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Agenda 1e kwartaal 2009
Dag

Datum

Tijd

Activiteit

Vrijdag

02-01-09

20.00 uur Publieksavond

Dinsdag

06-01-09

19.30 uur Junioravond1 Asten

Openen/Sluiten

20.00 uur Bestuursvergadering
Woensdag

07-01-09

20.00 uur Clubavond

Vrijdag

09-01-09

20.00 uur Publieksavond

Woensdag

14-01-09

20.00 uur Clubavond

Vrijdag

16-01-09

20.30 uur Waarneemavond

Coen
David

20.00 uur Publieksavond
Woensdag

21-01-09

20.00 uur Clubavond

Dees

Vrijdag

23-01-09

20.00 uur Publieksavond

Maandag

26-01-09

20.00 uur Lees met Dees

Dees

Woensdag

28-01-09

20.00 uur Clubavond

François

Vrijdag

30-01-09

19.00 uur Jeugdafdeling Galactica
20.00 uur Publieksavond

Dinsdag

03-02-09

19.30 uur Junioravond Geldrop
20.00 uur Bestuursvergadering

Woensdag

04-02-09

20.00 uur Clubavond

Vrijdag

06-02-09

20.00 uur Publieksavond

Woensdag

11-02-09

20.00 uur Clubavond

Vrijdag

13-02-09

20.00 uur Publieksavond

Woensdag

18-02-09

20.00 uur Clubavond

Donderdag

19-02-09

19.30 uur Lezing T.U.Eindhoven.

Vrijdag

20-02-09

20.30 uur Waarneemavond

Frans
Gerrit
Hans

20.00 uur Publieksavond
Maandag

23-02-09

20.00 uur Lees met Dees

Dees

Woensdag

25-02-09

20.00 uur Clubavond

Harrie

Vrijdag

27-02-09

19.00 uur Jeugdafdeling Galactica
20.00 uur Publieksavond

Dinsdag

03-03-09

19.30 uur Junioravond Asten
20.00 uur Bestuursvergadering

Woensdag

04-03-09

20.00 uur Algemene ledenvergadering

Vrijdag

06-03-09

20.00 uur Publieksavond

Marius

De junioravonden worden georganiseerd door de gezamenlijke sterrenwachten: Sterrenwacht Strabrecht
(Geldrop) , Philips Sterrenwacht (Eindhoven) en de Jan Paagman Sterrenwacht.
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Dag

Datum

Tijd

Activiteit

Woensdag

11-03-09

20.00 uur Clubavond

Vrijdag

13-03-09

20.00 uur Publieksavond

Woensdag

18-03-09

20.00 uur Clubavond

Donderdag

19-03-09

19.30 uur Lezing T.U.E.

Vrijdag

20-03-09

20.30 uur waarneemavond

Openen/Sluiten
Rob
Coen

20.00 uur Publieksavond
Woensdag

25-03-09

20.00 uur Clubavond

Vrijdag

27-03-09

19.00 uur Jeugdafdeling Galactica

David

20.00 uur Publieksavond
Maandag

30-03-09

20.00 uur Lees met Dees

Dees

Mevr. Hoogendoorn tekent de overdracht van het planetarium.
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Van het bestuur
De donkere dagen voor Kerstmis zitten er weer op, het nieuwe jaar is gestart met
nieuwe verwachtingen voor ieder van ons. We kijken terug op een wel heel
bewogen jaar voor de sterrenwacht. Het jaar 2008 staat in de
geschiedenisboekjes als het jaar van de vernieuwing van de sterrenwacht. We
beschikken nu over heel veel mogelijkheden, zoveel zelfs dat we zelf nog niet
goed weten hoe we alles in elkaar moeten passen. Vroeger kon er slechts één
activiteit tegelijkertijd plaatsvinden. Nu kan er naast een groep in het
planetarium, een groep in de filmzaal en een groep in de koepel ook nog een
vergadering in de clubruimte plaatsvinden, zonder last van elkaar te hebben. Wat
een luxe ......
Hebben jullie goede ideeën over het inzetten van de
mogelijkheden die we nu hebben, laat het dan weten.
In het kader van het IYA 2009 hebben de leden die actief
betrokken zijn bij de activiteiten van de sterrenwacht
besloten in de maanden januari, februari en maart elke
vrijdagavond open te zijn. Op deze manier willen we
zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met
astronomie. Dit is voor ons een heel experiment
Op een dag in november zijn Dees Verschuuren en
ondergetekende op route gegaan door Brabant en
Zeeland. In Zeeland hebben we namens de sterrenwacht
een bezoek gebracht aan de zus van Jan Paagman (mevr
Bekkers ) en de vrouw van hr Pieterse (mevr.
Hoogendoorn). Beide dames verkeren in een uitstekende
gezondheid en vroegen ons de hartelijke groeten aan u
over te brengen. Bij deze dus …
Tegelijkertijd is ook een lang lopende kwestie afgewerkt. Het museum wilde al
lang het planetarium overdragen een de Stichting Beheer Jan Paagman
Sterrenwacht. Daarvoor zijn niet alleen de handtekening van vertegenwoordigers
van het museum en de stichting nodig maar ook de handtekening van mevr.
Hoogendoorn. Dat is nu ook allemaal geregeld en het planetarium is officieel aan
de stichting overgedragen.
Ik kan dit stuk niet beter afsluiten dan de wens uit te spreken dat het dit jaar de
sterrenwacht goed moge gaan, dat de leden zich er welkom voelen en dat de
sterrenwacht met uw hulp voor velen iets kan betekenen. Het belangrijkste is
wellicht de wens voor u persoonlijk waarin ik u alle goeds en het allerbeste voor
2009 wil toewensen.
Een heel goed 2009
François Swinkels,
voorzitter
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Van de penningmeester
Henk de Mari

Langs deze weg wil ik alle leden hartelijk dank zeggen dat zij hun contributie
2008 eerder hebben voldaan dan in voorgaande jaren. De vraag is nu of het nog
iets eerder kan. Mag ik u vragen om ervoor te zorgen dat u de contributie in het
eerste kwartaal van 2009 heeft betaald. Het tijdig ontvangen van de contributie
is voor de vereniging erg belangrijk, zeker nu de verplichtingen wat verschoven
zijn. De vereniging dient nu gelden over te maken aan de stichting voor o.a.
energiekosten, verzekeringen en onderhoud aan het gebouw en instrumenten.
Reden temeer om uw medewerking te vragen uw contributie voor het
verenigingsjaar 2009 tijdig te voldoen. Ook nu weer zijn er voor het volgende
verenigingsjaar geen plannen om de contributie te gaan verhogen, alles blijft bij
het oude, dus wat let u om nu al op uw kalender een aantekening te maken nog
deze maand de contributie van 2008 te gaan betalen. U bespaart de vereniging
kosten en moeite om er naar te vragen en herinneringen te sturen. Mag ik op uw
medewerking rekenen? Al bij voorbaat hartelijk dank.

Bij de voorplaat
Het mooie wintersterrenbeeld Orion is in deze periode aan de sterrenhemel te
bewonderen. Het gebied in en rond Orion is rijk aan sterren. Orion bevindt zich
op de hemelequator.
In het sterrenbeeld Orion staan 2 superreuzen, die voor een kleurrijke contrast
van het gehele gebied zorgen: Betelgeuze, de rode superreus en Rigel die
wit/blauw kleurt. Orion is direct herkenbaar door de 3 gordel sterren, die
nagenoeg op één rij staan.
Tussen de 3 gordelsterren en Rigel staat de beroemde Orionnevel, M42 geheten.

Verslag algemene ledenvergadering 29-10-2008
François Swinkels

Aanwezig: C. Pouls; H. Eijsbouts; D. Verschuuren; J. Cortenbach; A. van Hout; H.
Willems; W. Robinson; L. Heinemans; M. Verhaegh; J. Vriends; J. van Altveer; M.
Meijer; L. v.d. Nieuwenhof; R. Fritsen; G. v. Bakel; F. Swinkels; H. Kanters; D.
Bradley; H de Mari
Afwezig met kennisgeving: M. Dekkers
1. Opening van de ledenvergadering door de voorzitter
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De voorzitter heet iedereen welkom in dit nieuwe onderkomen. Na jaren
gebruik gemaakt te hebben van de Ostaderzaal, kunnen we nu in onze eigen
ruimte vergaderen. Na het plaatsen van een tafel kan de vergadering
beginnen.
2. Ingekomen berichten en mededelingen.
Er zijn geen extra berichten en of mededelingen binnen gekomen.
3. Op te nemen onderwerpen voor deze ledenvergadering.
Als extra agendapunten worden genoemd
* brief van de LSPS
* de jaarlijkse excursie
* PR-man/vrouw
* instructieavond
4. Vaststelling van de agenda.
Ten opzichte van de verstuurde agenda wordt de behandeling van punt 7 en
punt 6 in volgorde gewijzigd.
5. Notulen ledenvergadering van 31 oktober 2007 en 5 maart 2008.
De notulen van deze ledenvergaderingen vindt u terug in de Interkomeet van
jaargang 2008 nr. 1 resp. jaargang 2008 nr. 2. Overeenkomstig eerdere
afspraken worden de notulen van de afgelopen algemene ledenvergaderingen
behandeld:
Notulen van 31 oktober 2007
De notulen worden tekstueel en inhoudelijk doorgenomen. Opgemerkt wordt
dat er een nieuwe cyclus komt van activiteiten , georganiseerd door de Philips
sterrenwacht, de sterrenwacht Strabrecht en de Jan Paagman sterrenwacht.
Ook wordt nog teruggekomen over opmerkingen rond de excursie. Deze
worden als apart agendapunt behandeld. Deze notulen worden vastgesteld en
de voorzitter dankt de secretaris voor de gedane arbeid.
Notulen van 5 maart 2008.
Ook deze notulen worden tekstueel en inhoudelijk behandeld. De volgende
opmerkingen worden gemaakt: Hoe staat het met de overdracht van het
planetarium aan de stichting? De voorzitter legt uit dat deze overdracht nog
niet geregeld is omdat het bestuur van het museum nog een nieuwe
overeenkomst moet opstellen. De voorzitter zegt toe actie te zullen
ondernemen. De opmerking over de zichtbaarheid van de sterrenwacht. De
voorzitter legt uit dat dat inderdaad een probleem is en dat dit probleem
weliswaar niet de hoogste prioriteit heeft gehad , maar dat er nu we aan het
eind van de verbouwing zijn serieus naar gekeken zal worden of we daar niet
geld aan moeten besteden. Ook deze notulen worden onder dank aan de
secretaris vastgesteld.

9

6. Voorstel inventaris
Sterrenwacht.

overdracht

aan

de

Stichting

Beheer

Jan

Paagman

Door de verbouwing en de oprichting van een stichting is er voor de vereniging
een geheel nieuwe situatie ontstaan. Waar vroeger alleen de vereniging het
aanspreekpunt was, is dat nu de stichting. De stichting heeft de gelden
beheerd voor de verbouwing en is daar nu formeel eigenaar van. De vereniging
zit nu in de rol van gebruiker. Dit betekent dat de verhouding tussen
vereniging en stichting goed geregeld moet worden. Het voorstel van het
bestuur van de vereniging is dan ook om alle bezittingen die de vereniging nog
heeft over te dragen aan de stichting. De structuur is dan duidelijk en de
stichting kan veel gemakkelijker gelden voor activiteiten en of aanschaf van
bijzondere materialen genereren dan een vereniging. Er moeten dan wel
goede onderlinge afspraken komen tussen vereniging en stichting. De
voorzitter zegt toe daar voor te zullen zorgen. Uit de statuten van de stichting
blijkt duidelijk dat de stichting één doel heeft en dat is het behartigen van de
belangen de vereniging. De stichting kan nooit zonder toestemming van de
vereniging deze doelstellingen wijzigen. Zie de kopie van betreffende stukjes
tekst uit de statuten van de stichting.

Het voorstel om de inventaris en de materialen van de vereniging over te dragen
aan de stichting wordt unaniem aangenomen.
7. Begroting 2009. Financiële plannen voor het komende jaar.
Het besluit om de inventaris en de materialen over te dragen aan de stichting
heeft natuurlijk consequenties voor de begroting van de vereniging. Er zal voor
het gebruik en het onderhoud geld naar de stichting moeten. In de opzet van
de begroting is daar al rekening mee gehouden. Uit de begroting blijkt dat er
ene post van € 1600 over gaat naar de stichting, opdat de stichting die taken
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die vroeger door de vereniging op het gebied van inventaris en materialen
werden gedaan, kan overnemen. Te denken valt hierbij aan aanschaf
bibliotheek, afschrijvingskosten en aanschaf nieuwe apparatuur . De
penningmeester legt een en ander uit en geeft aan waar de veranderingen in
verband met de nieuwe situatie in de begroting te vinden zijn. De begroting
voor 2009 wordt na deze discussie goedgekeurd.
8. Extra agendapunten
brief
LSPS.
De
vereniging
van
Landelijk
Samenwerkende
Publiekssterrenwachten heeft het initiatief genomen voor een uitwisseling
tussen sterrenwachten op Sonnenborgh over presenteren, het houden van
lezingen, het inrichten van exposities enzovoorts. Deze bijeenkomst staat
gepland voor 22 november. Hiervoor worden alle leden van de sterrenwachten
die rondleidingen, lezingen enz verzorgen, uitgenodigd. De voorzitter vraagt
om, wie daar belangstelling voor heeft, zich bij hem te melden. We kunnen
dan gezamenlijk naar Utrecht rijden.
- Jaarlijkse excursie. Coen legt uit wat het plan is voor dit jaar. De jaarlijkse
excursie zal richting Randstad gaan en in ieder geval staat de oude Leidse
Sterrenwacht op het programma. Voor de verdere invulling liggen nog een paar
opties. Belangrijk is ook de manier van inschrijven. In het verleden kwam het
nogal eens voor dat leden meldden dat zij mee zouden gaan, maar uiteindelijk
niet verschenen. Coen wil dit jaar de inschrijving veel definitiever maken. Er
komt op de sterrenwacht een lijst te hangen waarop je moet intekenen voor
de excursie. De betaling moet zoveel mogelijk vooraf gedaan worden.
- PR-man/vrouw.De voorzitter vraagt de vergadering of er niet iemand is die
de taak van PR op zich kan nemen. Dit hangt er nu teveel bij, waardoor de
communicatie met de buitenwereld wel eens mis gaat. Het enthousiasme voor
deze taak is niet groot en de voorzitter wacht af.
- instructieavond. Alom wordt gevraagd naar een instructieavond. Er is zoveel
nieuwe apparatuur bijgekomen waarvan de bediening niet duidelijk is, dat er
behoefte is naar zo’n avond. Het bestuur zal deze avond op korte termijn
beleggen.
9. Rondvraag.
- Rob Frtisen.Rob stelt vast dat de verwarmingsbuis in de filmzaal niet recht
loopt. Dit wordt door anderen bestreden. Er zal ooit een nauwkeurige meting
plaatsvinden, zegt de voorzitter toe.
- Jeroen van Altveer: vraagt naar de intekenlijst voor de sterrengids. Deze
hangt in de clubruimte.
- Coen Pouls Coen vraagt naar de mogelijkheid voor de aanschaf van een blue
ray speler. De voorzitter zegt toe, dit bij de stichting neer te leggen en te
vragen of zij tot aanschaf willen overgaan als de bodem van de geldkist nog
niet bereikt is.
10. Sluiting.
Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering.
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Zwart gat in centrum Melkweg.
Bron: NRC 13-12-2008 door George Beekman

Het zwarte gat in het centrum van ons melkwegstelsel heeft een massa van
4.310.000 maal de massa van de zon. Dat hebben astronomen afgeleid uit de
snelheden van sterren die het dichtst rond deze donkere massaconcentratie
draaien. Volgens de wetten van Newton zijn hun snelheden een maat voor de
massa die hen aantrekt. De onzekerheid in de nu bepaalde waarde, slechts 1,5
procent, is een nieuw record, aldus de astronomen in een artikel dat binnenkort
in Astrophysical Joumal wordt gepubliceerd. Zestien jaar geleden begonnen de
astronomen, onder leiding van Reinhard Genzel, de beweging van sterren in het
Melkwegcentrum te bestuderen. Toen al werd - mede op grond van
waarnemingen aan andere sterrenstelsels - vermoed dat zich hier een
superzwaar zwart gat zou kunnen bevinden. De waarnemingen werden verricht
in het infrarood omdat hét zichtbare licht uit dit gebied vrijwel geheel wordt
tegengehouden door interstellair stof.
Opname in het nabij-infrarood van het
sterrengewemel in het centrum van het
melkwegstelsel.
Het
(onzichtbare)
superzware zwarte gat staat bij de twee
pijltjes. FOTOMPE/ESO

Momenteel kan men zo scherp kijken dat
het bij wijze van spreken mogelijk is een
euromunt op een afstand van 10.000
kilometer
te
onderscheiden.
De
astronomen volgen nu in totaal 109
sterren en hebben van 28 stuks de baan
rond het melkwegcentrum bepaald. De
snelste ster, die S2 wordt genoemd,
beweegt zo snel rond het onzichtbare, superzware zwarte gat dat hij sinds het
begin van de waarnemingen al een volledige omloop heeft gemaakt. In mei 2002
naderde hij het zwarte gat tot op een afstand van slechts driemaal de afstand van
Pluto tot de zon en liep zijn baansnelheid op tot ruwweg 5.000 kilometer per
seconde. De astronomen hebben nu ook vastgesteld dat 95 procent van de
aantrekkende massa in het Melkwegcentrum zich in het zwarte gat zelf moet
bevinden: er blijft in dit gebied heel weinig ruimte over voor andere vormen van
'donkere materie'. De grote vraag is echter hoe de sterren in de nu gemeten
banen zijn gekomen. Ze zijn namelijk veel te jong om op grotere afstand te zijn
ontstaan en daarna naar het centrum te zijn gemi-greerd. Aan de andere kant is
het ook onwaarschijnlijk dat zij zo dicht bij het zwarte gat zijn ontstaan;
getijdenkrachten zouden dit proces onmogelijk hebben gemaakt.
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Kandidaat planeten
Bron: NRC 16-11

Twee groepen astronomen claimen deze week in Science Express de eerste
opnamen van reuzenplaneten bij andere sterren te hebben gemaakt. De ene
groep, onder leiding van Christian Marois, vond maar liefst drie planeten bij HR
8799, een heel jonge ster op een afstand van 128 lichtjaar in het sterrenbeeld
Pegasus. De andere groep, onder leiding van Paul Kalas, fotografeerde een
planeet bij Fomalhaut, een eveneens heel jonge ster op een afstand van 25
lichtjaar in het sterrenbeeld Zuidervis. Maar hoe zeker zijn deze planeetstatussen?
De drie reuzenplaneten bij HR 8799 werden ontdekt op opnamen gemaakt met de
grote Keck- en Geminitelescopen op Hawaii. Ze werden zichtbaar nadat het licht
van de centrale ster met behulp van speciale computertechnieken was
verwijderd. De planeten staan vanaf de aarde gezien namelijk zo dicht bij de ster
dat ze er normaliter volledig door worden overstraald. Bovendien werden de
opnamen gemaakt in het infrarood: het golflengtegebied waarin afkoelende,
jonge planeten hun meeste straling uitzenden. Dat is momenteel de techniek voor
het opsporen van planeten bij jonge sterren. Toen Marois en zijn collega's de drie
objecten bij HR 8799 hadden ontdekt, moesten zij eerst nagaan of het ook
werkelijk begeleiders waren en niet objecten die toevallig in dezelfde richting
stonden, maar niets met de ster te maken hadden. Het eerste kon worden
bevestigd toen uit metingen
was gebleken dat de drie
objecten even snel als de ster
langs de hemel - en dus door
de ruimte - bewogen en ook
een
baanbeweging
vertoonden.
De
drie
reuzenplaneten zouden een
massa tussen 5 en 13 maal die
van Jupiter hebben, terwijl
hun omlooptijden uiteenlopen
van circa 100 tot 460 jaar. De
buitenste planeet staat ruim
Ring van stof rond de heldere
twee maal zo ver van de ster
ster Fomalhaut, gefotografeerd
als Neptunus van de zon. De
in zichtbaar licht.
astronomen
noemen
het
De witte punt markeert de
positie van de ster, waarvan het
planetentrio
daarom
'een
felle licht tijdens de opname
opgeschaalde versie van het
werd afgeschermd door een
buitenste
deel
van
ons
maskertje in de telescoop. De
planetenstelsel'.
stip in het vierkantje is de
planeet. De inzet toont de
beweging tussen 2004 en 2006.
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Atmosfeer
Van reuzenplaneten zoals deze zijn er al honderden ontdekt, maar die draaien op
veel te korte afstand rond hun ster om ze met de huidige technieken zichtbaar te
kunnen maken. Hun aanwezigheid wordt afgeleid uit een kleine periodieke
'wiebeling' of variatie van de helderheid van de ster waar ze omheen draaien.
Maar daardoor is het veel moeilijker om iets over hun atmosfeer en
ontstaansproces te weten te komen. Vandaar de pogingen om reuzenplaneten op
grotere afstanden van sterren te fotograferen.
De reuzenplaneet bij Fomalhaut werd ontdekt op opnamen gemaakt met de
Hubble Space Telescope. Hier werd het felle licht van de ster al tijdens de
opname tegengehouden. Deze planeet bevindt zich binnen de grote stofschijf die
de jonge ster omringt. Drie jaar geleden hadden Kalas en zijn collega's al uit de
scherpe begrenzing van deze schijf afgeleid dat zich hier een ,planeet moest
bevinden. Uit zijn wisselwerking met de stofschijf leiden de astronomen nu af dat
de massa van de planeet hooguit drie maal die van Jupiter kan zijn. Hij zou in 870
jaar rond Fomalhaut draaien, op een afstand die vier maal zo groot is als die van
Neptunus tot de zon. Opmerkelijk is echter dat deze reuzenplaneet wel in
zichtbaar licht is te zien, maar niet in het infrarood, zoals bij een planeet van
slechts 200 miljoen jaar oud wordt verwacht. Kalas verklaart dit door aan te
nemen dat de planeet ook zelf is omringd door een stofschijf, en wel zo'n grote
dat de ring rond Saturnus een kleintje mag worden genoemd. Het waargenomen
zou dan vooral bestaan uit gereflecteerd sterlicht. Maar dat zou weer kunnen
betekenen dat Kalas nog niet de reuzenplaneet zelf heeft gefotografeerd. Ook de
mysterieuze afname van de intensiteit van dit licht tussen 2004 en 2006 roept de
vraag op wat Kalas nu precies. Ook de status van de drie planeten bij HR 8799 is
trouwens nog niet voor honderd procent vastgesteld. De astronomen hebben de
massa van deze objecten afgeleid uit onder andere de leeftijd van de ster. Als de
ster een stuk ouder blijkt te zijn dan de veronderstelde 60 miljoen jaar, zijn de
planeten zwaarder en zouden het bruine dwergen kunnen zijn, gasbollen met een
massa van meer dan 13 maal die van Jupiter die op dezelfde manier als sterren
ontstaan. Interessant, maar niet waar men op had gehoopt.

Schorpioen
Beide groepen astronomen worden overigens op de hielen gezeten door een groep
Canadese astronomen onder leiding van David Lafrenière, die onlangs een
kandidaat-planeet heeft gefotografeerd bij een ster in het sterrenbeeld
Schorpioen. Die planeet, acht maal de massa van Jupiter, staat op een afstand
van maar liefst elf maal de afstand Neptunus-zon van zijn ster, zo berichten de
astronomen in hun artikel dat binnenkort in de Astrophysical Journal Letters
verschijnt. Van deze kandidaat
is echter nog niet zeker of hij ook echt bij de
ster hoort. Daartoe moet eerst zijn beweging aan de hemel worden gemeten,
wat nog wel zo'n twee jaar kan duren. Het zal er dus om spannen wie uiteindelijk
de eerste exoplaneet gefotografeerd blijkt te hebben.•
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En drie weken later stond het volgende bericht in de krant (NRC 7-12)

Herfstraadsel
Wylliam Robinson

In de vorige Interkomeet (2008-4) stond een opgave over een door de woestijn
sjokkende kameel. Onderstaande oplossing ontvingen we van Wylliam Robinson.
Gegeven is een kameel in de Algerijnse Sahara, die zolang de zon boven de
horizon staat voortdurend in de richting van (het azimut van) de zon loopt. In de
opgave wordt aannemelijk gemaakt dat de kameel zich bij zonsondergang precies
ten zuiden bevindt van de plaats, waar hij bij zonsopkomst vertrok. De afstand
die de kameel in zuidelijke richting aflegt, noemen we z. Gevraagd wordt nu op
welke dag z maximaal is; op 21 juni (midzomer), 21 mrt/23 sep (equinox) of 21
december (midwinter).
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Om dit probleem op te lossen hebben we allereerst een formule nodig waarmee
we - voor de positie van de kameel op aarde - de plaats van de zon aan de hemel
(d.w.z. azimut en hoogte) als functie van de tijd kunnen berekenen. Daartoe heb
ik formules aangepast die te vinden zijn in de Appendix 'Formules' van de
jaarlijkse Sterrengids. Deze formules zijn in een Excel-spreadsheet
ondergebracht.
Het spreadsheet berekent voor een groot aantal tijdstippen (met interval 3 min)
het azimut van de zon. Dit is dus de richting waarin, op het desbetreffende
tijdstip, de kameel zal lopen. Omdat we nu voor elk tijdstip weten in welke
richting de kameel zich beweegt, kunnen zgn. bewegingsvergelijkingen worden
opgesteld. Met deze vergelijkingen berekenen en plotten we het pad dat de
kameel tijdens de dag aflegt. Voor het tijdstip waarop de zon ondergaat lezen we
de afstand af die de kameel in zuidelijke richting is gevorderd: dit is de afstand z.
Voor de uitwerking van het probleem heb ik gesteld dat de kameel zich op 20
graden N.B. bevindt. Zijn snelheid heb ik gesteld op 4 km/h; overigens heeft de
grootte van de snelheid geen invloed op het antwoord op de opgave. Een
voorbeeld van de door de kameel afgelegde weg is weergegeven in een plaatje,
voor een dag waarop de declinatie van de zon 0 graden bedraagt.

Declinatie zon = 0 gr
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Voor een tiental dagen in het jaar (eigenlijk: voor een tiental waarden van de
declinatie van de zon) heb ik z berekend. De resultaten staan weergegeven in de
grafiek. We zien dat z de hoogste waarde (31.3 km) bereikt bij de laagste
zonnedeclinatie (-23,44 gr / 21 dec). Tijdens de equinox (declinatie 0 gr) is z
gedaald tot 19.3 km, en op de midzomerdag (declinatie 23,44 gr / 21 juni) loopt
de kameel zelfs 17 km naar het noorden (z = -17.1). De kameel legt dus de
meeste kilometers in zuidelijke richting af op 21 december.
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Ik heb het kamelenprobleem ook voor een aantal andere noorderbreedten
doorgerekend. Gaande van evenaar tot pool blijkt de z-grafiek sterk te
veranderen. Een bespreking van alle resultaten vergt veel tijd en valt ook buiten
het kader van de opgave. Ik volsta hier met het vermelden van een aantal
afzonderlijke effecten die zijn te onderscheiden.
- De zon beweegt zich met constante snelheid langs de hemel; het azimut van de
zon beweegt zich NIET met constante snelheid langs de horizon! Populair gezegd
blijft dit azimut verhoudingsgewijs lang in het oosten en westen hangen. Dit
effect geldt voor alle plaatsen op aarde en is sterker naarmate de zon tijdens zijn
dagboog een grotere hoogte bereikt. De kameel zal dan relatief lang in oost- of
westelijke richting lopen en weinig vordering richting zuid maken. Anders gezegd:
een grote zonshoogte heeft een negatief effect op z.
- Wanneer in de tropen de zon aan de noordelijke kant van de hemel staat, krijgt
de snelheid van de kameel een noordelijke component. Resultaat: een negatieve
invloed op z (zie de figuur van 20 gr N.B.).
- Een vergelijkbaar effect treedt op tijdens zomerdagen op gematigde en hogere
breedten: de zon komt dan ten noorden van het oosten op, en de kameel loopt de
verkeerde kant op. Kort voor zonsondergang geldt een analoge redenering.
–
Op gematigde en hogere breedten zijn daarentegen in de winter de
omstandigheden voor z gunstig: de zon komt niet zo hoog boven de horizon (zie
1e opm.), en staat bovendien nooit ver van het zuiden. Echter, bij toenemende
N.B. neemt de daglengte snel af, waardoor z weer naar nul daalt.
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Cursus Sterrenbeelden en Planeten.
Dees Verschuuren

Op maandag 19 januari 2009 begint op de Jan Paagman Sterrenwacht in Asten
voor allen, die geïnteresseerd zijn in sterrenkunde een cursus ‘Kijk op de
Sterrenhemel’. Het doel van de cursus is het kennis maken met het heelal, het
aanleren van de sterrenbeelden en het herkennen van de sterrenbeelden aan de
hemel o.a. met behulp van een draaibare sterrenkaart.
De cursus wordt gegeven in de expositieruimte van de sterrenwacht en omvat
tien maandagavonden. We beginnen echt om acht uur en eindigen echt om tien
uur.
De prijs van deze tiendaagse cursus bedraagt inclusief het lesboek "Kijk op de
Kosmos" en een draaibare sterrenkaart voor leden van de Vereniging Jan Paagman
Sterrenwacht € 75,00, voor niet leden € 85,00. Te voldoen op de eerste lesavond.
Aanmelden kan via de telefoon van Dees Verschuuren: 0493.69 38 37 of via de
Email: van de Jan Paagman Sterrenwacht jpsasten@iae.nl

Astronomisch nieuws
Bron: www.astronieuws.nl

12 december 2008 • Ontbrekend diamantstof zit mogelijk in 'verpakking'
Al tientallen jaren breken wetenschappers zich het
hoofd over de minuscule diamantstofjes die zij in
sommige
meteorieten
hebben
aangetroffen.
Ongeveer drie procent van alle koolstof in die
ruimtestenen bestaat uit diamant. En dat zou
betekenen dat ook de interstellaire gas- en
stofwolken waaruit meteorieten ontstaan rijk aan
diamantstof moeten zijn. Zo heel gek is dat niet,
want aangenomen wordt dat de 'nanodiamantjes'
ontstaan bij supernova-explosies - de ontploffingen
van zware sterren, waarbij grote hoeveelheden
zware elementen de ruimte in worden geblazen. Maar wat wél heel gek is, is dat
zulk stof tot nog toe alleen is waargenomen in de stofschijven rond een drietal
jonge sterren, en dan ook nog alleen in de onmiddellijke nabijheid van die
sterren. Onderzoekers van het Max-Planck-Instituut voor Astronomie denken dit
nu te kunnen verklaren: de diamantjes zijn wel degelijk overal aanwezig, maar
zitten normaal gesproken nog in hun 'verpakking'. Ze ontstaan in zogeheten
koolstofuien: bolletjes grafiet die bij hoge temperatuur en met hoge snelheid bij
een supernova-explosie de ruimte in zijn geblazen. Dat in zulke koolstofuien
nanodiamantjes kunnen ontstaan, bleek in 1996 bij onderzoek door het Max-
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Planck-Instituut voor Metaalonderzoek. Alleen onder bijzondere omstandigheden,
bijvoorbeeld in de buurt van een hete ster, zou de grafietverpakking van de
diamantjes door straling worden weggevreten.
Meer informatie: Cosmic diamonds may be hidden in 'carbon onions' (origineel
persbericht)
http://www.newscientist.com/article/dn16259-cosmic-diamonds-may-be-hiddenin-carbon-onions.html?DCMP=OTC-rss&nsref=space

11 december 2008 • Manen bij exoplaneten zijn detecteerbaar
Volgens David Kipping, sterrenkundige van het
University College London, is het mogelijk om manen op
te sporen die rond planeten bij andere sterren draaien.
Uit zijn berekeningen blijkt dat een grote maan
schommelingen in de baansnelheid van zijn
moederplaneet veroorzaakt, die niet alleen groot
genoeg zijn om detecteerbaar te zijn, maar ook zijn
massa en afstand tot de planeet verraden (Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society, 11
december). Om eventuele manen te kunnen opsporen, is het nodig om heel
nauwkeurig de posities en snelheden te meten van planeten die, vanaf de aarde
gezien, bij elke omloop voor hun ster langs bewegen. Zulke metingen zouden nu
al nauwkeurig genoeg zijn om manen met de massa van de aarde bij planeten
met de massa van Neptunus te vinden.
Meer informatie: Wobbly planets could reveal Earth-like moons (origineel
persbericht)
http://www.scitech.ac.uk/PMC/PRel/STFC/WobblyPlanets.aspx

10 december 2008 • Exoplaneet bij verre ster exact opgemeten
Een team van sterrenkundigen van de Universiteit van
Hawaï heeft met behulp van een nieuwe techniek de
grootte van een verre exoplaneet bepaald. De
techniek maakt gebruik van een geavanceerde camera
waarmee zeer kleine helderheidsveranderingen in het
licht van een ster kunnen worden gemeten. In het
geval van de 300 lichtjaar verre ster WASP-10 treden
zulke helderheidsveranderingen met grote regelmaat
op. Om de ster draait namelijk een planeet die, vanaf
de aarde gezien, bij elke omloop vóór de ster langs beweegt. Elk van die
planeetovergangen veroorzaakt een kleine afname in het licht dat we van de ster
ontvangen. De diameter van de planeet bij WASP-10 blijkt slechts zes procent
groter te zijn dan 'onze' planeet Jupiter. Het gaat dus om een forse planeet, maar
met de nieuwe camera op Hawaï kunnen ook veel kleinere planeten worden
gedecteerd. Zelfs planeten die niet veel groter zijn dan de aarde.
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Meer informatie:
UH Astronomer Uses Ultra-Sensitive Camera to Measure the Size of a Planet
Orbiting a Distant Star (origineel persbericht)
http://www.ifa.hawaii.edu/info/press-releases/JohnsonDec08/

9 december 2008 • Kooldioxide (en water) gedetecteerd bij exoplaneet
Sterrenkundigen zijn er voor het eerst in geslaagd om
kooldioxide te detecteren in de atmosfeer van een
planeet buiten ons zonnestelsel. De exoplaneet, die iets
groter is dan de planeet Jupiter, draait om de ster HD
189733. Hij doet dat op zó'n kleine afstand, dat de
temperatuur aan zijn oppervlak oploopt tot ruwweg 800
graden Celsius - veel te heet dus om leven in stand te
houden. Vanaf de aarde gezien beweegt de planeet bij
elke omloop (die slechts twee dagen duurt) vóór zijn ster
langs. En dat biedt interessante mogelijkheden. Als de
planeet naast zijn ster staat, wordt het gecombineerde lichtspectrum van ster en
planeet waargenomen. Maar als hij zich achter de ster bevindt, zien we alleen
het spectrum van laatstgenoemde. Door de beide spectra van elkaar af te
trekken, houd je het spectrum van de planeet over. En dat is precies wat
Amerikaanse sterrenkundigen met behulp van de nabij-infraroodspectrometer van
de Hubble-ruimtetelescoop hebben gedaan. In het planeetspectrum was op die
manier eerder al waterdamp opgespoord, en nu dus ook kooldioxide - zij het een
heel klein beetje. Het opmerkelijke van deze ontdekking is dat de atmosferen
van Jupiter-achtige planeten naar verwachting geen meetbare hoeveelheden
kooldioxide bevatten. Een mogelijke verklaring is de grote nabijheid van de ster:
zijn intense ultraviolette straling zou tot veranderingen in de samenstelling van
de planeetatmosfeer kunnen leiden. Overigens bevestigen Amerikaanse
onderzoekers deze week in Nature (10 december) het al langer bestaande
vermoeden dat de atmosfeer van de planeet bij HD 189733 ook waterdamp bevat.
Meer informatie:
Hubble Finds Carbon Dioxide on an Extrasolar Planet (origineel persbericht)
http://www.spacetelescope.org/news/html/heic0823.html
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De sterrenhemel in het 1e kwartaal 2009
Marius Dekkers

De periode van de winter is bij uitstek geschikt voor het doen van waarnemingen.
De lange en donkere avonden maken het mogelijk om ruimschoots te genieten
van de prachtige sterrenhemel, met zeer mooie objecten. Als je nog geen
ervaring hebt met het doen van waarnemingen, probeer je dan eerst te
oriënteren aan de hemel. Je kunt daarbij uitgaan van het sterrenbeeld de Grote
Beer (het steelpannetje). Als je vanaf de steel een denkbeeldige lijn trekt naar
het pannetje en je trekt deze door, dan kom je uit bij de sterrenbeelden van de
winter. Een aantal sterren van deze sterrenbeelden vormen de winterzeshoek:
Capella (Voerman); Castor en Pollux (Tweelingen); Procyon (Kleine Hond); Sirius
(Grote Hond, Rigel (Orion) en Aldebaran (Stier). Sirius is de helderste ster op het
noordelijk halfrond. Hij komt weliswaar niet hoog aan de hemel (Sirius komt in
het zuidoosten op en gaat in het zuidwesten onder), maar valt direct op door zijn
grote helderheid. Capella is circumpolair, dat wil zeggen, dat deze ster boven
onze breedte nooit ondergaat. Capella staat rond 21.00u vrijwel in het zenit.
Over een half jaar (in de zomer), staat Capella laag aan de noordelijke horizon.
Boven de gordelsterren van Orion staat Betelgeuze. Als je een denkbeeldige lijn
trekt van Betelgeuze naar Aldebaran (Stier) en je verlengt deze denkbeeldige
lijn, dan kom je uit bij de Pleiaden (zevengesternte).
Door de donkere avonden kunnen we de melkweg beter waarnemen. Deze
lichtende band loopt in de komende periode van noordwest naar zuidoost. In de
melkweg kunnen we diverse bolhopen (van sterren) waarnemen. Gebruik je
verrekijker eens en bekijk deze lichtende band. Laat je verrassen door de
ontelbare sterren, die hierin te zien zijn. De belangrijkste sterrenbeelden, die
volledig of gedeeltelijk in de melkweg liggen, zijn: Tweelingen; Voerman;
Perseus, Cassiopeia en Cepheus. Maar er zijn nog een aantal andere mooie
objecten om waargenomen te worden: De Orionnevel, halverwege de 3
gordelsterren van het sterrenbeeld Orion en Rigel en niet te vergeten de
Andromedanevel. Deze laatste is een naburig sterrenstelsel dat op ruim 2,2
miljoen lichtjaar van ons vandaan staat, en is terug te vinden tussen de
sterrenbeelden Cassiopeia en Pegasus/Andromeda. Bedenk dat het licht er ruim
2,2 miljoen jaar over gedaan heeft, ons te bereiken.

De Zon.
Vanaf de Aarde gezien, is de Zon het zuidelijkst punt aan de hemel reeds
gepasseerd (20/12). De Zon is nu weer op weg naar het noordelijkse punt aan de
hemel. Het tussenstation, het equinox, wordt op 20 maart a.s. bereikt. Dan
begint op het noordelijk halfrond de lente. Op 4 januari staat de Aarde in het
perihelium (het dichtst bij de Zon). De afstand bedraagt dan ‘slechts’ 147 miljoen
km. Over een half jaar, op 4 juli staat de Aarde het verst van de Zon. In
onderstaande tabel staan de tijdstippen vermeld van Zonsopkomst en -ondergang.
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Datum

opkomst

doorgang

ondergang sterrenbeeld *)

01-01-08

08.48 u

12.43 u

16.38 u

(Boog)-Schutter

10-01-08

08.45 u

12.47 u

16.49 u

(Boog)-Schutter

20-01-08

08.37 u

12.50 u

17.05 u

Steenbok

30-01-08

08.24 u

12.53 u

17.23 u

Steenbok

10-02-08

08.05 u

12.54 u

17.43 u

Steenbok

20-02-08

07.46 u

12.53 u

18.02 u

Waterman

01-03-08

07.27 u

12.52 u

18.18 u

Waterman

10-03-08

07.06 u

12.50 u

18.34 u

Waterman

20-03-08

06.43 u

12.47 u

18.52 u

Vissen

30-03-08

07.20 u **)

13.44 u **)

20.09 u **)

Vissen

*) In deze kolom is het sterrenbeeld vermeld waar de Zon, vanaf de Aarde gezien, in staat.
**) In de nacht van zaterdag 28 maart op zondag 29 maart gaan we om 02.00 uur over op
zomertijd. 02.00 uur M.E.T. wordt dan 03.00 uur M.E.Z.T. We leveren dus 1 uur in, om die in het
laatste weekend van oktober weer terug te krijgen. Vanaf 29 maart is het verschil met de
Universele tijd, afgekort U.T. 2 uur.

De (ringvormige) zonsverduistering op 26 januari is bij ons niet waar te nemen.

De Maan.
In onderstaande tabel zijn de schijngetsalten van de Maan vermeld, alsmede de
tijdstippen van opkomst en ondergang.
Schijngestalten

datum

opkomst

ondergang

Eerste kwartier

04-01-08

11.35 u

02.01 u (5/1)

Volle maan

11-01-08

17.22 u

09.09 u (12/1)

Laatste kwartier

18-01-08

01.45 u

11.06 u

Nieuwe maan

26-01-08

08.37 u

17.33 u

Eerste kwartier

03-02-08

10.41 u

02.33 u (4/2)

Volle maan

09-02-08

17.49 u

07.57 u (10/2)

Laatste kwartier

16-02-08

01.57 u

09.51 u

Nieuwe maan

25-02-08

07.28 u

19.02 u

Eerste kwartier

04-03-08

10.02 u

03.01 u (5/3)

Volle maan

11-03-08

19.34 u

06.48 u (12/3)

Laate kwartier

18-03-08

02.57 u

09.44 u

Nieuwe maan

26-03-08

06.00 u

19.17 u

Op 9 februari komt de volle maan om 15.48 u in de bijschaduw van de Aarde.
Afgezien van het feit, dat een maansverduistering in de bijschaduw nauwelijks
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waarneembaar is, geschiedt dit evenement ook nog vóór de opkomst van de
Maan.
Op 29 en 30 januari is de Maan in conjunctie met Venus.

De planeten.
Mercurius is na zonsondergang laag in het zuidwesten te zien. Op 4 januari
bereikt de planeet zijn grootste oostelijke elongatie (vanaf de Aarde gezien staat
Mercurius het verst van de Zon). Daarna snelt de planeet de Zon tegemoet en zal
weldra in de zonnegloed verdwijnen. Op 20 januari is Mercurius in
benedenconjunctie. Mercurius staat dan tussen de Zon en de Aarde in. Snel hierna
is Mercurius al weer aan de ochtendhemel te zien. Op 13 februari bereikt hij zijn
grootste westelijke elongatie. De planeet is terug te vinden in het zuidoosten. In
maart is Mercurius alzover opgeschoten in zijn baan om de Zon, dat hij moeilijk
of niet waarneembaar is. De bovenconjunctie is op 31 maart.
Venus is ’s avonds na zonsondergang terug te vinden laag in het zuidwesten. De
planeet valt direct op door de grote helderheid. Je hoeft de planeet dus niet te
zoeken; je ziet hem direct. Op 14 januari bereikt Venus zijn grootste oostelijke
elongatie. In deze periode gaat de planeet ruim 4 uur na de Zon onder. In de
tweede helft van maart verdwijnt de planeet langzaamaan in de zonnegloed en
zal dus niet meer zo gemakkelijk te vinden zijn. Op 27 maart bereikt Venus zijn
benedenconjunctie. Op 23 januari is Venus in conjunctie met Uranus. Wellicht de
mogelijkheid om Uranus op een gemakkelijke manier in je kijker te krijgen.
Uranus is meestal met het blote oog niet zichtbaar. Op 29 en 30 januari staat
Venus dicht bij de Maan. Probeer met behulp van de verrekijker Venus overdag in
het vizier te krijgen. Venus staat ongeveer 2º rechts onder de Maan. Mars is de
komende periode niet of heel moeilijk waar te nemen. Enerzijds komt de planeet
aanvankelijk vlak vóór zonsopkomst boven de horizon, anderzijds maakt de
ecliptica in de lente ’s morgens een kleine hoek met de horizon. De planeet
houdt zich op in de sterrenbeelden Steenbok en Waterman. Jupiter is op 24
januari in conjunctie (=samenstand) met de Zon en is dus niet waarneembaar. In
de tweede helft van Maart komt Jupiter uit de schemering en is in het zuidoosten
te zien. De planeet bevindt zich in de Steenbok. Saturnus komt in het begin van
de periode ’s avonds laat boven de horizon en blijft gedurende de gehele nacht
zichtbaar. Naarmate de weken verstrijken wordt de planeet steeds vroeger
zichtbaar. Op 8 maart is Saturnus in oppositie. De planeet komt dan boven de
horizon, wanneer de Zon ondergaat. Saturnus bevindt zich gedurende de hele
periode in het sterrenbeeld de Leeuw. Uranus is tot aan de tweede helft van
februari ’s avonds aan de zuidwestelijke horizon te zien, daarna verdwijnt hij al
snel in de zonnegloed. Op 13 maart is de planeet in conjunctie met de Zon. Vanaf
de Aarde gezien staat hij dan achter de Zon en zal geruime tijd niet te zien zijn.
Uranus staat in het sterrenbeeld Waterman. Op 23 januari is Uranus in conjunctie
met Venus. Neptunus is ook een avondverschijning, maar hij gaat eind januari al
snel na de Zon onder. Neptunus zal ook geruime tijd uit ons zicht blijven.
Neptunus houdt zich op in het sterrenbeeld Steenbok.
Hieronder staat vermeld welke planeten aan de hemel te zien zijn en op welk
tijdstip.
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Planeet

januari

februari

maart

’s avonds (1/13)

’s morgens

conj. met de Zon

Venus

‘s avonds

‘s avonds

’s avonds

Mars

conj. met de Zon

conj. met de Zon

‘s morgens

Jupiter

conj. met de Zon

conj. met de Zon

’s morgens (15/31

Saturnus

‘s nachts

‘s nachts

’s avonds

Uranus

‘s avonds

‘s avonds

conj. met de Zon

Neptunus

‘s avonds

conj. met de Zon

conj. met de Zon

Mercurius

Dwergplaneten en planetoïden.
Hieronder staan de planetoïden en dwergplaneten opgenomen. Hun helderhelden
zijn uitgedrukt in magnituden. Tevens is vermeld in welk sterrenbeelden de
objecten zijn terug te vinden. In de laatste kolom is weergegeven, wanneer de
planetoïden en dwergplaneten tegenover de Zon staan. Zij komen dus boven de
horizon op het moment, dat de Zon hieronder verdwijnt.
Planetoïde /
dwergplaneet

januari

februari

maart

1. Ceres

7,6

7,6

2. Pallas

8,1

8,4

4. Vesta

7,8

8,2

8. Flora
9. Metis

7,2

Leeuw

25.2 oppositie

8,6

Eridanus/Haas
Walvis/Ram

10

14. Irene

10,2

15. Eunomia
9,4

29. Amphitrite

Gr.Beer/Kl.Leeuw
9,6

Maagd

10,1

Maagd/Waterslang

18.2 oppositie

8,9

10

Leeuw/Kreeft

4.2 oppositie

10

9,2

Maagd/Leeuw

21.3 oppositie

9,6

511. Davida

Maagd
Ram

10,1

40. Harmonia

bijzonderheden

10

13. Egeria

27. Euterpe

sterrenbeeld

Tweelingen
10,1

Leeuw

10.2 oppositie
21.1 oppositie

654. Zelinda

9,9

10

Kreeft/Kl.Hond

134340. Pluto

14

14

Schutter

Meteoren.
Begin januari is de meteorenzwerm de Boötiden actief. Het radiant of vluchtpunt
ligt in het sterrenbeeld Boötes of Ossenhoeder) Het mooie van deze zwerm is,
dat deze relatief veel heldere meteoren geven, die ook nog relatief lang te zien
zijn, tot wel 4 seconden. We duiden deze meteoren dan ook wel aan met boliden.
Het maximum van dit jaar valt helaas overdag. Kijk daarom vóór zonsopkomst (als
het nog donker is) op de ochtend van 3 januari in de richting van het
zenit/noordoosten. Uiteraard kun je ook ’s avonds de meteorenzwerm
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waarnemen. Doch omdat de Aarde ’s avonds met de meteorenzwerm meedraait,
zie je relatief minder meteoren, dan ’s ochtends.

Sterbedekkingen.
In januari worden een aantal sterren van de Pleiaden door de Maan bedekt. Op 7
januari in het begin van de avond en op 9 januari gaat een ster (Stier) van
magnitude 4,9 achter de Maan schuil. In februari worden op 6 (’s avonds); 7 (’s
avonds), 13 (’s ochtends) en 17 februari (’s ochtends) relatief heldere sterren
door de Maan bedekt. Op 3 maart (’s nachts) is er nog een bedekking van een ster
van de 5 grootte.

Algemene ledenvergadering 4 maart 2009
Het bestuur

Uw bestuur is er vroeg bij, maar omdat het clubblad 1x per kwartaal verschijnt,
publiceren we de uitnodiging en de agenda reeds nu in ons clubblad. Alle leden,
die opgegeven hebben e-mail berichten van de vereniging te willen ontvangen,
zullen in de tweede helft van februari 2009 een herinnering van ons ontvangen.
Namens het bestuur, nodig ik alle leden van de vereniging Jan Paagman
Sterrenwacht in Asten, uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 4
maart 2009.
In 2009 zijn 2 bestuursleden aftredend: Henk de Mari en Gerrit van Bakel. Henk
de Mari heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Gerrit van Bakel is
herkiesbaar.
Omdat Henk de Mari als penningmeester aftreedt, is deze functie ook vacant
geworden.
Leden die geinteresseerd zijn in een bestuursfunctie kunnen zich kandidaat
stellen. Deze aanmelding kan geschieden bij het secretariaat van de vereniging
Jan Paagman Sterrenwacht of bij aanvang van de algemene ledenvergadering op
woensdag 4 maart 2009.
Mocht u informatie willen, omtrent een bestuursfunctie, dan kunt u eveneens
contact opnemen met het secretariaat.
De agenda van de ledenvergadering op woensdag 4 maart 2009 ziet er als volgt
uit:
1.
Opening van de algemene ledenvergadering door de voorzitter
2.
Aanmelden kandidaten voor een bestuursfunctie
3.
Binnengekomen berichten mededelingen
4.
Nog op te nemen onderwerpen voor deze algemene ledenvergadering
5.
Notulen ledenvergadering van woensdag 29 oktober 2008.
6.
Verslag secretaris 2008
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7.

8.

9.
10.

Financieel verslag penningmeester 2008
a. toelichting van het financieel verslag penningmeester 2008
b. verslag kascommissie
c. dechargeverlening
van
het
bestuur
door
de
algemene
ledenvergadering
d. benoeming nieuwe kascommissie
Bestuursverkiezing.
Dit jaar treden 2 bestuursleden af: Henk de Mari (penningmeester) en
Gerrit van Bakel (bestuurslid).
Henk heeft te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor een
bestuursfunctie. Omdat Gerrit van Bakel in 2008 de plaats van een
vacante bestuursfunctie in het aftredingsschema heeft ingenomen,
is
hij dit jaar aftredend en herkiesbaar.
Rondvraag
Sluiting

De notulen van de vorige ledenvergadering van woensdag 29 oktober vindt u
elders in deze editie van de Interkomeet.
Ten overvloede wil ik u er opmerkzaam maken, dat u zelf ook onderwerpen voor
deze vergadering kunt aandragen. U kunt dat doen vóór aanvang van de
ledenvergadering op 4 maart 2009 of anders bij de behandeling van punt 4 van de
hierboven genoemde agenda. Uiteraard kunt u vooraf ook uw onderwerpen bij het
secretariaat inleveren.
Indien u niet meer over de notulen, waarover hierboven wordt gesproken,
beschikt, dan kunt u een kopie bij het secretariaat opvragen.
Voor de goede orde wil ik u er op wijzen, dat bij de laatst gehouden
ledenvergadering op woensdag 29 oktober de begroting 2009 werd vastgesteld. Er
werd destijds gemeld, dat bij de behandeling van het financieel verslag op
woensdag 4 maart in de begroting van 2009 mogelijkerwijs wijzigingen konden
worden aangebracht.
Uw bestuur hoopt op een grote opkomst voor deze ledenvergadering.
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