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KNVWS Gooi en Vechtstreek    
Beleid & activiteiten 2018 - 2020             

Inleiding 
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Weer- en Sterrenkunde Gooi en Vechtstreek 
(KNVWS Gooi en Vechtstreek) bestaat ruim 80 jaar. De vereniging is op 6 april 1979 
ontstaan uit een fusie tussen de afdelingen Bussum (opgericht 1934), Baarn (opgericht 
1941) en Hilversum (opgericht 1944). Sinds die tijd is de afdeling voortdurend bezig 
geweest met het organiseren van diverse activiteiten op het gebied van weer- en 
sterrenkunde voor zowel de eigen leden als het publiek – jong en oud - in Gooi en 
Vechtstreek.  
 
KNVWS Gooi en Vechtstreek is lid van de landelijke Koninklijke Nederlandse Vereniging 
voor Weer- en Sterrenkunde, gevestigd in Utrecht. De landelijke organisatie heeft als 
doel het beoefenen en het verbreiden van de weer- en sterrenkunde in 
populairwetenschappelijke zin. Binnen dit ruime kader heeft KNVWS Gooi en 
Vechtstreek haar eigen visie, missie en doelstellingen geformuleerd. Dit document 
bouwt op onze eerdere Beleidsplannen en geeft in hoofdlijnen weer de richting voor de 
periode 2018 – 2020. Deze richting wordt vervolgens in de jaarplanningen en 
begrotingen verder uitgewerkt. 

Visie 

KNVWS Gooi en Vechtstreek wil landelijk herkenbaar zijn als een modern en innovatief 
regionaal centrum voor informatie, educatie en praktijkervaring op het gebied van 
sterrenkunde en in mindere mate, weerkunde. Onze activiteiten richten zich op een 
brede doelgroep - van kinderen en jongeren tot volwassenen van alle leeftijden. Door 
eigen inspanningen en door samenwerking met anderen blijven onze activiteiten 
actueel. Vooral jongeren worden gestimuleerd om sterrenkunde - en wetenschap in het 
algemeen - verder te verkennen. 

Missie 

KNVWS Gooi en Vechtstreek wil sterrenkunde, weerkunde en de daaraan gerelateerde 
wetenschap toegankelijk maken voor jongeren en volwassenen in de regio Gooi en 
Vechtstreek. Een permanente locatie inclusief moderne sterrenwacht speelt een 
sleutelrol in het realiseren van onze visie. Door sterrenkunde en weerkunde begrijpelijk 
en interessant te maken, kan de belangstelling daarvoor worden vergroot, en ook voor 
wetenschap in bredere zin. Hierdoor zal ook meer inzicht ontstaan in het werkterrein 
van wetenschappers in binnen- en buitenland. Tegelijkertijd zal ook meer begrip 
ontstaan voor het belang van wetenschappelijk onderzoek, en meer jongeren zullen een 
carrière in de wetenschap overwegen.  
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Doelstellingen 

Om deze visie en missie te realiseren, heeft KNVWS Gooi en Vechtstreek drie 
hoofddoelstellingen:  

• het stimuleren van de interesse in de weer- en sterrenkunde onder leden, het 
publiek en jongeren in het bijzonder, 

• het onderhouden en actualiseren van kennis van de weer- en sterrenkunde, 
en 

• het bieden van ontplooiingsmogelijkheden in het praktiseren van de weer- en 
sterrenkunde voor zowel de jeugd als voor volwassenen. 

Hierbij kan worden samengewerkt met relevante organisaties in binnen- en buitenland. 

Activiteiten 
Om deze doelstellingen te realiseren, worden een aantal activiteiten ontplooid. Vele 
activiteiten ondersteunen meerdere doelen. Uitgangspunt voor de activiteiten is dat de 
kosten voor leden en het publiek zo laag mogelijk zijn om ook de drempel om deel te 
nemen laag te houden. Onderstaand worden de huidige en toekomstige situaties 
beschreven, inclusief de voortgang die is gemaakt in 2017.  
Doel 1: het stimuleren van de interesse in de weer- en sterrenkunde onder leden, het publiek en jongeren 
in het bijzonder 

Nagenoeg alle activiteiten zoals lezingen en sterrenkijkavonden ondersteunen dit doel. 
Echter de activiteiten op het gebied van communicatie & PR zijn specifiek gericht op een 
breed publiek. Ook de samenwerking met Natuurmonumenten speelt hierin een 
sleutelrol. 
Huidige situatie 

Na overgang in 2016 naar onze nieuwe naam (KNVWS Gooi en Vechtstreek met 
bijbehorende Sterrenwacht Gooi en Vechtstreek) is in 2017 ook www.sterrenwacht-gv.nl 
onze hoofdwebsite geworden. Bezoekers van www.knvwshetgooi.nl worden voorlopig 
doorgestuurd naar het nieuwe web-adres. Naast onze bestaande kanalen op Twitter 
(@SterrenwachtGV) en Facebook (https://www.facebook.com/SterrenwachtGV) is er ook 
een Instagram account onder deze naam in gebruik genomen. De naam "Sterrenwacht 
Gooi en Vechtstreek" wordt nu gehanteerd voor alle publieksactiviteiten inclusief de PR-
gerelateerde activiteiten. KNVWS Gooi en Vechtstreek wordt gebruikt voor 
communicatie met onze leden en gecommuniceerd als de organisatie achter de 
sterrenwacht en de lezingen.  
 
In 2017 werden belangstellenden op de hoogte gehouden van onze activiteiten via een 
maandelijkse Activiteitenmailing. Leden ontvingen daarnaast een Nieuwsbrief over de 
algemene activiteiten alsmede activiteiten voor en door leden. Persberichten worden 

http://www.sterrenwacht-gv.nl/
https://www.facebook.com/SterrenwachtGV
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verstuurd en/of gepubliceerd in on-line regioagenda’s over vooral de lezingen, maar ook 
enkele keren per jaar over sterrenkijkavonden en andere bijzondere gebeurtenissen. 
Doordat de afdeling al enige bekendheid in de regio geniet, worden wij steeds vaker 
gevraagd om deel te nemen aan interviews over sterrenkunde-gerelateerde 
onderwerpen.  
 
De samenwerking met Natuurmonumenten op het gebied van communicatie is in 2017 
uitgebreid. Vanaf de lente zijn onze kijkdagen en wekelijkse kijkavonden meegenomen 
in de activiteitenagenda van het Bezoekerscentrum. Onze deelname aan hun activiteiten 
wordt meegenomen in hun eigen berichtgeving. Restaurant Brambergen heeft ook een 
link naar onze website en communiceert onze activiteiten. Bij beide organisaties staan 
onze brochures en visitekaartjes op prominente plekken. 
 
Wij nemen deel aan diverse landelijke en internationale activiteiten zoals de Nacht van 
de Nacht, #ObserveTheMoon (NASA) en EarthHour (WNF). Door mee te liften op hun PR-
activiteiten, neemt onze eigen bekendheid toe. Wij nemen ook deel aan diverse ESA 
(European Space Agency) en NASA-voorlichtingsactiviteiten en onderhouden goede 
contacten met beide organisaties. Hierdoor zijn wij in een vroeg stadium op de hoogte 
van nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van de sterrenkunde en 
kunnen hierop inspelen tijdens onze eigen activiteiten voor leden en het publiek. 
 
Toekomstige situatie 

Ondanks onze groeiende bekendheid in de regio merken wij dat er nog veel te doen is 
op dit gebied om nog meer mensen te kunnen bereiken. Daarnaast is het belangrijk dat 
de inhoud van onze activiteiten interessant en stimulerend is voor onze bezoekers en 
leden. Om dit te kunnen bewerkstelligen, zullen wij de komende tijd concentreren op: 
 

• het verhogen van de effectiviteit van bestaande communicatiekanalen, 
• het zoeken naar meer mogelijkheden voor (gratis) publiciteit, en 
• het bewaken van - en waar mogelijk verbeteren van - de kwaliteit van ons aanbod 

aan activiteiten voor leden, scholen en het publiek. 

De activiteiten die hierbij kunnen helpen zijn o.a.: 

Communicatie 

Gebruik van bestaande kanalen inclusief website en sociale media zal worden 
geïntensiveerd. Wij willen bestaande berichten die vooral over onze activiteiten gaan, 
uitbreiden met inhoudelijke berichten over de sterrenkunde-gerelateerde actualiteit. 
Onze website die opgezet is tijdens de overgang naar een permanente sterrenwacht zal 
geactualiseerd worden. Op termijn zullen o.a. een interactief forum en een astromarkt 
worden toegevoegd aan de website. Delen van de website zullen ook weer in het Engels 
worden gepubliceerd voor het toenemende aantal bezoekers die (nog) geen Nederlands 
spreken. 
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Samenwerking met Natuurmonumenten wordt ondersteund door een gezamenlijk 
communicatieplan gericht op het verhogen van de bekendheid van en bezoek aan de 
sterrenwacht, zowel onder onze leden en bezoekers als die van Natuurmonumenten. Dit 
houdt o.a. in verbeterde zichtbaarheid van de sterrenwacht door in 2018 en verder 
borden, posters en telescoopiconen te plaatsen op en rond de twee gebouwen van het 
bezoekerscentrum en sterrenwacht. Ook zullen wij ANWB toeristenborden plaatsen 
langs de weg. 
 
De relaties met de pers zullen verder worden uitgebreid. Naast bestaande 
persberichten, zullen ook creatieve manieren worden gezocht om de sterrenkijkavonden 
vaker onder de aandacht van de pers te brengen, o.a. door deze berichten te koppelen 
aan bijzondere gebeurtenissen of actualiteiten. 
 

Gratis publiciteit 

Grotere organisaties hebben tevens een veel groter bereik dan kleinere zoals de 
sterrenwacht. Om aandacht te krijgen via landelijke bladen (zoals die van 
Natuurmonumenten en Zenit waarvoor principeafspraken al klaarliggen voor 2018), 
zullen wij kijken naar andere organisaties die wellicht iets op dit gebied kunnen 
betekenen.  
 

Kwaliteit van ons aanbod 

Door reacties op onze lezingen en op de bezoeken aan de sterrenwacht steeds te peilen, 
kunnen wij er voor zorgen dat ons aanbod aansluit bij de wensen van leden én het 
publiek. Ervaring heeft geleerd dat meer dan de helft van onze kijkavonden bewolkt zijn. 
Het is daarom van belang om te zorgen dat wij op deze avonden ook een interessant 
programma kunnen bieden en dat onze bezoekers hiervan op de hoogte zijn, zodat 
bezoek ook op die avonden op peil blijft. Wel moet dit gebeuren op een manier 
waardoor onze relatief kleine groep vrijwilligers niet extra wordt belast. 
 
Doel 2: het onderhouden en actualiseren van kennis van de weer- en sterrenkunde 

De huidige hoofdactiviteiten op dit gebied zijn lezingen, presentaties voor scholen en 
volwassenen en de cursussen.  
 
Huidige situatie 

Lezingen 

KNVWS Gooi en Vechtstreek organiseert ieder jaar acht lezingen op het gebied van 
weer- en sterrenkunde die voor zowel leden als het publiek toegankelijk zijn. Sprekers 
zijn professionele astronomen of gevorderde studenten en amateurs, soms afkomstig 
uit de eigen afdeling. De afgelopen twee seizoenen hebben wij geprobeerd steeds vaker 
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sprekers te zoeken buiten de KNVWS-sprekerslijst. Vaak zijn dit (aankomende) 
astronomen die nu bezig zijn met interessant onderzoek en daarover iets vertellen. Uit 
reacties van leden blijkt dat deze lezingen over het algemeen zeer gewaardeerd worden. 
Lezingenbezoek van de afgelopen twee seizoenen is in ieder geval significant hoger 
geworden dan in de twee seizoenen daarvoor. 

Cursussen  

KNVWS Gooi en Vechtstreek geeft zelf cursussen en workshops voor zowel volwassenen 
als kinderen. Cursussen bestaan meestal uit meerdere onderdelen. Voor volwassenen 
bestaat er nu een basis en een vervolgcursus. Voor scholen kan op verzoek van een 
school ook een korte cursus of presentatie over een specifiek onderwerp worden 
samengesteld.  
De vernieuwde basiscursus is inmiddels een aantal keer gegeven. In 2017 is ook een 
korte basiscursus astrofotografie toegevoegd en er zijn ook workshops telescoopgebruik 
voor volwassenen en voor volwassenen en kinderen gegeven. Leden van de afdeling 
volgen regelmatig ook zelf seminaars en cursussen om hun kennis actueel te houden.  

Groepsbezoek op de sterrenwacht en presentaties op locatie 

De leden van KNVWS Gooi en Vechtstreek ontvangen groepen en scholen op de 
sterrenwacht, vaak buiten de reguliere openingstijden. Daarnaast geven ze presentaties 
voor scholen en voor diverse andere groepen in de regio op hun eigen locaties. 
Aanleiding kan een schoolproject zijn of een bijzondere astronomische gebeurtenis 
zoals een eclips. Onderwerpen worden aangepast aan de leeftijd en belangstelling van 
de doelgroep en kunnen worden gecombineerd met een bezoek aan de sterrenwacht of 
een kijkdag of kijkavond. 
 
Toekomstige situatie  

Cursussen & Workshops 

Vanaf 2018 verwachten wij deze activiteiten te kunnen voortzetten en uitbreiden. De 
Vervolgcursus Sterrenkunde en een cursus “Oriëntatie op de Sterrenhemel” zullen voor 
het eerst worden gegeven in 2018. De workshops Telescoopgebruik zullen worden 
herhaald. Wij hopen ook in het najaar een Vervolgcursus Astrofotografie ofwel een 
Basiscursus Astrofotografie mét Telescoop te kunnen aanbieden. Ook zullen er 
workshops van één avond ieder over de “Kolonisatie van Mars” en “Exoplaneten” 
worden gegeven.  
 

Lezingen 

Het is van belang dat ons lezingaanbod vers blijft, en aansluit bij de actualiteit in de 
sterrenkunde. Wij zullen doorgaan met het zoeken van sprekers voor onze lezingen ook 
buiten de KNVWS Sprekerslijst. Waar mogelijk zullen wij deze laten aansluiten op nieuwe 
ontdekkingen of ontwikkelingen in de sterrenkunde. Suggesties van onze leden zijn altijd 
welkom. 
 



 
 
 
 

 7 Bezoekadres: Noordereinde 54e      1243 JJ ’s-Graveland        Website: http://www.sterrenwach-gv.nl  
KvK-nr:  40517907                                                                         Bankrekening: NL67 INGB 0000 3682 87 

 

Groepsbezoek 

Ons streven t.a.v. groepsbezoek is bescheiden voor de komende periode. Doordat wij 
met een vrij kleine groep vrijwilligers werken die vaak ook andere verplichtingen 
hebben, is onze capaciteit om open te zijn buiten de reguliere openingstijden beperkt. 
Ons doel is dan ook om zo efficiënt mogelijk door te gaan met dezelfde frequentie van 
extra bezoeken als nu, met zo min mogelijk extra belasting voor onze vrijwilligers. 
 

Weerstation 

Eén werkgebied dat tot nu toe in praktiserende zin is onderbelicht is de “W” van KNVWS: 
weerkunde. Vanaf 2018 zal dat gaan veranderen. In 2018 hopen wij een weerstation op 
te zetten in het veld naast de sterrenwacht. Dit zal worden verbonden met een 
computer in de sterrenwacht die vervolgens actuele informatie over het weer aan 
bezoekers doorgeeft via onze website en via beeldschermen bij de ingang van gebouw 
Brambergen en wellicht ook in het Bezoekerscentrum zelf. Principeovereenstemming is 
al bereikt met Natuurmonumenten, en details zullen z.s.m. worden uitgewerkt. 
 

Zonnewijzer 

Ook in 2018 hopen wij een grote zonnewijzer te realiseren in het veld naast het 
weerstation. Deze zal op een duurzame manier worden gebouwd waardoor die door 
kinderen ook overdag (als de sterrenwacht dicht is) kan worden gebruikt. Wel zal door 
informatieborden duidelijk worden gemaakt dat de zonnewijzer en het weerstation 
onderdeel uitmaken van de sterrenwacht. De zonnewijzer en het weerstation zullen ook 
worden ingezet door ons en door Natuurmonumenten als post tijdens gezamenlijke 
activiteiten zoals de Wilde Buitendagen. 
 

Planetenpad  

Na realisatie van het weerstation en zonnewijzer willen wij in de periode 2019 – 2020 
kijken naar de haalbaarheid van een Planetenpad, bijvoorbeeld langs de weg die van 
West naar Oost loopt vanaf de Noordereinde langs het bezoekerscentrum en 
Brambergen/Sterrenwacht en verder door het terrein van Natuurmonumenten. Met 
verlichting zou dit Planetenpad zowel overdag als ’s avonds tijdens de 
Sterrenkijkavonden of Lezingenavonden zichtbaar gemaakt kunnen worden.  Het stuk 
vanaf Noordereinde tot aan de sterrenwacht zou ook de Zon en binnenplaneten kunnen 
bevatten waardoor op een ludieke manier aandacht op de sterrenwacht zou kunnen 
worden gevestigd. Ook dit object zou kunnen worden ingezet tijdens zonnekijkdagen en 
activiteiten van Natuurmonumenten. 
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Doel 3: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden in het praktiseren van de weer- en sterrenkunde voor 
zowel jeugd als volwassenen, leden en niet-leden 

De huidige hoofdactiviteiten op dit gebied zijn de reguliere Sterrenkijkavonden, de 
Inloopavonden voor leden en de activiteiten samen met Natuurmonumenten. 
 
Huidige Situatie 

Openbare Sterrenkijkavonden 

De sterrenwacht is open iedere vrijdagavond in de periode oktober t/m maart. 
Bezoekers komen voornamelijk uit Gooi en Vechtstreek maar ook uit de wijde omgeving 
inclusief Amersfoort, Amsterdam en Utrecht. Deelnemers zijn van alle leeftijden van ca. 
6 jaar t/m senioren. Afhankelijk van de tijd van het jaar worden de planeten, de Maan, 
sterrenstelsels, sterrenhopen en vele andere objecten bekeken. 
 
Vooral voor de praktische activiteiten van de afdeling biedt de sterrenwacht grote 
kansen. De presentatieruimte binnen biedt de mogelijkheid voor een alternatief 
programma in geval van slecht weer. Ook bij goed weer wordt de presentatieruimte 
gebruikt voor quizzen, presentaties en voor activiteiten voor kinderen.  
 

Zonnekijkdagen 

Zonnekijkdagen worden ook regelmatig georganiseerd: ten minste een zondagmiddag 
per maand in de periode mei t/m september. Een aantal dagen per maand is de Maan 
ook overdag te zien en op die dagen kan er zowel naar de Maan als de Zon worden 
gekeken. 
 

Activiteiten samen met Natuurmonumenten 

Enkele keer per jaar houdt Natuurmonumenten activiteiten waarvan de sterrenwacht 
onderdeel uitmaakt, o.a. de Wilde Buitendag, Nacht van de Nacht en de 
Midzomernachtloop. Tijdens deze activiteiten maken de gasten van Natuurmonumenten 
vaak voor het eerst kennis met de Sterrenwacht en velen komen later terug op een 
kijkavond. Deze activiteiten leveren hierdoor een belangrijke bijdrage aan onze 
bekendheid.  
 

Sterrenkijkavonden voor bijzondere gebeurtenissen 

Af en toe valt er iets bijzonders aan de hemel te zien zoals een eclips of komeet. 
Wanneer het mogelijk is deze binnen de normale waarneem-uren te bekijken, worden 
openbare kijkmomenten georganiseerd.  
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Een uitzondering hierop kunnen sporadische gebeurtenissen zijn die alleen te zien zijn 
buiten de normale waarneem-uren, wanneer het niet praktisch is om het publiek te 
ontvangen. Deze activiteiten zijn in dat geval primair voor de eigen leden, en worden 
dan niet in de pers aangekondigd. 

Inloopavonden voor leden 

In de periode september t/m april is de sterrenwacht een tot twee keer per maand 
uitsluitend voor leden geopend. Op heldere avonden gaat het dak open voor het doen 
van waarnemingen. Ongeacht het weer is er gelegenheid om kennis uit te wisselen en 
elkaar te helpen met diverse praktische aspecten van de sterrenkunde. In de overige 
maanden is de sterrenwacht tenminste één keer per maand open voor leden.  
 

Vrijwilligers van de Sterrenwacht 

De vrijwilligers van het sterrenwacht maken de sterrenkijkavonden en andere 
publieksactiviteiten mogelijk. Vrijwilligers van de sterrenwacht krijgen trainingen op alle 
telescopen en mogen buiten de reguliere openingstijden gebruik maken van de 
sterrenwacht voor hun eigen waarnemingen. Deze waarnemingen kunnen in sommige 
gevallen een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek. 
 
Toekomstige situatie 

De huidige activiteiten op dit gebied zullen worden voortgezet en uitgebreid. Gezien het 
aantal bewolkte avonden zal er toenemend aandacht zijn voor het trekken van publiek 
ook op deze avonden. Wij pakken dit aan van twee kanten: ervoor zorgen dat er ook op 
bewolkte avonden een interessant programma wordt aangeboden én het effectief 
communiceren van deze avonden zodat het duidelijk is dat er steeds iets nieuws is om 
te bekijken of om naar te luisteren, ook op bewolkte avonden.  
 
De sterrenwacht is nu ingericht voor astrofotografie. In de toekomst zullen ook 
spectrografie, fotometrie en mogelijk ook wetenschappelijk onderzoek kunnen worden 
gedaan. In een nog latere fase (vanaf ca. 2020) zullen de mogelijkheden voor bediening 
van de sterrenwacht op afstand worden bekeken. Hierdoor kan de sterrenwacht 
makkelijker buiten de normale openingstijden worden gebruikt.  
 
Scholen, cursisten en leden kunnen in die fase voorstellen uitschrijven voor 
waarnemingen die zij zelf vervolgens onder begeleiding kunnen uitvoeren. In de 
toekomst kunnen ook in de nachtelijke uren onderzoeken voor hen worden uitgevoerd 
en de data aan hen beschikbaar gesteld voor analyse. In een volgende fase zal het 
mogelijk zijn voor scholen om zelf (onder toezicht) op afstand in te loggen en 
waarnemingen uit te voeren. 
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Samenwerking met soortgelijke organisaties in binnen- en 
buitenland 
Alhoewel er veel kennis en kunde aanwezig is binnen KNVWS Gooi en Vechtstreek zelf, 
kan nog meer synergie worden bereikt door samenwerking met diverse personen en 
organisaties in binnen- en buitenland. In Nederland kan worden samengewerkt met de 
landelijke organisatie, maar ook met verschillende sterrenwachten en KNVWS-
afdelingen door het land. De landelijke KNVWS heeft ideeën om een platform op te 
richten voor uitwisselingen onder de aangesloten sterrenwachten. Buitenlandse 
sterrenwachten worden ook geraadpleegd om ervaringen uit te wisselen. 
Contacten met professionele astronomen in binnen- en buitenland evenals de 
ruimtevaartorganisaties ESA en NASA verzekeren dat het aanbod van KNVWS Gooi en 
Vechtstreek actueel en stimulerend blijft.  
 
KNVWS Gooi en Vechtstreek is lid van de NASA Museum Alliance 
(https://informal.jpl.nasa.gov/museum/ ) en via een bestuurslid ook van het JPL/NASA 
Solar System Ambassadeur programma. Hierdoor mogen enkele leden van de 
vereniging deelnemen aan maandelijkse NASA-trainingen over actuele ruimtemissies en 
wetenschappelijke vraagstukken. NASA stelt dit materiaal ook beschikbaar voor gebruik 
door de sterrenwacht voor cursussen en presentaties. 
 
De natuur, milieu en de weer- en sterrenkunde hebben vele raakvlakken. Op dit gebied 
wordt samengewerkt met Natuur- en Milieueducatie (NME), Nacht van de Nacht (een 
initiatief van Natuur & Milieu en de Provinciale Milieufederaties) en uiteraard met 
Natuurmonumenten zelf.  
 
Vooral de intensieve samenwerking met Natuurmonumenten in ’s-Graveland zal nu en 
in de toekomst vele voordelen voor beide organisaties – en uiteindelijk voor het publiek 
– genereren. Mensen met belangstelling voor de ene activiteit vormen een natuurlijke 
(potentiële) doelgroep voor de andere. Doordat de activiteiten van Natuurmonumenten 
vaak overdag plaatsvinden en die van de sterrenwacht vaak ’s avonds, kan er meer 
efficiënt gebruik worden gemaakt van dezelfde faciliteiten. Ten slotte zal de 
sterrenwacht op het terrein van een Natuurmonumenten extra publiciteit voor beide 
organisaties en ook extra bezoek voor beide partijen genereren. 
Hetzelfde geldt voor de samenwerking met het restaurant Brambergen onder de 
sterrenwacht. Voor beiden betekent een samenwerking met de andere een verrijking 
van het aanbod van activiteiten. 

Fasering 
Het pad van de huidige situatie naar de in dit plan beoogde situatie strekt zich uit over 
meerdere jaren. Volgens de huidige inzichten zijn de hoofdpunten per jaar als volgt: 

https://informal.jpl.nasa.gov/museum/
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• 2018: Doorgaan met en waar mogelijk verbeteren van bestaande 
publieksactiviteiten. Weerstation en zonnewijzer implementeren. Gebruikmaken 
van de sterrenwacht voor waarnemingen en astrofotografie en daarna voor 
eenvoudige spectrografie en fotometrie. Basiscursus Sterrenkunde, Workshops 
Astrofotografie en Telescoopgebruik herhalen. Vervolgcursus Sterrenkunde en 
Vervolgcursus Astrofotografie ontwikkelen en geven.  

• 2019: Vernieuwde Basiscursus Sterrenkunde aanbieden. Haalbaarheid 
Planetenpad onderzoeken. Overige activiteiten stabiel.  

• 2020 - 2021: Planetenpad implementeren. Onderzoek naar en begin inrichting 
van bediening van de sterrenwacht op afstand onder voorbehoud van voldoende 
financiering, en mits veiligheidsvraagstukken kunnen worden opgelost. 

 

Samenvatting 
KNVWS Gooi en Vechtstreek is actief bezig sterrenkunde en wetenschap toegankelijk te 
maken voor jongeren en volwassenen in de regio Gooi en Vechtstreek. Door 
sterrenkunde begrijpelijk en interessant te maken, hoopt KNVWS Gooi en Vechtstreek 
meer interesse voor sterrenkunde en wetenschap in het algemeen te stimuleren en zo 
ook jongeren aan te moedigen om een carrière in wetenschap te overwegen.  
 
De hoofddoelstellingen van de afdeling zijn: 

• het stimuleren van de interesse in de weer- en sterrenkunde onder leden, het 
publiek en jongeren in het bijzonder, 

• het onderhouden en actualiseren van kennis van de weer- en sterrenkunde, 
en 

• het bieden van ontplooiingsmogelijkheden in het praktiseren van de weer- en 
sterrenkunde voor zowel de jeugd als volwassenen. 

Op dit moment, worden deze doelstellingen verwezenlijkt door:  
• door een actief benadering en gebruik van de pers en overige media,  
• door inzet van sociale media en de eigen website,  
• door samenwerking met Natuurmonumenten en andere organisaties, 
• door sterrenkijkavonden en zonnekijkdagen te organiseren voor het publiek 

en voor besloten groepen,  
• door lezingen van (semi-)professionele astronomen te organiseren,  
• door zelf cursussen, workshops en presentaties voor jongeren en 

volwassenen te geven, en 
• door gelegenheid te geven voor leden om de diverse aspecten van hun hobby 

uit te oefenen en ervaring op te doen op nieuwe gebieden. 
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De sterrenwacht is nu twee jaar open. Bouwend op deze basis begint de afdeling nu aan 
een volgende stap in haar ontwikkeling. Bestaande activiteiten worden verbeterd en/of 
uitgebreid.  Nieuwe activiteiten worden toegevoegd waardoor het bereik van de afdeling 
aanzienlijk zal worden vergroot. Meer aandacht zal worden gegeven aan het verhogen 
van de bekendheid van de vereniging, de sterrenwacht en de diverse activiteiten die 
worden aangeboden.  
 
Door uitvoering te geven aan dit beleid en deze activiteiten zoals in dit plan omschreven, 
hoopt KNVWS Gooi en Vechtstreek de toegankelijkheid van de wetenschap en 
sterrenkunde in het bijzonder aanzienlijk te kunnen vergroten en hierdoor van 
belangrijke toegevoegde waarde te zijn voor jongeren en volwassenen in de regio Gooi 
en Vechtstreek. 
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