Jaarverslag 2018 van De Zonnewijzerkring
Dit jaar stond in het teken van het 40-jarig bestaan van de Kring.
Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2018 driemaal: op 6 januari, 13 maart en 1 september.
Sinds de statutaire jaarvergadering van 24 maart is het bestuur als volgt samengesteld:
Hans Stikkelbroeck, voorzitter
John Souverijn, secretaris
Peter de Groot, penningmeester en ledenadministratie
Astrid van der Werff, webmaster en archief
Eric Daled, redactie
Frans Maes, redactie
Hans de Rijk, bestuurslid
Rien Spruijt, bestuurslid
Bijeenkomsten
Er werden in 2018 drie bijeenkomsten gehouden: op 20 januari in Kerkelijk Centrum De Belder in
Tricht, op 24 maart de statutaire jaarvergadering in Dorpshuis Tricht en op 22 september de
lustrumbijeenkomst in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden.
In de januari-bijeenkomst gaf Rob van Gent een presentatie getiteld "Door een schaduw gered". Een
moordbeschuldiging werd weerlegd door het precieze tijdstip te bepalen waarop een foto werd
genomen.
In de maart-bijeenkomst gaf Henk Hietbrink een workshop waarin een zonnewijzeropgave van de
17e eeuwse geleerde Frans van Schooten werd opgelost. Als onderdeel van de septemberbijeenkomst gaf Rob van Gent een publiekslezing over het Antikythera-mechaniek. Gemiddeld
woonden 15 à 20 leden de bijeenkomsten bij.
Excursie
De zomerexcursie voerde op 23 juni naar het depot van het Luikse "Musée de la Vie Wallonne" in
Ans. Frans Maes presenteerde een selectie uit de zonnewijzercollectie van Max Elskamp. De excursie
werd georganiseerd door Eric Daled en Frans Maes.
Zon & Tijd
In 2018 werden drie afleveringen van het tijdschrift Zon & Tijd verzorgd (nrs. 125-127) , in een
gedrukte en een digitale versie, door Frans Maes en Eric Daled. De gemiddelde omvang was 38
pagina's en bevatte bestuurlijke informatie van zowel de Nederlandse als de Vlaamse Kring, en
bijdragen van zowel Nederlandse als Vlaamse auteurs. De productie was in handen van Frans Maes.
Thibaud Taudin Chabot houdt een database van de inhoud bij en verzorgt jaarlijks een digitale
publicatie voor de website, ook gesorteerd op auteur en op onderwerp.
Voor de verspreiding van actuele informatie werden drie Nieuwsbrieven (nrs. 18-20) naar de leden
verzonden.
Website
De website www.zonnewijzerkring.nl is door Frans Maes in de lucht gehouden. Na een
inwerkperiode zal Astrid van der Werff in 2019 als webmaster optreden.
Interne educatie
De Basiscursus Zonnewijzerkunde is in september weer van start gegaan, ditmaal met 16 cursisten,
meest nieuwe leden.

Public relations
Frans Maes verzorgde een drietal artikelen over het thema "Zonnewijzers" in het juninummer van
het amateur-astronomietijdschrift Zenit. Dit resulteerde in ca. 12 nieuwe leden.
Astrid van der Werff is ten behoeve van de Kring actief op sociale media, met name Facebook.
Archief
De archiefcommissie gaat in een bescheiden tempo door met het aanvullen van het archief van
"Zonnewijzers in Nederland", met informatie over alle door de Kring geregistreerde zonnewijzers.
Thibaud Taudin Chabot houdt de digitale database bij en verzorgt jaarlijks een digitale publicatie in
twee versies op het voor leden gereserveerde deel van de website.
Zonnewijzerkring Vlaanderen (ZKV)
De ZKV is met ingang van 2018 gestopt met de productie van het tijdschrift Zonnetijdingen. In plaats
daarvan zijn alle Vlaamse leden lid gemaakt van de Nederlandse Zonnewijzerkring en ontvangen
daarmee de papieren versie van Zon & Tijd.
In dat kader is Eric Daled, secretaris van de ZKV en redacteur van Zonnetijdingen, toegetreden tot het
bestuur van de Kring en tot de redactie van Zon & Tijd.
Internationale contacten
De Kring wisselt tijdschriften uit met zusterorganisaties in Frankrijk, Spanje, Duitsland, Oostenrijk,
Italië, Groot Brittannië en Noord-Amerika. Verscheidene leden zijn aangesloten bij de Sundial Mailing
List, het voornaamste internationale zonnewijzerforum.
Externe contacten
Via de website kwamen verscheidene vragen om informatie en advies binnen. Deze konden
doorgaans snel en tot tevredenheid beantwoord worden.
Erelidmaatschap
In de lustrumbijeenkomst van 22 september werd Frans Maes benoemd tot erelid van de
Zonnewijzerkring.
Ledental
Op 1 januari 2018 had de Kring 117 leden, waarvan Hans de Rijk erelid was. Op 1 januari 2019 zijn er
125 leden, waarvan Hans de Rijk en Frans Maes ereleden zijn.

