Verslag vergadering 12 januari 2018

Aanwezig: Wim, René, André, Roger VH., Josch, Chris S., Frank
Verontschuldigd:
Voorzitter: Chris D.
Verslag: Roger
Andromeda:


Wim presenteerde het financieel verslag: het saldo is positief.

Activiteiten december:


Op 22 12 heeft Frank in de Cosmodrome een lezing over de ster van Bethlehem
bijgewoond.



Op 09 01 heeft Chris S. bij Urania een uiteenzetting gehouden over radioastronomie.
(Radioastronomie, ook iets voor ons?)

Geplande activiteiten:


18 01: Robin Bonné van de universiteit van Hasselt geeft een voordracht over
elementaire deeltjes en de oerknal in de Cosmodrome van Genk. Er is interesse bij
Andromeda.



27 01: Nederlands-Belgische Astrofotografiedag bij Urania (organisatie: Bram); o.a.
Josch zal hieraan deelnemen. (http://www.vvs.be/astrofotografiedag-2018)



23 en 24 02: sterrenkijkdagen; deze zullen dit jaar doorgaan aan het Ecocentrum.



24 03: Earth Hour: Andromeda zal zowel in Mol als in Meerhout aanwezig zijn.



2019: Josch wil volgend jaar de jaarlijkse internationale bijeenkomst van waarnemers
van veranderlijke sterren in België organiseren. In juli wil hij in Warwick, waar de
bijeenkomst dit jaar plaats vindt, dit voorstel lanceren.
Naar een geschikte locatie wordt al volop gezocht.

Gemeente Mol:


Gemeenteraad 22 01: hier werd het voorstel gelanceerd voor een planetenpad langs
de Nethe. Het voorstel werd alvast positief onthaald.

Verslag vergadering 12 januari 2018



Andromeda zal vanaf nu vrijetijdscheques aanvaarden. Dit is weliswaar niet zo
relevant, maar is een vereiste om voor subsidie in aanmerking te komen.



De gemeente Mol organiseert in september een vrijetijdsmarkt, waarop verenigingen
zich kunnen profileren naar de bevolking toe. Onze leden zijn echter van mening dat
Andromeda zich voldoende in de kijker zet tijdens publieke manifestaties waaraan
deelgenomen wordt en hebben daarom besloten niet in te schrijven voor deze
activiteit.

Varia:


Frank vroeg zich af of de steen die hij in zijn tuin aangetroffen had, eventueel een
meteoriet zou kunnen zijn. Dat bleek helaas niet zo.
Hierop ontspon zich een discussie over kenmerken waaraan een steen moet voldoen
om als meteoriet beschouwd te kunnen worden en over mogelijke vindplaatsen.

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 2 februari om 20:30u in het Ecocentrum in
Mol

