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Beste leden en belangstellenden,

Kleineplanetendag 2015
Bij deze nodigen wij jullie uit voor de Kleineplanetendag 2015.
Deze wordt gehouden op 13 juni bij de publiekssterrenwacht “Bussloo” in te Voorst.
Voor leden is de deelname gratis.
Voor de belangstellenden is de deelnamebijdrage €10 en dat is inclusief de contributie voor 2015.
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Deze Kleineplanetendag wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van
Waarnemers van Sterbedekkingen en heet dan ook tevens “Sterbedekkersdag”. Voor leden van deze
vereniging is de toegang eveneens gratis.
Het programma ziet er als volgt uit:
10h00 Inschrijving
10h30 Opening KPD5 en STB14
10h35 In Memoriam, Ingrid van Houten-Groeneveld
Verder lezingen over (programma wordt daar bekend gemaakt):
- Een bijzondere bedekking door Ruperto-Carola
- Het meten van de rotaties van asteroïden
- Fotometrische metingen van een eclips
- De zonne-eclips van 2015
- KPT 2015 in Essen
- Afscheid van Kaguya
- Waarneemprogramma 2015-2016
15h30 Sluiting 5e Kleineplanetendag
15h45 Opening jaarvergadering DMPA
16h15 Sluiting jaarvergadering DMPA
16h16 Opening jaarvergadering DOA
16h45 Sluiting jaarvergadering DOA
De bijeenkomst begint om 10h met de inschrijving en duurt tot uiterlijk 17h00..
Heb je je nog niet opgegeven dat je komt, stuur dan svp een mailtje aan info@dmpa.nl

De sterrenwacht
“Bussloo” te Voorst,
Locatie
52°11’49.1”N
6°07’10.8”E

De sterrenwacht ligt aan
de Busslooselaan 4 in
Voorst.
Het telefoonnummer is
0571 262006

Uitnodiging Kleinplanetentagung in Essen (Duitsland)
Het bestuur nodigt u uit deel te nemen aan de kleinplanetentagung in het Duitse Essen (bij Venlo 70 km over de
grens). Deze is van 26 juni en begint met een gezellig samen zijn. Zaterdag en zondag zijn er voordrachten van
een hoog kaliber. De bijeenkomst ist in de Walter Hohmansternwarte. Het volledige programma en de
organisatie (inclusief aanmelding) is te vinden op: http://www.minorplanets.eu/KPT2015/
De voertaal is Duits.
Vier van onze leden hebben zich intussen aangemeld.

Jaarvergadering
Zoals gewoonlijk wordt tijdens de Kleineplanetendag de algemene ledenvergadering gehouden, beter bekend
als de jaarvergadering. De financiële stukken worden getoond tijdens de bijeenkomst.
Na de 5e Kleineplanetendag volgt de jaarvergadering.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Verslag jaarvergaderin d.d. 6 december 2014
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Bestuur, er zijn nog geen aftredende bestuursleden
8. Verkiezing nieuwe kascommissie
9. Activiteiten komende jaar
10. Rondvraag
11. Sluiting

ALV DMPA 6 december 2014
Locatie: Kleine collegezaal universiteit Nijmegen
Present: JM Winkel, Marion Iris van der Linden, Henk Bril, Marc Fokker, Henk de Groot, Reinier Ott (jarig!),
Nicole Ott-Franssen, Johan van Kuilenburg, Jaap van ’t Leven, Erik Bellaard, Adri Gerritsen, Wim Nobel, Peter
Louwman, Niek de Kort, Harrie Rutten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening door vz Harrie Rutten, start van de vergadering : 14:52 uur
De agenda is vastgesteld conform het rodngestuurde voorstel
Notulen vorige vergadering: deze worden aangenomen
Jaar verslag secretaris over 2013 : dit wordt aangenomen
Jaar verslag penningmeester over 2013. Uitleg wordt gegeven door Jan Maarten.
Begroting 2014: deze wordt aangenomen
Verslag Kascommissie (J van ’t Leven, V. van Rooijen): de vergadering verleent decharge aan het
bestuur
Verkiezing nieuwe kas commissie: Henk de Groot en Jaap van ’t Leven
Bestuursmutaties : geen wijzigingen in het bestuur
Relatie met Fachgruppe KleinPlaneten ( Duitsland ): Harrie geeft uitleg over de KleinPlaneten
Tagungen
Waarneem programma 2014 / 2015: zie hiervoor o.a. het programma van de Fachgruppe en de
informatie van het Minor Planet Center
Rondvraag: graag actualiseren van de website
Sluiting om 15:07 uur

Jaarverslag DMPA over 2014
De Algemene Leden Vergadering vond plaats op 6 december 2014 tijdens een gezamelijke bijeenkomst met de
Werkgroep Sterbedekkingen op de Universiteit Nijmegen.
waarbij de bestuursleden hun zetel hebben behouden:
Harrie Rutten, voorzitter
Erik Bellaard, secretaris
Jan Maarten Winkel, penningmeester
Niek de Kort, bestuurslid
Per 31 december 2014 bedroeg het ledenaantal 27, inclusief het erelid, mevrouw Van Houten-Groeneveld en
gelijk aan het aantal per 31-12-2013.
Helaas is ons lid en actief astrometrist Henk Munsterman ons op 6 april 2014 in de leeftijd van slechts 67 jaar
plotseling ontvallen. Gelukkig blijft Henk bij ons als asteroïde nummer 12169.
Gedurende het jaar werden waarnemingen gedaan door een klein aantal leden. Astrometrische resultaten zijn
rechtstreeks gemeld bij het MPC.
De meeste waarnemingen betrof het waarnemen van sterbedekkingen door kleine planeten. Hier werden 70
waarnemingen gedaan aan 69 objecten. Er waren 34 waarnemingen waarvan 5 succesvol door Jan Maarten
Winkel, 22 waarnemingen waarvan 2 succesvol door Henk de Groot en 14 waarnemingen waarvan 1 succesvol
door Harrie Rutten. Deze waarnemingen gedeeld met de Nederlandse Vereniging van Waarnemers van
Sterbedekkingen en werden via Planoccult gerapporteerd aan Eric Frappa. Uitwerkingen van de waarnemingen
zijn te vinden op www.euraster.net. Hierbij was de bedekking door 241 Germinia op 18 april de meest
succesvolle.

Daarnaast zijn er ook fotometrische waarnemingen gedaan door Henk de Groot.
Er zijn verder geen verenigingsbijeenkomsten geweest. Wel werd nog de Algemene Ledenvergadering van de
KNVWS bezocht. Ook bezochten leden de voorjaarsbijeenkomst van de KNVWS in Hoogeveen en de
najaarsbijeenkomst in Goirle.
Het bestuur heeft in 2014 uitsluitend via mail overlegd.
Er was in 2014 wederom een Kleinplanetentagung in Duitsland Dit jaar was deze in Heidelberg in het Haus der
Astronomie. Een afvaardiging van ons ging naar die KPT in Heidelberg geweest, bestaande uit Erik Bellaard,
Harrie Rutten en Jan Maarten Winkel. Harrie verzorgde daar een lezing. Door persoonlijke omstandigheden is
het verslag niet geheel klaar gekomen zodat het nog niet gepubliceerd kon worden.
De bestaande contacten werden geïntensiveerd. Een aantal leden heeft geregeld contact met leden van de
Duitse zusterorganisatie.
secretaris
Erik Bellaard
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