


Voor u ligt het jaarverslag 2019 van sterrenwacht Limburg. 

In dit verslag kijken wij terug op het zesde operationele jaar van sterrenwacht Limburg. Een jaar waarin 
wij wederom met trots terugkijken op allerlei educatieve activiteiten, goede bezoekersaantallen en een 
gezonde financiele huishouding. 

2019 kende enkele leuke evenementen op verschillende gebieden van de sterrenkunde en ruimtevaart. 
Naast evenementen zoals de landelijke sterrenkijkdagen en de  Nacht van de Nacht, zien we ook enkele 
nieuwkomers. Ze organiseerden wij voor het eerst dit jaar de Zonnekijkdag en deden we mee met 
Internationale Maankijkdag. De sterrenwacht investeerde naast de grote landelijke evenementen, ook 
in de kleinere nieuwkomers die zich vooral richten op de popularisering van de sterrenkunde onder 
jongeren en die op regionaal niveau goed toepasbaar zijn.

We kunnen echter ook zien dat 2019 de recordaantallen van 2018 niet gaat overbruggen. 2018 was dan 
ook een ongebruikelijk goed jaar waar het uitzondelijk goede weer, veel hemelsverschijnselen en enkele 
unieke ruimtemissies, bij elkaar kwamen. 2019 was op dit gebied een heel stuk rustiger en kende helaas 
relatief veel bewolkte dagen. Daarom moesten wij ons steeds meer gaan richten op evenementen die 
wat minder afhankelijk zijn van helder weer. Hieruit vloeiden enkele leuke intiatieven zoals de speciale 
programma’s rond het 50-jarige jubileum van de eerste maanlanding.

Terugkijkend op het jaar 2019 kunnen we concluderen dat de sterrenwacht ook in minder gunstige 
periodes robuust en stabiel functioneert. Zowel het algemene publiek, onze jongere generaties en de 
media weten de sterrenwacht te vinden als het gaat om de functie als educator op het gebied van 
sterrenkunde en aanverwante onderwerpen. En daar zijn we met zijn allen erg trots op. 

In dit jaarverslag leest u hoe wij onze doelstellingen en missies in 2019 hebben gerealiseerd. Ook lichten 
wij onze bezoekersaantallen en ons financieel resultaat toe. Mocht u vragen hebben over dit jaarverslag 
dan beantwoorden wij deze graag.

Wij wensen u veel leesplezier toe. 

Namens het bestuur van sterrenwacht Limburg,

Met vriendelijke groet,
Geen handtekeningen in online-versie i.v.m. privacy.

Christian Mass-Protzen, voorzitter.

Beste Lezer,
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In de jaren erop kende de sterrenwacht een gestage groei op het gebied van activiteiten, nieuwe 
initiatieven en bezoekers. Door het opdoen en het aantrekken van nieuwe expertise, werd ons aanbod 
van educatieve programma’s en de publieksvoorlichting steeds volwassener en professioneler. De 
fundamenten van ons bestaansrecht als Limburg’s enige publiekssterrenwacht werden steeds steviger.
Hierdoor gingen wij op een steeds langer termijn denken. De sterrenwacht en haar inboedel is in een 
uniek en thematisch gebouw gevestigd dat na ruim dertig jaar onderhevig was aan groot onderhoud. 
Onder andere het dak en de CV waren defect of sterk verouderd waardoor onze exploitatie op de langere 
termijn in gevaar zou komen. Er moesten dus enkele werkzaamheden worden verricht om het gebouw 
ook op lange termijn nog te kunnen gebruiken. 
Daarom werd het Meerjarenplan in het leven 
geroepen. Dit plan omschreef hoe de sterrenwacht 
door middel van bouwkundige aanpassingen 
en aanpassingen aan het (educatieve) aanbod, 
haar bestaansrecht op de lange termijn zou gaan 
garanderen. In 2016 ontving de sterrenwacht van 
de gemeente Heerlen en de provincie Limburg de 
toezegging en de nodige financiële ondersteuning 
om het Meerjarenplan te realiseren; Hierdoor 
is de sterrenwacht nu goed op weg om ook op 
de lange termijn een belangrijk deel van haar 
fundamenten, namelijk onderdak, te behouden. 
Het sterrenwachtgebouw is nu gemoderniseerd 
waardoor zowel het publiek als ook de inboedel en 
het gevoelige instrumentarium weer een veilig (en 
droog) onderdak hebben. De sterrenwacht is, met haar typerend gebouw, een uniek stukje educatief en erfgoed 

dat Heerlen en Limburg rijk is.

Geschiedenis

In 2012 sloegen enkele sterrenkunde-hobbyisten de handen ineen om te onderzoeken of er draagvlak 
was voor een publiekssterrenwacht op de Schaapskooi. En dat draagvlak was er zeker! Zowel 
amateursterrenkundigen, publiek en educatieve instellingen als ook locale overheden waren enthousiast 
over het idee. En zo werd op 9 januari 2012 stichting sterrenwacht Limburg in het leven geroepen.

De maanden erop werd er door de stichting vooral met potentiele stakeholders, de eigenaar van het 
gebouw en de inboedel op de Schaapskooi en andere relevante partijen overlegd en afspraken gemaakt. 
De stichting werd bijgestaan door een actieve groep vrijwilligers die ook bijdroegen aan het operationeel 
maken van het gebouw. Er moest namelijk veel gebeuren; Er was onder andere geen bruikbare expositie, 
het dak lekte op allerlei plekken en de oude antieke kijker was onderkomen. Daar werd door de stichting 
en haar vrijwilligers de komende maanden hard aan gewerkt. Het resultaat? Een spetterende (her)
opening van de sterrenwacht op 22 februari 2013.

Daarnaast vond ook modernisering plaats van bijvoorbeeld de 
expositie en de presentatie; Zeker in 2017 en 2018 vonden enkele 
expositie- en presentatieupgrades plaats die de bezoekersbeleving 
ten goede kwam. Een van de meest belangrijke upgrades was het 
presentatiesysteem met een enorm projectiescherm, waarmee 
de bezoeker op interactieve reis gaat door bijvoorbeeld ons 
zonnestelsel, andere zonnestelsels of sterrenstelsels. De nieuwe 
software kan zodanig snel en accuraat worden aangepast, dat 
snel op veranderingen of hoogtepunten aan de sterrenhemel 
ingesprongen kan worden. De sterrenwacht kreeg ook een 
AstroShop waar mensen professioneel advies konden inwinnen 
over de aanschaf van sterrenkijkers en accessoires. Uiteraard 
konden deze dan via ons ook aangekocht worden. 
Naast interne upgrades, werkte de sterrenwacht ook aan outreach-
activiteiten. De doorgaande en nauwer wordende samenwerkingen 
met gelieerde partijen zoals Natuurmonumenten en een heel scala 
aan scholen zijn daar goede voorbeelden van. Zo kregen wij steeds 
meer scholen en groepen op bezoek die bij ons het dagprogramma 
volgen. De sterrenwacht kent een stabiele positieve trend op het 
gebied van bezoekersaantallen en populariteit. Door te blijven 
investeren in ons eigen aanbod als ook in samenwerkingen, willen 
we deze trend blijven doorzetten.
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De missie van sterrenwacht Limburg luidt sinds haar oprichting als volgt:

“Het verbreiden en populariseren van de sterrenkunde in de breedste zin van het woord”.

Om onze missie uit te voeren, hanteren wij drie kerndoelen:

Educatie en publieksvoorlichting, gericht op jongeren

Behoud van cultureel erfgoed

Amateursterrenkunde en aanverwante onderwerpen

Onze Missie

Het leveren van gepaste educatieve programma’s op het gebied van sterrenkunde en aanverwante 
onderwerpen. Onze doelgroep hierbij is het algemene publiek, met primair de jongere bezoeker. 
Het educatieve programma bestaat uit de algemene publieksvoorlichting en uit op maat gemaakte 
programma’s voor het primaire en secundaire onderwijs.

De sterrenwacht kent enkele instrumenten met een lange of rijke geschiedenis in de Nederlandse 
sterrenkunde. Voorbeelden hiervan zijn onze “Fauth” lenzentelescoop of onze Fraunhoferkijker. Door 
regelmatig onderhoud, tentoolstelling en praktische inzet, blijven de instrumenten toegangelijk tot het 
publiek.

De sterrenwacht is van en voor amateursterrenkundigen. De hobbyist speelt bij ons een belangrijke 
rol. Sterrenwacht Limburg biedt voor de hobbyist ruimte en mogelijkheden om zijn of haar hobby uit 
te voeren. Dit veelal in combinatie met de bezoekers. Hierdoor krijgen de bezoekers een inzicht in 
sterrenkunde als hobby

Educatie: Algemene publieksvoorlichting

Ons educatief aanbod is afgestemd op twee 
soorten bezoekers: het algemene publiek, maar in 
het bijzonder de jongere bezoeker en scholen of 
verenigingen waarbij het programma specifiek voor 
deze groep wordt afgestemd. In 2019 bezochten 
iets meer dan 80% van de bezoekers als algemeen 
publiek de sterrenwacht op de vrijdagavond. Dit 
algemene publiek bleef dus ook in 2019 de grootste 
bron van bezoekers. Op 50 vrijdagavonden kon de 
bezoeker, met behulp van ons vrijwilligersteam en 
de aanwezige apparatuur zoals expositie, computers 
en uiteraard telescopen, op ontdekkingstocht gaan 
langs de sterren en planeten. Het aandeel van jongere 
bezoekers bleef in 2019, ten opzichte van vorige 
jaren, gelijk. Dit is een gevolg van een toenemend 
aantal schoolbezoeken, assertievere opzet en 
uitvoer van activiteiten en gerichtere PR activiteiten. 

Ook in 2019 ontvingen wij de meeste bezoekers op de reguliere vrijdagavonden.

Wij realiseerden de algemene publieksvoorlichting op de volgende vier manieren:

- Interactieve presentatie & rondreis door het universum;

- Praktische expositie over verschillende sterrenkundige onderwerpen;

- Sterrenkijkavonden;

- Thema-avonden en andere activiteiten buiten de reguliere openingstijden. 
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Het onderwerp sterrenkunde is een heel 
uitgebreid, complex en deels pittig onderwerp. 
Het is daarom van belang om methoden toe te 
passen die een effectieve brug vormen tussen de 
vaak jonge bezoeker en de complexe en soms 
droge materie van de sterrenkunde. 

Sterrenwacht Limburg heeft haar koers van 
2018, in 2019 voortgezet. Zo werd er tijdens de 
presentatie gebruikt gemaakt van o.a. “Space 
Engine”, “Universe Sandbox” en “Stellarium” 
software. Deze software is er specifiek op gericht 
om middels mooie, duidelijke – maar realistische 
visualisaties, het verhaal van de spreker effectief 
over te brengen op het publiek. Zeker “Space 
Engine” en “Universe Sandbox” zijn snel en 
makkelijk aanpasbaar volgens het Sandbox-
model. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld bij de 
ontdekking van een nieuw object, de software 
snel geprogrammeerd kan worden zodat dit object ook zichtbaar wordt in de presentatie. Ook kan zo 
snel worden ingespeeld op hemelverschijnselen zoals verduisteringen, ontploffende sterren of kometen. 
Ook werd veel gebruikt gemaakt van echte modellen van hemellichamen en ruimtevaartuigen om zo het 
praktische inzicht te bevorderen. 

Dit jaar bleef sterrenwacht Limburg werken aan haar presentatiesysteem. Waar wij in 2018 vooral 
investeerden in nieuwe hardware, werden in 2019 nieuwe presentatie-stramienen ontwikkeld en 
bestaande stramienen verfijnd. Zo konden de presentaite nog beter afgestemd worden op het aanwezige 
publiek. Een presentatie voor een publiek met veel kinderen moet namelijk aan andere voorwaarden 
voldoen dan dezelfde presentatie voor volwassenen. Dit om het toch al complexe onderwerp van de 
sterrenkunde begrijpelijk en laagdrempelig te houden.

Presentaties: interactief, virtueel en visueel

De nieuwe hardware zorgt voor realistische en realtime rendering van buitenaardse werelden. 

Het enorme dynamische bereik van het gebruikte systeem en de gebruikte software, zorgde er dus 
voor dat we de materie voor een heel breed publiek laagdrempelig en begrijpelijk konden houden. 
Ook in  2019 ontving de sterrenwacht enkele scholen en de klassen varieerden tussen groep 6 van de 
basisschool tot een vierde klas VWO. Op de enorme niveauverschillen konden we met behulp van ons 
presentatiesysteem en expositie makkelijk inspelen. 
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In 2019 konden de bezoekers op 50 vrijdagavonden + enkele landelijke evenementen, terecht voor het 
algemene sterrenwacht-programma dat bij helder weer ook een sterrenkijkprogramma kende. Na de 
virtuele rondreis ging de bezoeker zelf de sterrenhemel ontdekken met behulp van onze sterrenkijkers. 
De sterrenkijkers werden bediend door vrijwilligers die daarbij uitleg gaven over de objecten die op dit 
moment te zien waren. Zo vergaapten bezoekers zich aan de kraters en de gebergten op de Maan, de 
enorme wolkenbanden op Jupiter of de prachtige ringen rond Saturnus. De sterrenwacht hanteerde 
verschillende instrumenten, varierend van onze ruim 120 jaar oude “Fauth”-refractortelescoop tot de 
modernste “Meade” spiegeltelescopen. Tussen de presentatie en kijksessies in, konden de bezoekers zich 
verdiepen in onze expositie waar zij van alles leerden over het zonnestelsel, ruimtevaart en telescopen. 
In 2019 hebben we de expositie op het gebied van informatievoorziening verder geupdated. Daarnaast 
hebben we ook een start gemaakt met een nieuw stuk expositie over klimaat en weer dat vooral in 
2020 gerealiseerd zal worden. Vrijwilligers van de sterrenwacht hebben alvast de fundamenten van deze 
expositie voorbereid zoals het nodige programmeerwerk, het testen van concepten met betrekking tot 
(ruimte)weerobservatie en het opo papier ontwerpen van de expositie. 

Terugkomregeling
Een van de hoofdredenen dat mensen onze sterrenwacht bezochten is het kijken naar de sterrenhemel. 
De openingszin bij binnenkomst was bij de meeste bezoekers stevast: “Hallo, wij komen vanavond eens 
naar de sterren kijken!”. Helaas laat het klimaat in Nederland het sterrenkijken lang niet altijd toe. Om de 
sterrenhemel te kunnen waarnemen dient men een heldere hemel te hebben. Daarnaast wordt het in de 
zomermaanden pas laat donker; De sterrenhemel is dan pas vanaf 22:30u-23:00u goed zichtbaar. Dat is 
voor de vele jonge bezoekers van ons, nogal aan de late kant. Daarom introduceerde de sterrenwacht in 
2017 de terugkomregeling waarbij bezoekers met hetzelfde kaartje binnen 6 maanden een keer mochten 
terugkomen indien zij niet naar de sterrenhemel konden kijken. Navraag onder bezoekers wees uit dat 
de bezoekers deze regeling erg op prijs stelde en daarom besloot sterrenwacht Limburg om deze regeling 
in 2019 en 2020 voort te zetten. In 2019 maakte 112 bezoekers gebruik van deze terugkomregeling.

Fauth antieke lenzenkijker
Een bijzonder stukje expositie is onze antieke “Fauth” 
lenzenkijker. Deze ruim 120 jaar oude sterrenkijker is 
gehuisvest in onze typerende sterrenkijk-koepel. De 
sterrenkijker werd in 1893 in Chicago vervaardigd en 
vervolgens naar Nederland verscheept. Aldaar werd 
de sterrenkijker door het klooster te Valkenburg 
jarenlang gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek 
aan variabele sterren. Dat zijn sterren die, om toen 
onbekende redenen, in helderheid varieren. In de 
Tweede Wereldoorlog werd de sterrenkijker verstopt 
in de kelder van het klooster waar deze in de jaren 
‘70 weer tevoorschijn kwam. Volkssterrenwacht 
Hercules nam de sterrenkijker toen dankbaar over 
van het klooster. Sindsdien wordt de sterrenkijker 
gebruikt voor publieksdoeleinden. Sterrenwacht 
Limburg nam de sterrenkijker in 2012 van haar 
voorganger over en de sterrenkijker is in haar 
typerende koepel te bewonderen door het publiek. 
Ook wordt de sterrenkijker gebruikt voor het bekijken 
van de sterrenhemel.

Sterrenkijkavonden
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In 2019 bleef de sterrenwacht werken aan het bijwerken 
en de uitbreiding van de expositie. De expositie vervult 
een belangrijke functie in de informatievoorziening. Het is 
belangrijk dat de expositie, net zoals de andere onderdelen, 
laagdrempelig, praktisch en up to date blijft. Wij hebben 
dit jaar geen grootschalige aanpassingen verricht. In 
plaats daarvan hebben we de informatievoorziening van 
de expositie verder geupdated naar de laatste stand 
van zaken in de wereld van de sterrenkunde. Daarnaast 
hebben we een begin gemaakt met een uitbreiding van 
de expositie die voor 2020 gepland staat. In 2020 zal het 
onderwerp “klimaat en weer” een belangrijk onderdeel 
worden van de expositie. In 2019 werden hier al de 
nodige voorbereidingen voor getroffen. Er moesten enkele 
concepten ontworpen en getest worden die de expositie 
zal voorzien van de nodige informatie. Denk hierbij aan 
het automatisch ontvangen van weersatellieten en het 
detecteren van meteoren (ruimteweer). Ook krijgt de expositie een uitgebreid weerstation waarvan de 
hardware in 2019 al voorbereid werd. 

Expositie: van zonnestelsel tot ruimtevaart

Ons zonnestelsel
Hier leerde de bezoeker middels grote informatieve schermen en foto’s alles over de Zon en de planeten 
van ons zonnestelsel. Ook Aardse verschijnselen zoals zonsverduisteringen, maansverduisteringen en 
het poollicht werden uitlegd. De expositie is praktisch en visueel opgebouwd zodat het voor de bezoeker 
goed begrijpelijk blijft. Achterdoor bevond zich de zogenaamde “GalaxyWall”. Een grote afbeelding van 
“ons” melkwegstelsel waarop onze plek in het universum is aangeduid. De zonnestelsel-expositie werd 
in 2019 al voor een deel aangepast om ruimte te gaan maken voor de (ruimte)weer-expositie die in de 
loop van 2020 wordt opgebouwd en opgeleverd. 
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D.m.v. antennes en gepaste hardware kunnen overvliegende weersatellieten uitgelezen worden. De live weerbeelden kunnen dan getoond en geanalyseerd worden. 
Daarnaast is het ook mogelijk door middel van radiogolf-reflecties meteoren (“vallende sterren”) te detecteren. Dit is zeker handig op bewolkte avonden. Daarnaast kan uit 
het signaal vanalles afgeleid worden zoals de grootte van het object, snelheid en richting.

Door veel visuele prikkels en doe-dingen te gebruiken, wordt de opbouw van ons zonnestelsel en de plek in ons universum op een begrijpelijke manier uitgelegd. 



Telescopen & Sterrenkijken als hobby
Dit deel van de expositie bestaat uit drie onderwerpen: telescopen, sterrenkunde als hobby en de actuele 
sterrenhemel. Bij het deel “telescopen” leert de bezoeker van alles over de geschiedenis, bouw en 
werking van de telescoop. Welke soorten zijn er allemaal en waar moet je op letten als je zelf een 
telescoop aanschaft? Het “sterrenkijken als hobby” richt zich actief op de ambitie om zelf sterren te gaan 
kijken. Wat zijn de mogelijkheden? Wat kun je verwachten? En hoe begin je met astrofotografie? De 
“actuele sterrenhemel” is een nieuw stukje expositie dat in het najaar van 2018 werd geimplementeerd. 
Dit deel bestaat uit een groot touchscreen scherm waarop planetariumsoftware een “live”-sterrenhemel 
laat zien. De bezoeker kan middels het aanraken van het scherm de sterren, planeten en sterrenbeelden 
onderzoeken die op dit moment aan de hemel zichtbaar zijn.
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Ook in 2019 bleef ons sterrenkundig erfgoed beschikbaar voor onze 
bezoekers. Uiteraard valt onze Fauth sterrenkijker hieronder. Ook de 
ruim 190 jaar oude Fraunhofer sterrenkijker die wij in 2013 dankbaar 
van de Redemptoristen hebben mogen overnemen, was te bewonderen. 
De Fraunhofer telescoop is met haar grootte vrij uniek voor dit soort 
telescoop. De sterrenwacht stelde ook haar heliostaat te kijk. Een 
heliostaat is een telescoop waarmee op een veilige manier, verschillende 
facetten van de Zon kunnen worden waargenomen. Het plan is er om de 
heliostaat weer volledig operationeel te maken. Echter zou dit gepaard 
gaan met aanzienlijke aanpassingen aan het gebouw. Iets dat wij graag 
uitstellen tot er meer duidelijkheid is omtrent de eigendomskwestie. 
Naast deze instrumenten heeft de sterrenwacht nog enkele kleinere 
unieke instrumenten in haar bezit zoals de Russische TAL kijker en een 
originele Polarex refractor uit de jaren ‘70. Veel van deze kijkers worden 
nog regelmatig ingezet voor sterrenkijkevenementen. 

Sterrenkundig erfgoed

Algemeen onderhoud

Dit jaar verrichtte de sterrenwacht 
algemeen onderhoud aan de toiletten 
en astroshop. Beiden waren aan een 
upgrade toe. De toiletten waren nog 
van de vorige eigenaar en inmiddels 
ruim 30 jaar oud en nodig aan 
vervanging toe. De sterrenwacht 
heeft in de zomer met behulp van 
enkele vrijwilligers, de toiletten 
geheel vervangen voor nieuwe 
moderne exemplaren. Daarnaast 
heeft de astroshOp een update 
gekregen. Zo werden er nieuwe, 
meer representatieve, vitrines 
geplaatst zodat het geheel er nog 
uitnodigender en open uitziet. 

Een deel van onze sterrenkijk- en ruimtevaartexpositie met verschillende modellen van ruimtevaartschepen en een virtuele sterrenhemel.
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Thema-dagen en activiteiten

Het jaar 2019 begon goed met de totale maansverduistering op 21 januari. Op een ijskoude maandagnacht 
verzamelden zich enkele sterrenwachters en een 20-tal bezoekers om de maansverduistering te 
aanschouwen. De verduistering zelf was door de heldere lucht erg goed te volgen. Voor het algemene 
publiek lag de combinatie van een maandagochtend en het tijdvak van 03.00u tot 06.00u nogal 
ongunstig. Desondanks hebben een 20 tal bezoekers ons weten te vinden en kregen we prachtige foto’s 
en waarneemverslagen door van mensen die de verduistering vanuit de achtertuin hebben gevolgd.

Sterrenkijkdagen 2019
Ook in 2019 deed de sterrenwacht weer mee met de Landelijke 
Sterrenkijkdagen en wel op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart. 
Tijdens dit landelijk evenement openen sterrenwachten, 
sterrenkunde-verenigingen en gerelateerde partijen extra 
hun deuren om het publiek een kijkje te laten nemen in de 
wereld van de sterrenkunde, sterrenkijken en sterrenwachten. 
Dit evenement is vooral gericht op de jongere generaties en 
heeft onderandere als doel het promoten van sterrenkunde als 
beroep of hobby. Op beide avonden was sterrenwacht Limburg 
geopend met een speciaal programma omtrent dit evenement.  
De bezoekers leerden vanalles over sterrenkunde als hobby, 
de bouw en grootte van ons universum en de werking en 
gebruik van telescopen. Dit jaar werkte het weer echter niet 
mee. Op beide avonden hadden we last van stormachtig weer 
met veel windstoten en regenbuien. Dit zagen we terug in de 
bezoekersaantallen. Waar we het jaar ervoor een recordaantal 
van bijna 1.100 bezoekers over de vloer kregen, bleef de teller in 
2019 op 140 bezoekers staan. Dit aantal bevindt zich ook onder 
het langetermijnsgemiddelde van zo’n 280 bezoekers. Ondanks 
het stormachtige vielen de 140 bezoekers toch hoger uit dan 
verwacht. 

Zonnekijkdag 7 juli 2019
Dit jaar organiseerde sterrenwacht Limburg voor het eerst de Landelijke Zonnekijkdag. Op deze zondag 
stond de sterrenwacht geheel in het teken van de zon. Er werden speciale presentaties gehouden waarin 
de bezoeker vanalles te weten kwam over onze zon; Wat is de zon eigenlijk? Hoe is de zon opgebouwd 
en hoe ziet de toekomst van de zon eruit? Deze - en meer van dit soort vragen werden die middag op 
een praktische een leerzame wijze beantwoord. Ook het weer speelde een beetje die dag en met behulp 
van onze speciale zonnekijker konden bezoekers en passanten naar de zon kijken. De zonnekijker zorgt 
ervoor dat de zon op een veilige manier kan worden bekeken. De speciale filter in deze telescopen 
brengen details naar voren zoals zonnevlammen, protuberansen en fakkelvelden. Deze eerste editie van 
de Landelijke Zonnekijkdag was een succes en we zullen deze dag ook voor 2020 inplannen. 

Het uitzonderlijk slechte weer gooide flink wat roet in het eten. Desondanks wisten zo’n 140 bezoekers ons 
tijdens de sterrenkijkdagen te vinden.

Een collage van de maansverduistering van 21 januari 2019. Deze verduistering was tot vrijwel het einde goed te volgen.
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50 jaar Maanlanding
In 2019 was het precies 50 jaar geleden 
dat de mens een eerste stap op de Maan 
zette. Astronaut Neil Armstrong zette in 
de vroege ochtend van 21 juli 1969 als 
eerste mens een voetstap op de Maan. 
Kort daarna volgde zijn collega-astronaut 
Buzz Aldrin. De sterrenwacht organiseerde 
hieromheen een speciaal evenement om 
stil te staan bij de geweldige menselijke 
prestaties die voor totstandkoming van 
deze missie om de hoek kwamen kijken. 
Op drie avonden en een middag gingen de 
bezoekers terug in de tijd en leerden zij 
vanalles over de toeloop naar de eerste maanwandeling, de wandeling zelf en de nasleep hiervan. Dit 
alles werd ondersteund met prachtige modellen van de Saturnus V raket en de maanlander. Tenslotte 
werden de bezoekers getrakteerd met een echte Virtual Reality lancering van de Saturnus maanraket en 
vervolgens een VR maanwandeling waarbij bezoekers door middel van een VR bril over een virtueel maar 
echtlijkend maanoppervlak konden lopen. Dit evenement werd door 130 bezoekers bezocht en werd erg 
goed ontvangen. Vooral de praktische kant en het VR deel was voor de jongeren onder de bezoekers erg 
indrukwekkend.

Het publiek ging bijna letterlijk op reis naar de maan zoals deze bezoeker die door middel van VR de lancering herbeleefde.

Onze vrijwilliger Ton hield het publiek binnen geboeid met rondreis langs onze zon en andere sterren.
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International Observe the Moon Night | Maankijkavond
De International Observe the Moon Night is een initiatief dat enkele jaren geleden door NASA werd 
geintroduceerd. Dit evenement draait om de Maan waarbij vooral vanuit een praktisch oogpunt gehandeld 
wordt. Het evenement heeft als doel om door middel van de Maan - een makkelijk en herkenbaar object 
voor jong en oud - de populariteit van sterrenkunde en ruimtevaart te bevorderen. Sinds 2019 werd het 
evenement ook in Europa steeds populairder. Dit jaar deed sterrenwacht Limburg voor het eerst mee met 
de Maankijkavond. Op deze avond werden met allerlei telescopen en verrekijkers naar de Maan gekeken 
die door haar optimale stand aan de hemel heel goed te zien was. Het evenement trok 73 bezoekers en 
als sterrenwacht kijken we daarmee terug op een succesvol eerste editie van de Maankijkavond. 

Nacht van de Nacht 2019
Ook in 2019 deed de sterrenwacht mee met de Nacht van de Nacht. De 
Nacht van de Nacht is een initiatief van Milieudefensie en moet het publiek 
bewuster maken over de nadelige gevolgen van kunstlicht op milieu 
en natuur. Het uitstralen van kunstlicht (lataarnpalen, tuinverlichting, 
gebouwverlichting etc) zorgt ervoor dat de nachten niet meer echt 
donker zijn. Dit heeft een bewezen effect of de kwaliteit van nachtrust 
voor mens, dier en zelfs planten. Hoewel Milieudefensie met de Nacht 
van de Nacht vooral de nadruk legt op de hinder van kunstlicht op 
het milieu, doen verschillende sterrenkundeverenigingen, waaronder 
sterrenwacht Limburg, al jaren mee met de Nacht van de Nacht. 
Kunstlicht heeft namelijk ook een nadelig effect op de zichtbaarheid van 
de sterrenhemel. Vanuit een kleine stad is de melkweg tegenwoordig 
nog nauwelijks zichtbaar. Er groeien tegenwoordig hele generaties aan 
mensen op die nog nooit in het echt de melkweg hebben kunnen zien 
omdat deze door omhoogschijnend kunstlicht wordt verborgen. 
Dit jaar organiseerde de sterrenwacht een speciale avond met een lezing over de effecten van kunstlicht 
op de nachtelijke omgeving. Daarnaast werd er in praktijk de nadelige gevolgen van kunstlicht op de 
sterrenhemel aangetoond. Helaas werkte het weer niet goed mee en was het bewolkt waardoor we de 
werkelijke effecten van lichtvervuiling niet in de praktijk konden tonen. 

De eerste sterrenwacht-editie van de Maankijkavond was een succes. In 2020 plannen we de tweede editie in.

10



In 2019 heeft sterrenwacht Limburg naast haar aanbod voor het algemene publiek, ook haar school 
en groep-specifieke aanbod gehandhaafd. In 2019 kwamen 6 scholen bij sterrenwacht Limburg het 
dagprogramma volgen. Dit programma is specifiek gericht op leerlingen van het basis- of middelbaar 
onderwijs en richt zich op de algemene cosmologie (opbouw van het heelal). De niveaus van de 
programma’s werden afgestemd op de klas die de sterrenwacht bezocht. De leerlingen gingen tijdens 
de presentatie op virtuele reis door het universum. Het uitgangspunt was een reis door de tijd en de 
ruimte waarbij wij vanaf de Aarde begonnen en steeds verder de ruimte invlogen. Regelmatig werd het 
programma daarbij aangepast aan specifieke wensen van de leerkrachten daar veel scholen een specifiek 
sterrenkundig onderwerp behandelde. Een favouriet onderwerp onder scholen bleek het onderzoek en de 
waarschijnlijkheid van buitenaards leven. 

Educatie: Scholen en groepen

Na de presentatie gingen de leerlingen middels opdrachten op onderzoek uit in de expositie. Daarbij 
moesten zij problemen en vragen oplossen die in de expositie te vinden waren. Daar scholen enkel overdag 
komen, is er geen zicht op de sterrenhemel mogelijk. Daarom kregen de leerlingen een entreekaartje 
waarmee zij een keer op een vrijdagavond of thema-avond mochten terugkomen om de sterrenhemel 
alsnog te zien. 
De feedback van scholen naar de sterrenwacht was positief en door middel van “de-briefings” konden wij 
ons programma verder uitwerken en aanpassen. 
Naast scholen ontving de sterrenwacht ook groepen en verenigingen. Voorbeelden hiervan zijn scoutings, 
hobbyverenigingen, werknemersverenigingen en wetenschappelijke instellingen.

Ondanks het gebrek aan een sterrenhemel kregen de leerlingen een rondleiding door de grote koepel waarin onze antieke telescoop huist. 
Overdag is van de sterrenhemel helaas niets te zien. Daar moeten we een heldere en donkere nacht voor hebben. Gelukkig kregen de leerlingen een entreekaartje mee 
naar huis waarmee ze op een vrijdagavond een keer mogen terugkomen om alsnog de sterrenhemel te bewonderen. 
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Sterrenwacht Limburg is in Limburg het bekendste aanspreekpunt voor een ieder die telescopen en 
accessoires wilt aanschaffen. Wat in 2017 begon als een prille samenwerking tussen Ganymedes Optics 
en sterrenwacht Limburg, heeft zich in 2018 ontwikkeld tot een heuse “AstroShop” waarbij mensen niet 
enkel instrumentarium en accessoires kunnen aanschaffen maar ook op een heldere en onafhankelijke 
manier informatie, tips en mogelijkheden krijgen om zo een eenvoudige instap te maken in de 
amateursterrenkunde. Het beschikbare instrumentarium is gericht op de beginner en de jongere zodat 
de drempel tot sterrenkunde zo laag mogelijk blijft. In 2019 bleef de astroshop gehandhaafd en hebben 
we ons assortiment verder uitgebreid om een nog grotere (lokale) markte te kunnen bedienen.

Samenwerking educatieve instellingen
Door samen te werken met aanverwante partijen, 
wordt er meer draagvlak voor projecten gecreeerd. 
Dus ook in 2019 werkte sterrenwacht Limburg 
met enkele educatieve instellingen samen om 
gezamenlijk projecten te organiseren of om een 
project te faciliteren. Voorbeelden hiervan zijn de 
samenwerking met het Citaverde college waarbij 
de sterrenwacht de sterrenkunde-workshop voor de 
leerlingen van het Citaverde college faciliteert en 
ondersteunt. Ze krijgen bij ons les in de fundamenten 
van de sterrenkunde. De sterrenwacht organiseerde 
ook samen met Natuurmonumenten enkele 
gezamenlijke projecten op de Brunssummerheide 
zoals de midzomernachtloop en de Nacht van de 
Nacht. 
Alhoewel sterrenwacht Limburg geen afdeling van 
de KNVWS is of heeft, faciliteert zij wel landelijke 
evenementen van de KNVWS zoals de landelijke 
sterrenkijdaqgen. 
In 2019 verzorgde Mad Science ook weer 
zomerscholen waarbij de leerlingen enkele dagen 
lang praktische proefjes doen op het gebied van 
natuurkunde en biologie. Echter viel dit jaar een 
aanzienlijk deel van hun activiteiten weg door een te 
laag aantal aanmeldingen.

Astroshop

In 2019 gingen heel wat telescopen en accessoires de toonbank over. Veel mensen kwam voor advies en ondersteuning over hoe te beginnen met sterrenkunde als hobby. 
Het voordeel bij sterrenwacht Limburg is dat verschillende telescopen ter plekke uitgeprobeerd kunnen worden onder een echte sterrenhemel.
Brutus is de spiritueel leider van deze wereld en stuurde Sterrenwachter Maarten onbewust aan om zoveel mogelijk telescopen te verkopen.
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De sterrenwacht werd ook opgericht voor - en door hobbyisten. De sterrenwacht kent een actieve kern 
van hobbyisten die de sterrenkunde als hobby of semi-professioneel beoefenen. Ook in 2018 was de 
sterrenwacht een verzamelpunt voor deze hobbyisten en een ieder die verdergaand geinteresseerd is in 
de amateursterrenkunde. Zo komen de hobbyisten voornamelijk op donderdagmiddag en vrijdagavond 
bijeen om de laatste weetjes van de amateursterrenkunde met elkaar uit te wisselen. Bij helder weer 
stonden zij ook regelmatig buiten om met hun telescopen naar de sterrenhemel te kijken of om foto’s te 
maken van planeten, gasnevels en kometen. De amateursterrenkundigen spelen hiernaast een cruciale 
rol in de publieksvoorlichting; Door hun activiteiten krijgen bezoekers meer te weten over de hobby-
mogelijkheden van de sterrenkunde. Tijdens sterrenkijkdagen en zeker tijdens thema-avonden helpen 
de hobbyisten actief met de publiekstaak van de sterrenwacht. 

Sterrenkunde als hobby

Daarnaast is het sociale aspect ook erg belangrijk. Wij faciliteren en onderhouden als sterrenwacht 
een plek waar gelijkgestemden bijeen komen. Daarbij speelde de sociale factor een grote rol om de 
groepsynergie in stand te houden. Dat gebeurt door het uitvoeren van de hobby in groepsverband maar 
ook met andere sociale activiteiten zoals BBQ’s, speciale kijkavonden voor hobbyisten en uitstapjes naar 
andere (sterrenkunde)evenementen of sterrenwachten. 

De sterrenwachters gingen er ook regelmatig op uit. Zo bezochten zij in 2018 enkele colleges bij 
de universiteit van Maastricht, bezochten enkele sterrenkundebeursen en -conventies of andere 
sterrenwachten. De sterrenhemel boven de sterrenwacht is, ondanks de lichtvervuiling van de 
omliggende stedelijke gebieden, voldoende voor ons publiek. Onze sterrenwachters hebben regelmatig 
een echt donkere hemel nodig om exotische en zwakke objecten waar te nemen. Daarom trokken zij er 
in groepsverband regelmatig op uit naar de Ardennen om daar onder een licht-arme hemel te bekijken.
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Sterrenwacht Limburg draait op de inzet van een enthousiaste groep vrijwilligers en donateurs. 
Vrijwilligers dragen zorg voor de dagelijke exploitatie van de sterrenwacht. Daaronder vallen bijvoorbeeld 
het ontvangst van de bezoekers, algemeen onderhoud, presentaties geven, telescopen bedienen of 
mensen advies geven over de hobby. Zonder deze mensen zouden we nooit zover gekomen zijn. In 2019 
heeft de sterrenwacht blijvend dankbaar gebruik gemaakt van de vrijwilligers die zich onconditioneel 
inzetten voor zowel de dagelijkse exploitatie als ook voor speciale evenementen. De continue toename 
van bezoekers en activirteiten over de jaren heen is te danken aan hun inzet. Daar zijn wij hen als 
bestuur dan ook erg dankbaar voor.
 
Een tweede erg belangrijke groep zijn de donateurs. Donateurs doneren in gelden of in natura aan de 
sterrenwacht. Iedereen die EUR 30,= of meer per jaar doneert, wordt aangemerkt als “Vriend van de 
Sterrenwacht”. Naast praktische hulp is een gezonde financiele huishouding ook van cruciaal belang. 
Donateurs dragen door middel van hun donatie hier actief aan bij. Sterrenwacht Limburg is een non 
profit organisatie en dat betekent dat iedere vorm van donatie rechtsstreeks in de exploitatie van de 
sterrenwacht geinvesteerd wordt. 
Naast deze donaties, ontvangt de sterrenwacht ook een structurele subsidie van EUR 7.500,- van de 
gemeente Heerlen en projectmatige subsidies en donaties van onder andere de provincie Limburg en de 
Rabobank Clubkas-acties. Het bestuur erkent het belang van de toekenning en giften van stakeholders 
en donateurs en bedankt hen van harte voor hun bijdrage in 2019! 

Vrijwilligers en Donateurs 

De sterrenwacht hecht veel waarde aan outreach via de media. Via de media maken wij ons en onze 
activiteiten bekend en bereiken wij onze doelgroepen. Onder media valt naast de klassieke media 
zoals kranten, (lineaire) TV en radio, vooral ook online presentie. In 2018 gebruikte ruim 80% van 
de Nederlanders actief een social media platform zoals Facebook, Instagram, Twitter of Snapchat. De 
sterrenwacht haakte hier op in door op deze platformen een actief presentiebeleid te voeren. Naast de 
presentie via social media kende de sterrenwacht in 2019 ook veel aandacht van kranten, radiozenders  
en weekbladen. Dit was zeker het geval vlak voor speciale evenementen.

Media en PR

Sociaal actief: PR
De sterrenwacht richtte haar PR activiteiten vooral op online presentie. In het verleden wierp het gebruik 
van PR op de populaire social platforms vruchten af en dat was in 2019 niet anders. Evenementen zoals 
de sterrenkijkdagen en de maansverduistering vonden snel veel publiek via social media. Het voordeel 
van online PR is dat men snel en dynamisch kan handelen en daarbij de realtime de resultaten kan 
beoordelen. De meeste PR uittngen werd snel door het publiek opgepikt. Uitingen die minder goed 
werden opgepikt konden snel worden aangepast worden.
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In 2019 gingen we door op de trend om eigen (online) content te produceren. Veel van onze jeugdige bezoekers zijn erg actief op sociale media platforms zoals Instagram, 
Snapchat en Tiktok. Om deze doelgroep beter te bereiken maakten we hiervoor met regelmaat content met onderwerpen over de sterrenkunde, aanverwante onderwerpen 
en de sterrenwacht.

Sociaal actief: Informatiekanaal
De sterrenwacht heeft als doel om het publiek naar de sterrenwacht te laten komen. Maar daarnaast 
hanteren we ook een actieve online-presentie. In 2019 borduurden we verder op onze actieve online-
presentie. Dat deden we dit jaar ook door middel van het regelmatig posten van informatieve stukjes 
op Facebook, Instagram, Twitter en Youtube. Ook hadden we in 2019 enkele livestreams met informatie 
over een bepaald onderwerp dat op dat moment actueel was. Mensen konden live vragen stellen en 
om uitleg vragen. Ook op Youtube publiceert sterrenwacht Limburg met regelmaat korte video’s waarin 
een actueel onderwerp wordt belicht. Denk aan de flyby van de planetoide Ultima Thule of het recente 
afwijkend gedrag van de reuzester Betelgeuze. 
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Het jaar 2019 valt duidelijk in de schaduw van het recordjaar 2018. Waar wij ten opzichte van 2018 een 
sterke afname zien, stellen we vast dat het aantal bezoekers t.o.v. 2017 ongeveer gelijk is. De afname 
ten  opzichte van 2018 is duidelijk te verklaren doordat 2018 een ongebruikelijk goed jaar was voor de 
sterrenkunde-wereld - en daarmee ook voor onze sterrenwacht.  

Bezoekers
Totaal Waarvan jongeren:

Individuele bezoekers 3.092  1.241

Bezoekers in groepsverband 464      272
Totaal 3.556 1.513

Jongeren: Iedere bezoeker tussen de leeftijd van 6 jaar en 18 jaar.

Online bezoekers

sterrenwacht.nl
Totaal aantal unieke bezoekers 5.935    
Totaal aantal paginaweergaven 12.795     
Gemiddelde bezoekduur op website/bezoeker 1m01s      

Facebook
Likes: 4.488     
Totaal “organisch” bereik: 202.155
Weergaven met acties (delen, commentaar etc): 21.175

Toelichting
In tegenstelling tot 2018, kende 2019 minder bezoekers. Er zijn hiervoor verschillende redenenn. Zo was 
2018 een uitzondelijk actief jaar met enkele grote hemelverschijnselen. Tijdens al deze verschijnselen 
was het weer uitzonderlijk goed. Daarnaast was de sterrenkunde dat jaar veel in het algemene 
nieuws door de verschillende unieke ruimtemissies en hemelsverschijnselen. 2019 was op het gebied 
van hemelsverschijnselen uitzonderlijk karig. Enkel de maansverduistering in januari was voor het 
algemene publiek een goed verschijnsel; Echter viel dit verschijnsel op een maandagochtend tussen 
03.00u en 06.00u. De sterrenkijkdagen ondervonden dit jaar enorm veel last van het stormachtige weer 
en dit evenement trekt normaalgesproken aanzienlijk veel bezoekers. Ook de andere evenementen, 
uitgezonderd de Zonnekijkdag, hadden te maken met bewolkt of regenachtig weer. Ten opzichte van 
2017 staat 2019 ongeveer gelijk en daarmee zit 2019 iets onder onze trend van een 4%-7% toename 
van bezoekers voor ieder jaar. Deze absolute terugval herkennen we ook in het aantal scholen dat ons 
bezocht heeft. Daar er in 2019 minder sterrenkundige evenementen hebben plaatsgevonden, zullen 
scholen hier ook minder actief mee zijn. Ook kregen we regelmatig te horen dat het voor scholen 
financieel gezien steeds moeilijker wordt om excursies te organiseren. Een alternatief zou zijn dat de 
sterrenwacht op locatie scholen bezoekt of de entree verlaagd. Beiden zijn voor dit jaar geen optie omdat 
dit voor de sterrenwacht praktisch (vrijwilligers) en financieel niet haalbaar is. Echter lijkt dit wel een 
interessante mogelijkheid voor de toekomst - mits de twee eerder genoemde breekpunten verholpen 
worden. Al met al zijn wij tevreden over het bezoekersaantal als we rekening houden met het hoge 
aantal bewolkte dagen, gecombineerd met een jaar van vrijwel geen verschijnselen.

Toelichting
Hetzelf moeten wij voor de online-bezoekers concluderen. De trend van het aantal bezoekers volgt de 
langdurige trend. Dat is: lichte afname van het aantal websitebezoekers maar daarvoor toename van het 
aantal bezoekers dat ons via social media bereikt. Ten opzichte van 2019 neemt het aantal bezoekers 
sterk af hetgeen komt doordat 2018 een uitzonderlijk en ongebruikelijk goed jaar was. 

2019
Aantal Klassen 6

Totaal aantal leerlingen 137

Bezoekersaantallen
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Financieel resultaat

Kosten - toelichting
De kosten gemaakt door sterrenwacht Limburg 
in 2019 zijn logisch en komen overeen met de 
activiteiten in dat jaar. Globaal gezien lopen 
ze ook samen met de begrootte uitgaven 
voor 2019. We zien enkel een verschil bij het 
“Gezamenlijke projecten” omdat hiervan minder 
nodig was dan was verwacht; Dit kwam omdat de 
samenwerking met Natuurmonumenten heeft 
afgenomen daar zij veel van hun activiteiten 
naar Maastricht hebben verplaatst. Kosten voor 
onze activiteiten vielen door het toevoegen 
van nieuwe, eigen activiteiten, iets hoger uit. 
Meer eigen activiteiten resulteert ook in meer 
uitgaven voor PR hetgeen de toegenomen PR-
kosten verklaart. Een aanzienlijke toenamen 
in vrijwilligerskosten valt dit jaar ook op. 
Dat komt omdat de extra activiteiten en 
onderhoudswerkzaamheden gepaard gaan met 
extra inzet van vrijwilligers. Daar vallen ook de 
materiele kosten onder voor de voorbereiding 
van de ruimte/weer-expositie die voor 2020 
gepland staat. Denk aan de aanschaf van 
het weerstation, computers en radio voor 
de presentatie daarvan. Verder vallen onder 
vrijwilligerkosten het etentje en BBQ dat de 
vrijwilligers en donateurs jaarlijks hebben als 
dank voor hun inzet voor de sterrenwacht.

Baten - toelichting
De baten zijn logisch gezien de exploitatie van 
de sterrenwacht in 2019. Er zijn enkele lichte 
afwijkingen die als volgt te verklaren zijn. De 
“Overige sponsoren” valt lager uit omdat de 
sponsoring met name in natura betrof. De 
inkomsten van donateurs valt wat hoger uit 
dan begroot. De verkoopopbrengsten vielen 
hoger uit dan verwacht. Er werd meer drank 
en snacks aan vrijwilligers en hobbyisten 
verkocht (gereduceerde prijs) dan werd 
verwacht. Daarnaast is de verhoging te danken 
aan succesvolle verkopen uit onze Astroshop. 
De baten van entree komen overeen met de 
bezoekersaantallen waarvan het grootste deel 
de publieke entreeprijs betaalde en een klein 
deel een afwijkende prijs i.o.m. samenwerkende 
partijen/evenementen. 
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KOSTEN Begroot   
2019

Resultaat 
2019

Huisvestingskosten

Energiekosten 5,000 4,566

SLA eXplorion 3,000 3,350

Verzekeringen 500 381

Schoonmaakkosten 1,500 907

Algemeen onderhoud 1,600 1,190

Kosten activiteiten

Uitgaven activiteiten & expositie 3,500 4,192

Gezamenlijke projecten t.b.v. 
educatie 1,500 499

Inkoop horeca 1,300 1,252

Inkoop winkel 600 1,111

Organisatiekosten
Kantoorkosten 500 612

Marketingkosten 850 1,099

Vrijwilligerskosten 600 1,954

Bankkosten 300 231

Overige kosten
Algemene reserve 500 500

Reserve - koepel 500 500

Belastingen 1,000 1,234
TOTAAL 22,750 23,578

BATEN Begroot 
2019

Resultaat 
2019

Subsidie Gemeente Heerlen 7,500 7,500

Overige sponsoren 1,000 200

Gebruik door derden 750 285

Donateurs 2,000 2,106

Verkoopopbrengsten 3,300 4,272

Entreegelden 8,200 5,644

TOTAAL 22,750 20,007

Toelichting 2019
We concluderen dat het resultaat voor 2019 
redelijk logisch is een voor een groot deel 
overeenkomt met de begroting voor dit jaar. We 
zien wel enkele afwijkende posten maar ook die 
zijn goed te verklaren.



Op 31 december 2019 bestond het bestuur van 
sterrenwacht Limburg uit vijf leden: 

Christian Mass-Protzen voorzitter
Erik Essers   secretaris
Kay van Rooijen  penningmeester
Kai Gerards   algemeen bestuurslid
Maarten Ritzen  algemeen bestuurslid

Mutaties
Er vonden in 2019 geen mutaties plaats.  

Naast het bestuur werd sterrenwacht Limburg zeer regelmatig bijgestaan door een team van c.a. 22 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers ondersteunde de sterrenwacht vooral op het gebied van de dagelijkse 
exploitatie. Voorbeelden hiervan zijn presenteren voor bezoekers, het bedienen van de sterrenkijkers, 
onderhoud aan het gebouw of apparatuur of baliewerkzaamheden. Het bestuur erkent de onmisbaarheid 
van deze groep fanatieke vrijwilligers en dankt hun hartelijk voor hun onvoorwaardelijke inzet bij de 
sterrenwacht in 2019!

COLOFON
stichting sterrenwacht Limburg
Opgericht op 9 januari 2012, te Heerlen
RSIN: 851294066; KVK: 54409861

Bezoek- en postadres:
Schaapskooiweg 95
6414 EL Heerlen
@: info@sterrenwacht.nl
Website: www.sterrenwacht.nl

Bankgegevens:
NL50 RABO 0180 552 821
t.n.v. stg sterrenwacht Limburg
De stichting is aangemerkt als een ANBI

Tekst & opmaak: Christian Mass
Afbeeldingen: Piet Berger, Erik Essers, Kay 
van Rooijen, Arwan Willems, Christian Mass,  
SpaceEngine.org
Voor GDPR of copyright kwesties kunt u contact 
opnemen via bovenstaande gegevens.

Links: Bestuurssamenstelling 2019       Rechts: Jaarlijks etentje met enkelen van onze vrijwilligers.

Organisatie en Bestuur

Dit jaarverslag 2019 werd op 13 maart 2020 vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur van sterrenwacht Limburg.

Namens het bestuur,

Geen handtekeningen in online-versie i.v.m. privacy.

Christian Mass-Protzen    Erik Essers    Kay van Rooijen
Voorzitter     Secretaris    Penningmeester
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