Verslag vergadering 06/04/2018
Aanwezig: Frank, Rene, Andre, RogerVH, Wim, Chris S
Verontschuldigd: Roger S, Jürgen, Josch, Bram
Voorzitter: Chris D
Verslag: Chris D
Voorzitter verkiezing, Chris D is nu twee jaar voorzitter. Wie zich kandidaat wilt stellen als opvolger
kan zich melden. De verkiezing is in juni.
Het jaarlijks etentje gaat door op 1 juni in de Fusion Wok in Mol. Wim start een Doodle om het aantal
aanwezigen te kennen.
5 mei ATT Essen, als je nu al weet dat je graag gaat, laat het dan weten via de mailing list of je wilt
meerijden of zelf een aantal plaatsjes kan aanbieden.
28 april VVS vergadering in het Eco Centrum. Meer informatie in Heelal en op de VVS website. De
algemene vergadering vangt aan om 14.15 h met een administratief gedeelte. Daarin komen het
activiteitenverslag en het financieel verslag van het afgelopen jaar aan bod, alsook de geplande
activiteiten en de begroting voor 2018. Hoofdbrok van de namiddag is de voordracht van Jacob
Kuiper (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut). Hij zal het hebben over de tornado die op 25
juni 1967 de gemeente Malle heeft geteisterd, waarbij ook de weersituatie van de omringende dagen
aan bod komt. Deze gebeurtenis is vermoedelijk de meest spectaculaire tornado-outbreak die WestEuropa in de vorige eeuw heeft gekend. Daarna wordt er een receptie aangeboden. Een paar mensen
van Andromeda die helpen met de bediening wordt erg op prijs gesteld.
De toeristische dienst van de gemeente Mol is niet erg enthousiast om een planetenpad langs de
Nete uit te zetten. Chris D heeft de natuurpunt afdelingen (Mol, Meerhout en Kasterlee), waarmee
we rond de Nacht van de duisternis en Earth Hour mee samen gewerkt hebben, eens mailtje
gestuurd om te vragen of zij het zien zitten. De eerste reacties zijn veel belovend.
Tijdens Earth Hour in Meerhout hebben een 60 tal mensen de kans gekregen om door de telescopen
van Frank en Roger te kijken. Zowel de wandelaars als de organisatie was onder de indruk van onder
andere de maan.

Roger VH en Chris D hebben verslag uitgebracht over hun bezoek aan CERN in februari. Wie meer wil
weten over de actuele toestand van de LHC en de verschillende instrumenten kan online de status
volgen via: https://op-webtools.web.cern.ch/vistar/vistars.php.
Als je meer wil weten over CERN en waar ze mee bezig zijn kan je eens kijken op hun deels open
document server: http://cds.cern.ch/?ln=en.
Josch had een voorstel gedaan om een verslag over onze Earth Hour activiteiten te maken voor
Heelal. Chris S merkte op dat de VVS niet deelneemt aan Earth Hour, maar dat alle artikels meer dan
welkom zijn. Of het nu over Earth Hour of een ander onderwerp gaat dat jou interesseert.
Het idee om een keer een uitstap te doen is vorig jaar niet van de grond gekomen. Dit jaar gaan we
het anders aanpakken, we gaan eerst, met een Doodle die Wim gaat rondsturen, een weekend in
september kiezen. Daarna leggen we, met wie meegaat, vast waar we naar toe gaan.

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 4 mei om 20:30u in het Ecocentrum.

