Verslag vergadering 07 09 2018
Aanwezig: Frank, Jurgen, André, René, Wim, Bram, Chris S, Erik (via Skype)
Verontschuldigd: Marcel, Roger VH, Roger S,
Voorzitter: Chris D
Verslag: Chris D
-

De uitstap naar Trainworld is even geïllustreerd door in sneltreinvaart de foto’s van de
uitstap te tonen. Volgens de mensen die er bij waren hadden de afwezigen ongelijk.

-

Bram had de nodige hardware bij zodat Erik de vergadering via Skype kan volgen. Na wat fine
tuning van de opstelling was de vergadering goed te volgen.

-

Betaling lidgelden. Voor wie op tijd betaald (voor 15 november) is het lidgeld 24€. Mensen
die later nog via de afdeling lid willen worden, betalen de normale bijdrage van 28 €. Wim
verstuurt de betalingsgegevens nog via mail. Voor buitenlandse leden bestaat even-wel de
mogelijkheid om het maandblad Heelal niet op papier te ontvangen, maar in pdf-formaat te
downloaden via de VVS-website. In voorkomend geval kunnen, tot 15 november, ook
buitenlandse leden lid worden van de VVS via Andromeda aan het binnenlands tarief (€ 24).

-

Het planetenpad staat terug online (met dank aan Bram). Dit weekend wordt het uitgezet in
Meerhout ter voorbereiding van de nacht van de duisternis. Andromeda werkt samen met
Kasterlee voor dit event. We kunnen ons niet opsplitsen. Voor Earth Hour kunnen we
misschien met allemaal naar Meerhout. 24 september heb ik een meeting met ambtenaren
van Meerhout over Earth Hour.

-

Andromeda is op 20/10 terug uitgenodigd op de nacht van de duisternis in de Tikkebroeken.
Wil iedereen al kijken of je vrij bent of niet. Chris D stuurt Roger S een mailtje om te vragen
of hij beschikbaar is voor een voordracht te geven.

-

Rudi van Aquila en Chris D bekijken of we samen een vergadering kunnen doen in het
planetarium van de Cosmodrome. Rudi neemt vraagt zijn leden of ze één van volgende data
kunnen Vr 19 Okt, 02 16 30 Nov. Chris D maakt een Doodle zodat de Andromeda leden
kunnen aangeven wanneer ze kunnen op deze datums.

-

Chris S en Josch hebben de Solar eclips conference bijgewoond. Chris vertelde dat in 2019 en
2020 er verduisteringen zijn in Zuid-Amerika. Chris en Josch denken er over om deze te gaan
bekijken. De volgende conference is in 2022.

-

René heeft Starnights 1 avond effectief bezocht. Vrijdag was het vrij helder tot 01:00u. De
meeste kijkers stonden op de wei, maar er was op de koer ook wel wat zien.

-

Wie interesse heeft voor de bier- en kaas avond en Chris D nog geen mail gestuurd heeft,
heeft nog even de kans om in te schrijven. De kosten van de avond gaan waarschijnlijk rond
20€ draaien.

-

De huur-telescoop is twee keer een maand verhuurd geweest (0.20 €/dag) aan collega’s van
Frank. De mensen waren heel tevreden en hebben veel gezien, t.e.m. Saturnus. Ze zijn echter
(nog) niet van plan om actief met de hobby te starten. We gaan op de nacht van de
duisternis de huur telescoop inzetten en hem promoten.

-

Jurgen wil zijn 35 cm dobson verkopen. Geïnteresseerden kunnen met hem contact
opnemen.

-

Karel heeft een twintigtal posters ter beschikking gesteld voor de verkoop, waarvoor dank.

-

Erik heeft (waarschijnlijk) komeet 21P/Giacobini-Zinner waargenomen. De moederkomeet
van de Draconiden.

-

Bram vertelde dat er nu Raspberry-pi door ZWO gebruikt worden zodat je via de Raspberry-pi
de sturing kan doen van de volledige set up, hoofd camera, volgcamera, montering, opslag
foto’s, … dit alles voor 180$. Bram gaat experimenteren en houd ons op de hoogte.

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 5 oktober om 20:30u in het Ecocentrum.

