Jaarverslag 2020 van De Zonnewijzerkring
Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2020 fysiek op 8 februari en vanwege corona digitaal op
23 juli en 6 november. De statutaire jaarvergadering van 21 maart is in eerste instantie uitgesteld en
daarna digitaal georganiseerd in oktober. Frans Maes was aftredend en is herkozen. Sindsdien is het
bestuur als volgt samengesteld:
Hans Stikkelbroeck, voorzitter
Ruud Hooijenga, secretaris
Peter de Groot, penningmeester en ledenadministratie
Astrid van der Werff, archief
Eric Daled, redactie
Frans Maes, redactie en webmaster
Ruud Hooijenga heeft in november te kennen gegeven te willen stoppen met het secretariaat. Hans
Schipper is bereid gevonden hem op te volgen. Totdat zijn aanstelling door de algemene ledenvergadering
is bekrachtigd zal hij functioneren als secretaris a.i.
Bijeenkomsten
In 2020 kon vanwege corona helaas slechts één bijeenkomst in het Dorpshuis in Tricht doorgaan: op
25 januari. In deze bijeenkomst deed Arie de Ruiter verslag van het fotograferen van het astrolabium
van Pybe Wouters en gaf Rob van Gent er een lezing over. 's Morgens was er een contactuurtje voor
cursisten van de cursus Zonnewijzerkunde.
Excursie
De zomerexcursie, die naar de Utrechtse binnenstad zou gaan, moest in verband met corona afgelast
worden.
Zon & Tijd
In 2020 bleef de frequentie van het tijdschrift Zon & Tijd gehandhaafd op vier afleveringen per jaar (nrs.
132-135). Er is een gedrukte en een digitale versie, met Frans Maes en Eric Daled als redacteuren. De
omvang was steeds 36 pagina's en bevatte bestuurlijke informatie van zowel de Nederlandse als de
Vlaamse Kring, en een rijkdom aan 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.
Website
Het beheer van de website www.zonnewijzerkring.nl is door Astrid van der Werff overgedragen aan Frans
Maes.
Interne educatie
De Basiscursus Zonnewijzerkunde is in september weer van start gegaan, ditmaal met 14 cursisten,
waaronder een aantal nieuwe leden.
Public relations
Astrid van der Werff heeft het beheer van onze Facebook-pagina tijdelijk overgedragen aan Hans Schipper.
Projecten
In de gemeente Voorschoten is een, ooit door Han Hoogenraad in samenwerking met Hendrik Hollander
ontworpen, zonnewijzer in ere hersteld. De eerste keer dat de zonnewijzer werd onthuld was in 2009, maar
daarna vond in de nieuwjaarsnacht 2010-2011 vernieling door vandalen plaats. Nu pronkt hij weer in volle
glorie in Park Adegeest.

John Souverijn adviseerde schilder Nic Zuurdeeg bij het plaatsen van een "warme, mediterrane"
zonnewijzer op een oostafwijkende zijmuur van zijn huis aan de Annastraat 5 te Oosterbeek.
Om de in de cursus opgedane kennis op te frissen construeerde Gerard van den Braak voor een
oostafwijkende muur van zijn huis in Zuidlaren een verticale zonnewijzer. Vervolgens bouwde hij een
westafwijkende zonnewijzer voor op de garage, met als motto "zonder zon geen tijd".
Na 's Gravenland te hebben verrijkt met een (dubbele) zonnewijzer in hout, heeft Peter de Groot er nu ook
een in zijn eigen voortuin in Ankeveen gerealiseerd. Peter heeft gebruikgemaakt van een stam van taxus,
die eerst vier jaar heeft liggen drogen. Kleurverschillen in het hout geven een fraai effect.
Het zonnewijzerpark in Genk wordt gerenoveerd. Willy Leenders begeleidt het project. Eerder had het in
2000 ingewijde park te maken met twee vijanden: de tand des tijds en vandalen.
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 Zonnewijzerkring en van de redactie van Zon & Tijd.
De oorspronkelijke overeenkomst tussen beide Kringen liep tot en met 2020. Ondertussen is, na de
'proefperiode' van drie jaar, in de algemene ZKV-ledenvergadering van 2020 (via e-mail), besloten om vanaf
1 januari 2021 de lidmaatschapsbijdrage van ZKV-leden officieel af te stemmen op die van de
Zonnewijzerkring, incl. de mogelijkheid om te kunnen kiezen tussen een 'papieren' en een 'digitaal'
lidmaatschap.
Sinds 1 januari 2020 is Joris Willems bestuurslid en webmaster van de Zonnewijzerkring Vlaanderen, als
opvolger van Willy Ory.
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.

Jaarstukken 2020-2021 van De Zonnewijzerkring
Balans + Winst en Verliesrekening 2020
Het is een vreemd jaar geweest met zo weinig contacten; dat is ook te zien in het overzicht van de
financiële gegevens. In de begroting was een tekort van €250 opgenomen. In 2020 hebben we echter
€1841,80 overgehouden.
Er is geen excursie geweest, er zijn geen bijeenkomsten geweest, en er is geen workshop geweest.
Zon & Tijd werd viermaal uitgegeven in een oplage van 100 stuks.
Begroting 2021
Het ledental zal ongeveer gelijkblijven, wat ca. €4000 inkomsten oplevert.
De kosten van Zon & Tijd zijn hoger begroot, omdat het eerste nummer naar alle leden in papieren vorm
wordt gestuurd, dit omdat een artikel alleen goed bekeken kan worden met een 3D-brilletje.
Bij de passiva is een reservering opgenomen van €5000 om een Nederlandstalig boek over zonnewijzers te
kunnen uitgeven, dat naar alle leden gestuurd zal worden. Bij de activa staat daarvoor een bedrag van
€4850 uit het reservefonds/ renterekening om dit te financieren. Dit jaar zal dit voorstel verder uitgewerkt
worden.

