
 

Jaarverslag 2022 van De Zonnewijzerkring  

Bestuur 

Het digitaal vergaderen is het bestuur goed bevallen. Men trof elkaar op deze wijze op 4 februari, 

9 mei, 2 augustus en 7 november.  

Sinds de jaarvergadering is het bestuur als volgt samengesteld: 

Hans Stikkelbroeck, voorzitter 

Hans Stikkelbroeck, secretaris a.i. 

Edo Walda, penningmeester en ledenadministratie 

Astrid van der Werff, archief 

Eric Daled, redactie 

Frans Maes, redactie en webmaster 

 

Bijeenkomsten 

De januari-bijeenkomst werd vanwege corona nog afgelast. De eerste fysieke bijeenkomst 

sinds twee jaar was die op 17 maart in Tricht. Frans Maes hield een voordracht over de 

zonnewijzerprojecten van Erich Pollähne. Voor het verslag zie Zon & Tijd 2022.2, p. 30. 

Na de zomerexcursie werd op 17 september ook weer in Tricht  de najaarsvergadering gehouden. 

's Morgens was er een workshop 'Analemmatische zonnewijzer uitzetten', die zich vanwege de 

weersomstandigheden binnen afspeelde. Voor het verslag van de workshop zie Zon & Tijd 2022.4, 

p. 17.  

's Middags hield Nicolà de Hilster een voordracht over vroegmoderne navigatie. Voor het verslag 

van het middagprogramma zie  in hetzelfde nummer p. 36-37. 

 

Excursie 

De zomerexcursie, georganiseerd door Astrid van der Werff en Hans Stikkelbroeck, volgde het pad 

dat al uitgestippeld was in 2020, door de binnenstad van Utrecht. Zie Zon & Tijd 2022.3, p. 9-11 

voor het verslag. 

 

Zon & Tijd 

In 2022 bleef de frequentie van het tijdschrift Zon & Tijd gehandhaafd op vier afleveringen per jaar 

(nrs. 2022.1 - 2022.4), met Frans Maes en Eric Daled als redacteuren, waarbij Ruud Hooijenga 

redactionele ondersteuning bood. Het blad maakte hiermee zijn vijfde jaar (19 nummers) vol, als 

voortzetting van het Nederlandse Bulletin (vanaf 1978) en de Vlaamse Zonnetijdingen (vanaf 

1995). Er is een gedrukte en een digitale versie. De omvang was 36-40 pagina's en het bevatte 

bestuurlijke informatie van zowel de Nederlandse als de Vlaamse Zonnewijzerkring, en een 

rijkdom aan bijdragen van zowel Nederlandse als Vlaamse auteurs, maar ook enkele vertaalde 

bijdragen van elders. De productie was in handen van Frans Maes. 

Thibaud Taudin Chabot verzorgt jaarlijks een index op het Bulletin (1978-2017) en Zon & Tijd 

(2018-heden), in drie versies: chronologisch, op auteur en op onderwerp, die beschikbaar zijn op 

de website. 

 

Website 

Het beheer van de website www.zonnewijzerkring.nl was in 2022 in handen van Frans Maes. 

 



Interne educatie 

De Basiscursus Zonnewijzerkunde 2021-2022 is door zeven cursisten afgerond. In september is de 

cursus 2022-2023 van start gegaan met 12 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 

Joris Willems verdiepte zich in de tijdmeting in de Antwerpse haven in de 19e eeuw, in een serie 

van vier afleveringen, en vervolgt dat met een onderzoek naar de levensloop van bijzondere 

Antwerpse zonnewijzers. 

Hendrik Hollander restaureerde een horizontale zonnewijzer voor kasteel Meteren uit ca. 1770 en 

dook in de historie van dit instrument. 

Frans Maes vertaalde delen van de interface van het Shadows, het populaire programma voor het 

ontwerpen van zonnewijzers en astrolabia van François Blateyron. 

Als uitvloeisel van de excursie door de binnenstad van Utrecht werd een antieke zonnewijzer aan 

het Nicolaas Beetshuis herontdekt en een prijsvraag uitgeschreven voor ideeën om deze weer 

functioneel te maken. 

 

Archief 

De archiefcommissie gaat in een zeer bescheiden tempo door met het aanvullen van het archief 

van "Zonnewijzers in Nederland", met informatie over de door de Kring geregistreerde 

zonnewijzers.  

Thibaud Taudin Chabot houdt de digitale database van geregistreerde zonnewijzers bij en verzorgt 

jaarlijks een digitale publicatie in twee versies, die beschikbaar is op het voor leden gereserveerde 

deel van de website. 

 

Zonnewijzerkring Vlaanderen (ZKV)  

De samenwerking met onze Vlaamse vrienden is in 2022 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. 

 

Ledental 

Zie het financiële jaarverslag. 

 

Personalia 

Aan Frans Maes werd de Sawyer Dialing Prize 2022 van de North American Sundial Society (NASS) 

toegekend voor de realisatie van de Basiscursus Zonnewijzerkunde en het ter beschikking stellen 

van het cursusmateriaal aan NASS. 



 

Jaarstukken 2022-2023 van De Zonnewijzerkring 

Ledental 

Bij aanvang van 2022 bedroeg het betalende ledental 126 personen en instituten. Hiervan waren 

42 personen lid via de Zonnewijzerkring Vlaanderen. Op 1 januari 2023 omvat het ledenbestand 

122 betalende leden en één erelid. 

Balans en Winst- en verliesrekening 2022 

Na het opheffen van de covidbeperkingen konden er gelukkig weer twee bijeenkomsten worden 

gehouden in Tricht. Daarnaast is er begin juli een geslaagde excursie naar Utrecht geweest, wat op 

de winst- en verliesrekening aan beide kanten te zien is. 

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

verschenen. 

Per saldo is de balanswaarde van de vereniging toegenomen met bijna €700. De financiële situatie 

van onze vereniging kan gezond genoemd worden. 

Begroting 2023 

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

een excursie gepland, hetgeen in de begroting is voorzien. 

De verwachting is ook dat medio dit jaar het zonnewijzerboek zal verschijnen. Hiervoor is een 

bedrag van €5.500 uit het reservefonds begroot. Dit bedrag ligt 10% hoger dan vorig jaar, vanwege 

de naar verwachting sterk gestegen drukkosten.  

 

 


