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De eerste vergadering van 2020 startte met het uitwisselen van nieuwjaarswensen.
Financieel verslag:


Zoals elk jaar in januari presenteerde penningmeester Wim het financieel verslag van
het afgelopen jaar. Samengevat: we boeren goed.

Geplande activiteiten:


De voorzitter stelt voor in de loop van het jaar een gezamenlijke uitstap te
organiseren. De bestemming ligt nog niet vast maar er zijn verschillende suggesties.
Chris heeft alvast een doodle gelanceerd om te peilen naar een datum.



Ook Chris Steyaert heeft plannen voor een uitstap: via zijn contacten met o.a. Jef
Ongena zou hij in de loop van dit jaar een bezoek willen organiseren aan het
onderzoekscentrum ITER in het Zuid-Franse Saint-Paul-lès-Durance. ITER is een
internationaal samenwerkingsproject met als doel de wetenschappelijke en
technische haalbaarheid aan te tonen van kernfusie als energiebron op aarde. Wordt
vervolgd.



De hemelkalender van 2020 was de laatste van de hand van Jean Meeus. Chris
Steyaert maakt deel uit van een werkgroep die het uitzicht van de nieuwe kalender
gaat bepalen. Een rondvraag leverde op dat de kalender door de meeste leden (al
dan niet frequent) geraadpleegd wordt. De bijbehorende poster daarentegen kon
nog op weinig bijval rekenen.
Alleszins zal vanaf nu het onlinegedeelte aan belang winnen. Een eerste aanzet vind
je op https://hemelkalender.space/



Chris had ook een tweetal exemplaren van de ESO-kalender bemachtigd. Het
fotomateriaal is bruikbaar voor de tentoonstelling bij openbare activiteiten.



Ten slotte signaleerde Chris nog dat de volgende dag in de vroege ochtend de
Quadrantiden langskwamen. Er was hoop op een heldere hemel.
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Ledenactiviteiten:


Planetoïde 33165 heet voortaan Joschhambsch. Deze eer viel Josch te beurt omwille
van zijn wetenschappelijke waarnemingen van de laatste jaren. Meer info op pagina
2 van het laatste nummer van Heelal (jaargang 65, nummer 1, januari 2020).
Na Chris Steyaert is dit de tweede Andromedaan die dit gepresteerd heeft.
Andromeda doet het goed!



Josch was aanwezig op de Gaia Science Alerts workshop in Sicilië (18-19 december
2019). Josch levert hiervoor regelmatig hooggewaardeerde bijdragen op het vlak van
variabelen (o.a., microlensing) - zie ook:
https://web1.ast.cam.ac.uk/ioa/wikis/gsawgwiki/index.php/Main_Page



Ten slotte verschijnt kortelings een artikel van Josch in het vakblad Science in
verband met de 2e exoplaneet rond Proxima Centauri.

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

