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Aanwezig: Frank, Jürgen, Wim, Chris S, René 

Verontschuldigd: Josch 

Voorzitter: Chris D 

Verslag: Roger S 

 

Activiteiten maart: 

 Het weer tijdens de sterrenkijkdagen zat niet mee: vrijdag regende het en zaterdag 
was het zwaar bewolkt. Dit resulteerde in 5 bezoekers op vrijdag en een 20-tal op 
zaterdag. Frank verzorgde telkens een presentatie. 
 
Gezien de nabijheid van het recreatiedomein Sunparks, hadden we het plan opgevat 
om daar enkele affiches op te hangen. In de receptieruimte was echter geen plaats 
voorzien. Wel was er een balie waar flyers konden gedeponeerd worden. Misschien 
iets dat moet meegenomen worden naar volgend jaar. 
 

 Tijdens Earth Hour was het grotendeels helder en toen zijn een 40-tal 
geïnteresseerden opgedaagd. 
 

Activiteiten mei: 

 Voor het bezoek aan het Forschungszentrum in Jülich zijn er 11 inschrijvingen. Dit is 
nog wat een de lage kant en Chris gaat binnen de VVS een verdere oproep lanceren. 
 

 Het jaarlijks etentje is gepland op vrijdag 17 mei. Inschrijvingen kunnen gebeuren via 
een doodle. De vergadering van 3 mei wordt hierdoor verplaatst naar 7 juni. 
 

Ledennieuws: 

 Op 30 maart werd in het Paleis der Academiën in Brussel het 75-jarig bestaan van de 
VVS gevierd. Bij die gelegenheid werd een gouden Galilei uitgereikt aan Chris 
Steyaert omwille van zijn jarenlange inzet voor de VVS. Het was nog maar de 4e maal 
dat deze prijs toegekend werd. (http://www.vvs.be/nieuws/75-jaar-vvs-algemene-
ledenvergadering-en-academische-zitting) 
Een hele eer, niet alleen voor Chris, maar toch ook een beetje voor Andromeda (al 
was het maar omdat de drankjes op kosten van Chris waren.)  
 

http://www.vvs.be/nieuws/75-jaar-vvs-algemene-ledenvergadering-en-academische-zitting
http://www.vvs.be/nieuws/75-jaar-vvs-algemene-ledenvergadering-en-academische-zitting


     
Verslag vergadering 05 04 2019 

   
 
 
 
 

 

 In september vorig jaar is oud-lid Raf Dupré overleden. Raf heeft nog wat 
sterrenkundig materiaal achtergelaten (o.a. een Orion reflector op alt-azm montering 
en een 7cm Skylux refractor. Zijn dochter vraagt zich af of hiervoor geïnteresseerden 
zijn en of er een gespecialiseerd forum bestaat voor dergelijk materiaal. Wij hebben 
haar de site Te-Les-Koop gesuggereerd. 
 

 
 

 

 

Allerlei: 

 De voorzitter maakte ons attent op de gratis Vrijwilligersverzekering van de vzw 
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Deze dekt o.a. de burgerlijke aansprakelijkheid, 
lichamelijke ongevallen en biedt rechtsbijstand. Ook VVS verzekert haar leden, maar 
dit geldt alleen voor schade aan derden. Het loont allicht de moeite om de dekkingen 
van beide verzekeringen onder de loep te nemen. 
(https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering/) 

 
 

 Frank, ten slotte, had de spiegel van zijn Dobson laten reinigen bij Lichtenknecker en 
dit voor een schappelijke prijs. 

 

 

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 7 juni om 20:30u in het Ecocentrum in Mol 

https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering/

