Jaarverslag 2019 van De Zonnewijzerkring
Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2019 viermaal: op 5 januari, 2 maart, 14 september en 9 november.
Sinds de statutaire jaarvergadering van 23 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, mede-oprichter van de Kring en bestuurslid vanaf het begin, is afgetreden in 2019 en is
door een delegatie van het bestuur bedankt voor het vele werk, bestuurlijk en als auteur, dat hij voor
de Kring heeft verricht. Ook Rien Spruijt, voorzitter van 2015-2018, is afgetreden en is in de
september-bijeenkomst voor zijn inspanningen bedankt.
John Souverijn zal aan het eind van het jaar aftreden; Ruud Hooijenga is reeds als opvolger gekozen
en zal dan het secretariaat overnemen.

Bijeenkomsten
Er werden in 2019 drie bijeenkomsten gehouden in het Dorpshuis in Tricht: op 19 januari, op
23 maart met o.a. de statutaire jaarvergadering, en op 28 september.
In de januari-bijeenkomst hield Toon Huizer een voordracht over een zonnewijzer op de
begraafplaats Vredehof in Ridderkerk uit 1955.
In de maart-bijeenkomst gaf Rob van Gent na de statutaire jaarvergadering een lezing over het
astrolabium-kwadrant.
De septemberbijeenkomst begon met een workshop in de ochtend over het opmeten van de
declinatie van een muur. 's Middags hield Frans Maes een uiteenzetting over heliostaten, waarmee
sommige bergdorpen 's winters toch zonlicht kunnen ontvangen. Han Hoogenraad doneerde een
aantal zonnewijzers aan de Kring, die werden geveild voor twee goede doelen.
Essentieel onderdeel van de bijeenkomsten was de rubriek 'Open tafel', waarin leden hun plannen,
projecten en vragen naar voren konden brengen. Gemiddeld woonden 15 à 20 leden de
bijeenkomsten bij. Verslagen van de bijeenkomsten verschenen in Zon & Tijd.

Excursie
De zomerexcursie voerde op 6 juli naar Franeker. Na een stadswandeling presenteerde Frans Maes in
het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium een selectie uit de zonnewijzercollectie van het Planetarium
voor deelnemers en toevallige bezoekers. De excursie werd georganiseerd door Hans Stikkelbroeck
en Frans Maes.

Zon & Tijd
In 2019 werd de frequentie van het tijdschrift Zon & Tijd verhoogd naar vier afleveringen per jaar
(nrs. 128-131), in een gedrukte en een digitale versie, met Frans Maes en Eric Daled als redacteuren.
De gemiddelde omvang was 36 pagina's en bevatte bestuurlijke informatie van zowel de
Nederlandse als de Vlaamse Kring, en bijdragen van zowel Nederlandse als Vlaamse auteurs. Het
septembernummer bevatte ook een aantal bijdragen van leden die de Basiscursus Zonnewijzerkunde
2018-2019 hadden afgerond. 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.

Website
De website www.zonnewijzerkring.nl is door Astrid van der Werff in de lucht gehouden.

Interne educatie
De Basiscursus Zonnewijzerkunde is in september weer van start gegaan, ditmaal met 15 cursisten,
waaronder een aantal nieuwe leden.

Public relations
Astrid van der Werff is ten behoeve van de Kring actief op sociale media, met name Facebook.

Projecten
Peter de Groot realiseerde een combinatie van een parkzonnewijzer en een koordzonnewijzer bij het
bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in 's-Graveland, waar tevens de sterrenwacht van de
afdeling Gooi en Vechtstreek van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde
gevestigd is.
Thibaud Taudin Chabot nam het initiatief om de verdwenen zonnewijzer op de Ruïnekerk in Bergen
(NH) te laten terugkeren.
Lou Güse was betrokken bij de aanleg van een analemmatische zonnewijzer bij de Sterrenwacht
Saturnus in Heerhugowaard.
Er verscheen een herdruk van de studie van Jan Kragten over het Venetiaans Scheepje.

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 de gewezen redacteur van Zonnetijdingen, lid van
het bestuur van de Kring en van de redactie van Zon & Tijd.
De overeenkomst tussen beide Kringen loopt nog tot en met 2020.

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.
Een paar leden van de British Sundial Society nam het initiatief voor een zonnewijzersafari naar
Nederland, te houden in september 2020. Leden van de Kring hebben hieraan meegewerkt met
logistieke adviezen en voorstellen voor het inhoudelijke programma. Door omstandigheden is dit
plan uitgesteld moeten worden tot later datum.

Externe contacten
Via de website kwamen verscheidene vragen om informatie en advies binnen. Deze konden
doorgaans snel en tot tevredenheid beantwoord worden.

Ledental
Op 1 januari 2019 had de Kring 127 leden, waarvan Hans de Rijk en Frans Maes erelid waren. Op
1 januari 2020 zijn er 121 leden.

