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Andromeda: 
 

 Vergadering deelraad socio-culturele verenigingen (maandag 30 januari 2012): 
 
Een 40-tal socio-culturele verenigingen waren aanwezig op deze vergadering, gaande van 
wijkcomités, verenigingen voor heemkunde, een holebivereniging, het Willemsfonds, de 
Gagel, Natuurpunt,  het beiaardcomité, tot een vereniging van vogelkwekers, een 
imkervereniging, twee biergildes en … een volkssterrenwacht.   
 
Andere deelgroepen zijn amateurkunsten, recreatieve activiteiten, algemene activiteiten.  
Een volledige lijst is te vinden op:  
http://vrijetijd.gemeentemol.be/Cultuurverenigingen/2663/default_vrij.aspx?_vs=0_N&id=6  
 
Alle verenigingen kunnen gratis gebruik maken van een van de vier vergaderlokalen in ’t 
Getouw en ook de tentoonstellingswand in de gang naar de bibliotheek wordt gratis ter 
beschikking gesteld. Een aanvraag hiervoor kan ingediend worden via een e-formulier 
 
Elke vereniging kan ook een subsidieaanvraag indienen. Dit werkt via een puntensysteem. 
Elke, in het vorige kalenderjaar georganiseerde activiteit, vanaf de datum van de aanvraag 
tot toetreding, die op een of andere manier kan aangetoond worden (affiche, flyer, 
uitnodigingen, persartikels) levert een aantal punten op. Op basis hiervan wordt de toelage 
berekend. 
 
Afgelopen jaar bedroeg deze 0.21 eurocent per punt. De organisatie van de sterrenkijkdagen 
zou bvb 100 punten opleveren, deelname aan Mon Mol Martre, 450 punten (vanaf 2012). 
Ook een website (met eigen URL en een volledig werkjaar online) levert 100 punten op. 
Roger zal de subsidievraag opmaken en indienen. 
 
Op de website kan een e-formulier gedownload worden waarop een vereniging haar werking 
kan toelichten en haar doelpubliek kan omschrijven.  Deze informatie wordt dan gelinkt aan 
de naam van de vereniging. 
 
Een vertegenwoordiger van MONA (Mols Overleg Nucleair Afval)  kwam toelichting geven bij 
de besteding van haar fondsen:  in ruil voor het aanvaarden van een bergplaats voor 
lichtradioactief materiaal in Dessel, krijgt de gemeente een bedrag van € 55 miljoen ter 
beschikking. De jaarlijkse interesten van deze afkoopsom komen ten goede aan de Molse 
verenigingen (het zou gaan om een bedrag van € 1 à 1,2 miljoen, naargelang de evolutie van 
de rente). Van elke deelraad werden enkele kandidaten gevraagd voor een werkgroep die 

http://vrijetijd.gemeentemol.be/Cultuurverenigingen/2663/default_vrij.aspx?_vs=0_N&id=6


criteria moet uitwerken voor de besteding van deze gelden vanaf 2016. 
 

 Website: op de vernieuwde website van de VVS is ook ruimte voorzien voor plaatselijke 
afdelingen. Wim heeft het op zich genomen om content te voorzien voor Andromeda en 
hiervan zijn de eerste resultaten te zien onder de rubriek Afdelingen – Andromeda Mol 
 

 Affiches: Karel had een pakket posters bij (Andromedanevel en de Plejaden). Een gedeelte 
hiervan was besteld door de leden. De overige zullen te koop aangeboden worden op 
publieke manifestaties. 
 

Activiteiten: 
 

 Astrobeurs op Sonnenborgh (Utrecht) op zondag 12 februari met verschillende 
voordrachten. 
(http://www.dekoepel.nl/astrobeurs.html) 
 

 Voorjaarsbijeenkomst werkgroep kometen in Cosmodrome Genk op zaterdag 11 februari 
(http://www.vvs.be/agenda/voorjaarsbijeenkomst-wg-kometen) 
 

 Voorjaarsbijeenkomst astrofotografie Nederland in Middelburg op zaterdag 28 april 
(http://www.vereniging-astrofotografie.nl/uncategorized/aankondiging-
voorjaarsbijeenkomst-28-april-2012-te-middelburg/) 
 

Astronomisch nieuws: 
 

 De planetoïde Eros, een aardscheerder, komt nog eens in de buurt (oppositie: 29 februari). 
Voor meer gegevens: 
http://hemel.waarnemen.com/planetoiden/20120229_Eros_oppositie.html 
 

 Deze maand staan vooral Jupiter, Mars en de komeet Garrad in de kijker. 
 

 Tim Puckett, een amateur supernova specialist, heeft met zijn 60 cm Richy-Chrétien 
zelfbouwkijker de kaap van de 200ste supernovaontdekking gerond en dit leverde hem een 
onderscheiding op van de American Astronomical society. 
(http://www.cometwatch.com/search.html) 
 

Beeldmateriaal: 
 
Hierin focuste Josch o.a. op de sites van de remotetelescopen van hemzelf en Karel 
 
 

De volgende vergadering zal doorgaan op vrijdag 2  maart 2012 om 20:30u in het Miloheem te Mol-
Millegem 
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