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Inleiding 
 
Voor u ligt het beleidsplan 2012-2016 van de Volkssterrenwacht Bussloo (VSB).  
 
Nederland telt 33 publiekssterrenwachten. Het werkgebied van de VSB beslaat een behoorlijk gebied 
in Midden Nederland en omvat globaal de Stedendriehoek Deventer/Apeldoorn/Zutphen.  
De onderlinge contacten zijn goed en de landelijke kontakten zijn gebundeld in de Landelijk 
Samenwerkende Publiekssterrenwachten (LSPS) en de Koninklijke Vereniging voor Weer- en 
Sterrenkunde met als doel het verzamelen en verspreiden van informatie over programma’s en 
activiteiten van de individuele sterrenwachten.  
 
De VSB is een stichting die zich richt op het verspreiden van kennis rondom de sterrenkunde.  
Het bestuur, de medewerkers en de beheerder van de VSB zijn allen vrijwilligers. 
 
De doelstelling van de VSB is statutair: 
 
“het bevorderen van de beoefening van de amateurastronomie als creatieve wijze van 
vrijetijdsbesteding die de beoefenaars enerzijds in contact brengt met de grootsheid van het heelal en 
anderzijds met de exacte wetenschappen, hun beoefenaren en met de technieken die bij het 
vervaardigen van eigen waarnemingsinstrumenten nodig zijn. De stichting stimuleert en coördineert 
gerichte waarnemingsacties.” 
 
De concrete invulling hiervan is de volgende: 
 
Onze sterrenwacht is erop gericht de sterrenkunde voor een breed en gevarieerd publiek 
toegankelijk te maken. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan 
gezamenlijke activiteiten zoals, waarnemen, astrofotografie, instrumentenbouw, 
zelfstudie en onderhoud van de sterrenwacht.  
 
 
De Volkssterrenwacht opereert per 2011 met vier bestuursleden, twintig medewerkers en één 
beheerder. Het streven is de komende tijd het bestuur uit te breiden tot vijf bestuursleden. Tevens 
wordt er naar gestreefd om de grootte van de medewerkersgroep in lijn te houden met de groei van 
de activiteiten. 
 
De ambitie van de medewerkers en het bestuur van de VSB voor 2012-2016 is om de VSB blijvend 
op de kaart te zetten en daartoe is de volgende doelstelling geformuleerd:  
 
De VSB wil zich in de regio blijven profileren als instelling voor publieksvoorlichting over 
sterrenkunde, ruimtevaart en aanverwante wetenschappen, waarbij zij zich blijft richten 
op het algemene publiek (in het bijzonder de ‘recreatieve’ bezoeker) en op educatieve 
doelgroepen (basis- en voortgezet onderwijs). 
 
  
 
 
 



3 

 

 
Lid Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) 
Lid Vereniging van Landelijk Samenwerkende Publiekssterrenwachten (LSPS)  

 

Activiteiten     
 
Om de beschreven doelstelling te verwezenlijken worden de volgende activiteiten ondernomen: 
 

a. Wekelijkse Kijk-in avonden op de vrijdagavond. 
Deze mogen zich in een toenemende belangstelling verheugen. Het gemiddelde 
bezoekersaantal ligt rond de veertig per avond. Een vast team van sprekers verzorgt een 
afwisselend en interessant programma over een scala van onderwerpen die betrekking 
hebben op sterrenkunde, ruimtevaart, astrofotografie, instrumentenbouw. Regelmatig worden 
tevens gastsprekers uit de professionele astronomie uitgenodigd. Ook worden op deze kijk-in 
avonden waarneemacties ondernomen met behulp van de 30cm-telescoop en de zonnekijker. 
 
In 2012-2016 zullen deze kijk-in avonden voortgezet worden en zal blijvend gestreefd 
worden naar een boeiend programma voor een groot publiek. 
 

b. Groepsbezoeken. 
Naast de reguliere vrijdagavond openstellingen is de VSB ook, op afspraak, te bereiken voor 
groepen. Deze variëren van schoolklassen, personeelsverenigingen, familiegroepen tot 
groepen die een recreatief bezoek brengen aan de sterrenwacht. Bij gelegenheid worden ook 
groepsbezoeken op locatie verzorgd. 
Ook wordt de mogelijkheid geboden aan andere astronomische verenigingen zoals de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) en werkgroepen als 
de Nederlandse Kometen Vereniging en de Dutch Minor Planet Association om de 
presentatieruimte van VSB te gebruiken voor vergaderingen en ledendagen. 
 

In 2012-2016 zal de sterrenwacht zich blijvend beschikbaar stellen voor het ontvangen van 
deze groepen, waarbij de invulling hiervan zowel inhoudelijk als praktisch aangepast kan 
worden aan de wensen van de bezoekers. Hierbij wordt specifieke aandacht geschonken aan 
groepen uit zowel het primair als voortgezet onderwijs. 
 

c. Cursussen. 
De VSB organiseert jaarlijks diverse cursussen, waaronder een Beginnerscursus Sterrenkunde 
in samenwerking met Triangulum. Deze cursussen worden verzorgd door vrijwilligers van de 
beide organisaties. 
Daarnaast worden nog modules aangeboden waarin wat dieper op de onderwerpen wordt 
ingegaan of specifieke onderwerpen nader worden belicht. 
 
In 2012-2016 zal een continue evaluatie plaatsvinden van de aard, omvang en inhoud van 
de geboden cursussen. Gestreefd wordt naar een uitbreiding van het aantal sprekers, te 
werven onder de eigen vrijwilligers. 
 

d. Waarnemingsactiviteiten. 
Door het hele jaar worden diverse waarnemingsactiviteiten georganiseerd, die regelmatig 
worden bezocht. De computergestuurde 30cm-telescoop mag zich in een grote belangstelling 
verheugen, alsmede ook de recent aangeschafte zonnekijker. 
Helaas is storend omgevingslicht en een rij hoge populieren soms een belemmerende factor 
hierbij. 
 
In 2012-2016 streven we naar een verdere uitbreiding van het aantal waarneemactiviteiten, 
o.a. door verbetering/aanschaf adequate apparatuur en instrumentarium. Ook is een verdere 
professionalisering van de vrijwilligers hierbij een punt van aandacht. 
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e. Overige activiteiten. 
Naast bovengenoemde activiteiten zijn er nog diverse andere activiteiten: 

 Landelijke Sterrenkijkdagen 
 Zomerse Zondag 

 Sterrenkunde voor de Jeugd 
 Oktober Kennismaand 
 Missie maan 
 Nacht van de Nacht 

 
In 2012-2016 wil de VSB op een enthousiaste wijze deze activiteiten voortzetten en waar 
mogelijk uitbreiden; mede door aan te sluiten op landelijke initiatieven. 

 
 

Inkomstenbronnen 
 
De VSB verwerft haar structurele inkomsten uit: 

 Donateurs.  
Het aantal donateurs schommelt maar beweegt zich meestal rond de 120. De meesten zijn B-
donateur voor een prijs van € 25,00 per jaar 

 Bezoekers kijk-in avonden. 
Het gemiddelde bezoekersaantal op een kijk-in avond is circa veertig, waarvan ongeveer een 
derde donateurs. De overige bezoekers betalen een entreeprijs van € 4,00 per volwassene en 
€ 2,50 voor een kind 

 Het geven van cursussen waarvoor cursusgelden worden geheven 
 Baromzet; de verkoop van koffie/thee/limonade tijdens de openingsuren 

 Verkoop en uitlenen van boeken/instrumenten en andere materialen 
 Subsidie Gemeente Voorst 

 
Incidentele inkomsten worden verkregen via fondswerving en dienen vooral voor projectmatige 
uitgaven. 
 

Beheer van het vermogen 
Het beleid van de Volkssterrenwacht Bussloo is er op gericht dat er een vast bedrag ten behoeve van 
continuïteitsreserve wordt gereserveerd. Het vermogen van de Stichting is stabiel.  

 
Besteding van het vermogen 
Grotere investeringen (> € 250) worden pas gedaan na het opstellen van een projectvoorstel en het 
indienen van een begrotingsvoorstel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apeldoorn, maart 2012 

F.P. Vermeulen, secretaris VSB 


