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Doel 

Het waarneemabonnement biedt een laagdrempelige mogelijkheid aan 
een breed publiek (leden en niet-leden) om op heldere avonden door de 
verenigingstelescoop naar astronomische objecten te kijken.  
Doel hiervan is het populariseren van sterrenkunde in algemene zin. 
Doel is ook om op deze manier meer bekendheid aan de vereniging te 
geven, een jonger publiek aan de vereniging te binden, en het werven 
van nieuwe leden. 
 
1. Vereniging Christiaan Huygens organiseert op ad-hoc basis 

waarneemavonden conform " Waarnemen vanuit Sterrenwacht Huygens".  
2. Leden en niet-leden kunnen zich abonneren op het waarneem-sms-alert en 

deelnemen aan de waarneemavonden.  
3. Van niet-leden wordt naam, telefoonnummer en email-adres 

geadministreerd. Bij personen zonder email-adres wordt het huisadres 
geadministreerd.  

4. Voor het waarneem-abonnement wordt bij niet-leden jaarlijks een  bijdrage 
van 7,50 euro in rekening gebracht. (per mail)  
Voor leden is het waarneem-abonnement gratis.  

5. De looptijd van het abonnement is een jaar met als ingangsdatum de 
aanmelddatum.  

6. Opzeggen van het abonnement kan per direct. Bij tussentijdse opzegging 
vindt geen restitutie plaats.  

7. Na aflopen van het abonnement stuurt Huygens een bericht naar de 
abonnee of hij/zij wenst te verlengen. Dit gebeurt zowel voor de leden als 
niet-leden. 

8. Bij niet betalen volgt na 2 weken een herinneringsmail.  
Niet betalen na 4 weken wordt gezien als geen verlenging/opzegging 

9. De abonnees krijgen de AstroNova per email. Abonnees zonder email-adres 
krijgen geen AstroNova. 

10. Als een niet-lid abonnee lid van de vereniging wordt, wordt bij de contributie 
het reeds betaalde abonnementsgeld in mindering gebracht. 

11. De "procedure waarneemteam" is beschikbaar op de website en wordt niet 
los verspreid. 

12. Een abonnee mag vrijblijvend één of twee introducees meenemen. 
13. Een abonnee mag de opening van de sterrenwacht niet vooraf verder 

verkondigen via social media/internet. (Bijv. Twitter, Facebook, Blogs, 
Websites)   
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