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 De penningmeester heeft het verslag van het voorbije jaar opgemaakt. De vereniging is 
financieel  gezond: wij hebben slechts 20 Euro minder in kas dan begin 2015. Daarom 
besluiten we de drank op deze eerste samenkomst van het nieuwe jaar uit de kas te betalen. 
 

 De waarneemavond in het College te Mol werd nog eens nabesproken. Spijtig genoeg was 
het slecht weer, maar er was wel veel volk. Wij hadden een klaslokaal ter beschikking en 
konden drie keer onze voordracht geven. Rond 60 geïnteresseerden bezochten ons en wij 
konden de laatste draaibare sterrenkaarten verkopen. Chris St. zal er een tiental bijbestellen 
en ze meebrengen na de volgende vergadering van de VVS. 
 

 Er was een aanvraag van een grootmoeder wiens kleindochter op 14 januari verjaart en die 
graag naar de sterren zou zien. De weersvooruitzichten voor die datum zijn slecht en ’s 
avonds zou er behalve deep sky objecten niets anders te zien zijn (misschien de komeet US10 
wel). Ik had dan andere data voorgesteld die ook niet lukten, maar  een avond in de week 
van 18 januari zou misschien wel mogelijk zijn. Aangezien het om een kleine groep zou gaan 
en zou één kijker  voldoende kunnen zijn. 
 

 Karel heeft nieuwe posters laten drukken en schenkt  de club 15 exemplaren: 5 grote van de 
Andromedanevel, 5 kleinere van de Rosettenevel en 5 van de Orionnevel. Voor zeer 
democratische prijzen van 10 Euro voor de grote poster en 5 Euro voor elk van de kleinere 
maten kunnen die ook door de leden aangekocht worden. Marcello maakte er onmiddellijk 
gebruik van. Heel erg bedankt, Karel, voor de gulle gift. 
 

 Bram gaf uitleg over het project spiegelslijpen dat hij organiseert bij Cygni in Vorselaar. 9 van 
de 10 spiegels zijn al zo goed als af. Hij vermeldde ook dat het slijpen van plaatglas veel 
moeilijker is om een deftige vorm te geven dan bv. Pyrex glas, dat veel harder maar ook 
duurder is. Hij had het ook over een speciale techniek, die bij de U Gent door Rik Ter Horst 
wordt toegepast, om grotere spiegels op een bolle ondergrond op te warmen. Na enkele 
dagen in de oven neemt het glas de vorm van de ondergrond aan en kan het gemakkelijker 
en sneller geslepen worden.  
 

 Bram had ook een affiche bij van de astrofotografiedag op 23 januari te Hove. Hij is 
werkgroepleider en dus organisator van het gebeuren. De belangrijkste sprekers zijn Maurice 
Toet uit Nederland en Fabian Neyer uit Switzerland. Voor VVS leden is de inkom gratis, niet-
leden betalen 5 Euro.  
 

 Verder deelt Josch mee dat hij niet aanwezig zal zijn tijdens de sterrenkijkdagen op 11 en 12 
maart. Ook Roger Schroeven zou er niet zijn, maar hij heeft de lokalen aan de 



Rozenbergschool al gereserveerd en  zorgt voor de sleutel . 
 

 Op 19 Maart is er Earth Hour waarvoor wij ook dit jaar door de gemeente zijn gevraagd om 
mee te doen. Het gaat zoals voorheen door aan het Ecocentrum. 
 

 Marcello gaf een presentatie over zijn club in Noord Italië.  De leden hebben een fameuze 
sterrenwacht gebouwd die intussen een 60 cm f/3.6 Newtonkijker herbergt en een 
planetariumruimte. Alles is zelf gebouwd door de leden over een periode van enkele 
decennia. Hij toonde ook enkele foto’s genomen door de leden en door hemzelf. Ze doen 
veel voor scholen en vragen daarvoor inkomgeld. Dit geld werd dan gebruikt om de 
sterrenwacht verder uit te bouwen tot de huidige stand. 
 

 Josch toonde dan traditiegetrouw nog een heleboel foto’s die hij de laatste maanden had 
verzameld uit de verschillende mailinglijsten en het internet. Het was al een tijdje geleden 
dat wij nog eens de beamer konden gebruiken wegens overbezetting van het Miloheem. 
 

 De volgende twee maanden zullen wij het lokaal boven het Miloheem nog kunnen gebruiken, 
daarna zullen we waarschijnlijk een andere oplossing moeten zoeken. Voor het Miloheem 
zou een bijdrage van 250 Euro per jaar gevraagd worden om een lokaal te reserveren. Dat is 
voor ons veel te duur en wij zouden ons dus moeten tevreden stellen met een lokaal dat 
eventueel vrij is. Naar alle waarschijnlijkheid dringt zich dus de zoektocht naar een alternatief 
op. 
 

 Roger Sch. zou bij de gemeente aanvragen wat mogelijk is in t’ Getouw. 

 

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 5 februari 2016 om 20:30u in het Miloheem 
te Mol-Millegem 

 


