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Andromeda 

 De vergadering opende met een toast op het nieuwe jaar 

 Vervolgens gaf Wim een financiële stand van zaken. 
Na afloop van de vergadering merkte Wim op dat er na afrekening van de consumpties 
niet veel overschot meer was. Er zou toch moeten overwogen worden om de bijdrage 
voor de drank op te trekken naar 6 of 7 euro. Als iedereen voor gepast geld zorgt , kan 
dat geen probleem opleveren. 

 Karel liet een fotoboek rondgaan met grote afdrukken van een aantal van zijn opnames. 

 Karel suggereerde ook een nieuwe bron van inkomsten: hij stelde voor een tweetal 
posters van zijn foto’s in te kopen tegen € 2 en te koop aan te bieden tegen € 5. De 
vergadering besliste 20 stuks van elk aan te kopen (bovenop het aantal dat door de 
leden diezelfde avond al afgenomen werd). 

 Op de contactraad van de VVS werd de nieuwe website voorgesteld. Deze laat toe dat 
afzonderlijke afdelingen ook content kunnen publiceren. Wim overweegt om dit voor 
Andromeda te doen. Chris zal het nodige doen om hem toegang te geven. 
In de marge hiervan ontspon zich een discussie over de VVS-website: die werd niet zo 
bijster veel geraadpleegd. Vooral  de login die soms nodig was kon op weinig bijval 
rekenen: alle content zou voor iedereen zonder belemmering beschikbaar moeten zijn. 

 Er werd al meteen een datum afgesproken voor het etentje: vrijdag 7 september, zelfde 
locatie. 

Activiteiten 

 Op 12 februari wordt in het Nederlandse Sonnenborgh nabij Utrecht een astrobeurs 
georganiseerd, gecombineerd met een aantal voordrachten. 
(http://www.sonnenborgh.nl/page=site.home) 

 Op  zaterdag 31 maart zal Andromeda, samen met Natuurpunt Mol,  deelnemen aan 
Earth Hour. Natuurpunt zal een avondwandeling organiseren met vertrekpunt aan het 
Ecocentrum. Andromeda zal daar enkele kijkers opstellen en een ruimte ter beschikking 
krijgen voor een kleine tentoonstelling in geval van slecht weer. 
 

Tot slot toonde Josch weer een selectie beelden van het internet, met o.a. spectaculaire 

animaties van de Melkweg. Josch deed ook een oproep aan iedereen in de groep om zelf ook 

een bijdragen te leveren. 

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 3 februari om 20:30u in het Miloheem te Mol-
Millegem. 
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