
Jaarverslag 2021 van De Zonnewijzerkring 

 

Bestuur 

Als gevolg van de corona-problematiek vergaderde het bestuur in 2021 niet fysiek. Er zijn vier digitale 

bestuursvergadering geweest: op 5 februari, 7 mei, 4 augustus en 2 november. Ook de statutaire 

jaarvergadering werd digitaal georganiseerd (sluitingsdatum 14 april). Sinds de jaarvergadering is het 

bestuur als volgt samengesteld: 

Hans Stikkelbroeck, voorzitter 

Hans Schipper, secretaris 

Edo Walda, penningmeester en ledenadministratie 

Astrid van der Werff, archief 

Eric Daled, redactie 

Frans Maes, redactie en webmaster 

Hans Schipper heeft in december om persoonlijke redenen besloten zich terug te trekken uit het bestuur. 

Hans Stikkelbroeck is hem op 1 januari 2022 opgevolgd als secretaris a.i.  

 

Bijeenkomsten 

Ook t.a.v. de bijeenkomsten gooide corona roet in het eten. In 2021 kon helaas niet één bijeenkomst 

in het Dorpshuis in Tricht doorgaan. 

 

Excursie 

De zomerexcursie moest in verband met corona afgelast worden. 

 

Zon & Tijd 

In 2021 bleef de frequentie van het tijdschrift Zon & Tijd gehandhaafd op vier afleveringen per jaar (nrs. 

2021.1 - 2021.4), met Frans Maes en Eric Daled als redacteuren. Er is een gedrukte en een digitale versie. 

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. 

Zon & Tijd 2021.1 presenteerde een novum: bij het blad werd een 3D-brilletje meegestuurd om de foto’s in 

het artikel van Job van de Groep driedimensionaal te kunnen waarnemen. Om die reden ontvingen alle 

leden de gedrukte versie. 

 

Website 

Het beheer van de website www.zonnewijzerkring.nl was in 2021 in handen van Frans Maes. 

 

Interne educatie 

De Basiscursus Zonnewijzerkunde is in september weer van start gegaan, ditmaal met 11 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 

De zonnewijzer aan de Ruïnekerk in Bergen is terug. Gangmaker van de restauratie was Thibaud Taudin 

Chabot. Het werk werd uitgevoerd door Pronk Bouw in Warmenhuizen o.l.v. Jan Blankendaal. In de 

Bergense Kroniek van de Historische Vereniging Bergen schreef Sieme Niks er een artikel over. 

Na eerst twee verticale zonnewijzers gemaakt te hebben zette Gerard van den Braak zijn zinnen op een 

horizontale. Hij maakte er één voor Hoogland 52
0
 NB en één voor Zuidlaren 53

0
 NB. In Zon & Tijd 2021.1 

deed hij verslag van de technische uitvoering. 

Aansluitend aan de jaarlijkse ledenvergadering van de Zonnewijzerkring Vlaanderen werd eind oktober jl. 

een rondleiding georganiseerd in het Zonnewijzerpark van Genk. De recente restauratiewerken aan de 



zonnewijzers gebeurden door de betrokken Genkse stadsdienst, op aanvraag van onze Vlaamse vrienden 

en met advies en begeleiding door Willy Leenders. In Zon & Tijd 2021.4 verscheen een kort verslag over 

deze rondleiding. 

In 2005 werd de hulp ingeroepen van de Zonnewijzerkring om van het kunstwerk Noviomagus, dat voor het 

Valkhofmuseum in Nijmegen staat, een zonnewijzer te maken. In het toenmalige ontwerp van Fer de Vries 

werd helaas met een onjuiste hoogte van de nodus gerekend. Frans Maes kaartte dit aan en de constructie 

werd op grond van zijn nieuwe berekeningen herzien. Hiervan werd in Zon & Tijd 2021.2 verslag gedaan. 

Henk Wagenaar uit Roosendaal maakte een mooie zonnewijzer op een oostafwijkende muur. 

 

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 samenwerking met onze Vlaamse vrienden is in 2021 gecontinueerd. 

 

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. 

 

Hans de Rijk overleden 

Op 23 november is Hans de Rijk, mede-oprichter en erelid van de Zonnewijzerkring, overleden op 95 jarige 

leeftijd. 

 



Jaarstukken 2021-2022 van De Zonnewijzerkring 
 

Ledental 

Bij aanvang van het verenigingsjaar 2021 bedroeg het betalende ledental van de Zonnewijzerkring 126 

personen, waarnaast twee ereleden. Hiervan zijn 45 personen lid via de Zonnewijzerkring Vlaanderen. Op 1 

januari 2022 bestaat het ledenbestand van de ZWK uit 126 betalende leden en één erelid. 

Balans en Winst- en verliesrekening 2021 

Evenals 2020, was 2021 wederom een bijzonder jaar, beheerst door de coronaperikelen en -maatregelen. 

Zo zijn er opnieuw geen bijeenkomsten geweest, evenmin als excursies of workshops. 

De grootste kostenpost was het tijdschrift Zon & Tijd, dat vorig jaar wederom viermaal is verschenen. Per 

saldo is de balanswaarde van de vereniging toegenomen met ruim. €1.300. 

Een nieuwe loot aan de stam is de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Deze stelt sedert juli 

2021 wettelijke eisen aan de besturen van verenigingen en stichtingen. Aan de ontwikkeling hiervan binnen 

de ZWK zijn advieskosten verbonden. 

Resumerend kan bij de ZWK van een gezonde financiële situatie worden gesproken. 

Begroting 2022 

De verwachting is dat het ledental, en daarmee de belangrijkste inkomstenbron, licht zal dalen. Wel zal er 

naar verwachting weer een excursie gehouden worden, hetgeen in de begroting is voorzien. 

Naast de kosten voor Zon & Tijd is opnieuw voor dit jaar een bedrag van €5.000 gereserveerd voor de 

productiekosten van het nog in ontwikkeling zijnde Zonnewijzerboek. 

 

 


