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Beleidsplan De Zonnewijzerkring 

 
De doelstellingen van de vereniging zoals opgenomen in de statuten zijn: 

1. het beoefenen van de gnomonica of zonnewijzerkunde om de kennis van en het 
inzicht in de werking van zonnewijzers en verwante instrumenten te vergroten 

2. het registreren en catalogiseren van zonnewijzers in Nederland 

3. het behoud van oude bestaande zonnewijzers en het bevorderen van restauratie 
door middel van alle hiertoe geëigende wegen 

4. het populariseren van de zonnewijzer en verwante instrumenten. 

 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken heeft de vereniging De Zonnewijzerkring de 

volgende activiteiten: 
 
Ad.1: 

a. Er wordt 3x per jaar een bijeenkomst gehouden voor leden en andere 
belangstellenden (zonder verplichtingen). Hier worden dan ervaringen uitgewisseld 
en nieuwe ideeën gepresenteerd. De data van deze bijeenkomsten worden vooraf 
gepubliceerd op de website van de vereniging en in het Bulletin van de vereniging. 

b. Eens per jaar, rond de langste dag van het jaar, wordt er een excursie voor de 
leden en andere belangstellenden (zonder verplichtingen) georganiseerd. Hierbij 
wordt dan meestal een streek in Nederland bezocht waarin karakteristieke 
zonnewijzers zijn die bekeken kunnen worden. 

c. Tenminste 3x per jaar wordt er een periodiek uitgegeven: het Bulletin (ISSN 1383-
388X). Hierin worden artikelen opgenomen van onder andere de leden van de 
vereniging en commentaren van leden op eerder gepubliceerde artikelen. 

d. Er is een website http://www.zonnewijzerkring.nl waarop actuele zaken en korte 
publicaties en foto’s van bijzondere zonnewijzers staan t.b.v. elke belangstellende. 

 
Ad.2: 

a. Er is een database waarin alle bij de vereniging bekende zonnewijzers in, bij en 
aan gebouwen in Nederland zijn opgenomen. Hierbij wordt in principe alleen de 
unica opgenomen, dus niet zonnewijzers die in serie gemaakt zijn en te koop zijn 
in bv. tuincentra. 

b. De database heeft de mogelijkheid om zonnewijzers te registreren met een 
‘anoniem’ adres zodat de zonnewijzer wel bekend is maar de privacy van de 
eigenaar bewaard blijft. 

c. Deze database is niet publiekelijk beschikbaar vanwege de mogelijkheid van 
diefstal en vandalisme. De database is vrijelijk te gebruiken door de leden en op 
verzoek van niet leden. Monumentenzorg heeft hiervan in het verleden gebruik 
gemaakt voor het inventariseren van nieuwe ‘jonge kleine monumenten’. 
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Ad.3: 
a. Op verzoek van eigenaren, architecten, aannemers, restaurateurs, etc. worden 

adviezen gegeven voor het behoud en restaureren van oude zonnewijzers en 
aanverwante zaken. 

b. Indien noodzakelijk en wenselijk geacht door het bestuur van de vereniging kan 
een financiële bijdrage geleverd worden aan een restauratie of ander project dat in 
de lijn van de vereniging ligt. Hiervoor is een reservefonds aanwezig bij de 
vereniging. Dit fonds wordt gevuld door giften en positieve saldi van de 
jaarexploitatie van de vereniging. 

c. De vereniging kan ook het initiatief nemen om een oude zonnewijzer weer te 
restaureren. Met name bij unieke exemplaren zal dit gebeuren. 

 
Ad.4: 

a. Met onregelmatige tussenpozen wordt door de vereniging een publicatie gemaakt. 
Deze wordt meestal door een van de leden belangeloos gemaakt en de vereniging 
verzorgt de productie. De leden ontvangen deze publicatie en belangstellenden 
kunnen deze tegen kostprijs kopen. Het beschikbaar zijn van zo’n publicatie wordt 
bekend gemaakt op de website. De jongste publicatie is het boekje 
“Zonnewijzerkunde voor iedereen” (ISBN 90-808407-1-8) belangeloos geschreven 

door ons lid J.A.F. de Rijk en uitgegeven t.g.v. het 25 jarig bestaan van De 

Zonnewijzerkring. 

b. Er wordt door de vereniging meegewerkt aan relevante tentoonstellingen en 
manifestaties. Dit gebeurt dan geheel belangeloos door leden van de vereniging. 
Hieruit kunnen dan weer nieuwe leden voortkomen. 

c. Leden van de vereniging nemen ook het initiatief om ergens een zonnewijzer te 
ontwerpen en te plaatsen. 

d. Verzoeken van instanties, kunstenaars, etc. om hulp bij het ontwerpen van een 
zonnewijzer wordt geheel belangeloos door de leden van de vereniging 
gehonoreerd. 

 
Richtlijnen voor de toekenning van subsidiegelden t.b.v. restauratie van 
zonnewijzers in Nederland. 
 
1. Adviezen voor de restauratie van een zonnewijzer worden op verzoek gratis verstrekt 

voor zover de desbetreffende kennis binnen de Zonnewijzerkring aanwezig is. 

2. Een eventuele aanvullende financiële bijdrage van max. € 500,- in de restauratiekosten 
mits die uitgevoerd worden door een erkende of bij het bestuur bekende restaurateur. 
De aanvulling zal hoogstens 1/3 van het totale restauratiebedrag zijn. 

3. Betaling van deze subsidie gebeurt pas als het project voltooid is. 

4. Bovenstaande regels zijn alleen van toepassing op zonnewijzers die bij 

De Zonnewijzerkring bekend zijn en opgenomen zijn in de database van De 

Zonnewijzerkring. 

5. Het bestuur beoordeelt elke aanvraag tot advies of aanvullende subsidie. 

 
Amstelveen, januari 2008 


