delft en Oceanografie bij het NIOZ. Beide avonden
werden wederom afgesloten in een sfeervol verlicht astronomisch café.
Onze wintercursus was met een totaal van 22 cursisten ook dit jaar weer goed bezet.
Wij zouden onze medewerkers willen verzoeken de jaarlijkse contributie te voldoen op bankrekening
NL85ABNA0476613574 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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