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Beheerstichting DMS 

Sinds april 1979 functioneert de Dutch Meteor Society 
als zgn. informele vereniging; een struktuur waarin niets 
geregeld is via statuten, waarin geen officiëel bestuur op 
treedt en waarin niet vergaderd wordt. 
Het is door de jaren heen gebleken, dat het ons aller wens 
is, dit zo te behouden. Juist het ‘informele’ binnen DMS, 
waarbinnen we allen op basis van gelijkheid met elkaar 
samenwerken maakt DMS wat zij is: Een club waarin het 
plezierig omgaan met je hobby is, en waarin een duidelij- 
ke ‘clubsfeer’ heerst die samenwerkingsprojekten op grote 
schaal mogelijk maken. We hoeven daarbij alleen maar te 
denken aan de Glanerbrug, aan de Geminidenaktie 1990, 
de jaarlijks terugkerende zomeraktiviteiten, de symposia, 
de najaarsbijeenkomsten, onze aanwezigheid op beurzen en 
manifestaties, Radiant enz. enz. Zonder ons aller gezamen- 
lijke inzet zouden dit soort zaken nooit te verwezenlijken 
zijn geweest. 
Er is echter één maar : De financiën. Een informele vereni- 
ging als DMS, kan nooit bezit verwerven; hetzij geld, hetzij 
materiaal. Toch gebeurt dit wel af en toe bij voorbeeld bij- 
dragen voor Radiant (Leidse Sterrewacht, Nationale Neder- 
landen) of fotopapier in verband met de Geminidenverwer- 
king (Agfa). Voor strukturele financiële ondersteuning bij 
voorbeeld uit fondsen of particulieren is de informele struk- 
tuur van DMS een onoverkomelijk probleem. Uiteindelijk 
moeten dit soort bijdragen verantwoord worden. 
Nu zult U misschien denken: DMS funktioneert toch uit- 
stekend en er is toch, gezien uitvoering en verschijnen van 
Radiant, in voldoende mate geld aanwezig. Verborgen blijft 
hierbij, dat er van verschillende kanten jaarlijks vrij grote 
bedragen privé middelen bij gaan. Op zich moet dit kunnen, 
want uiteindelijk is voor veel mensen DMS ook een hobby 
en hobbies kosten nu eenmaal geld. Maar op den duur is een 
en ander een ongezonde situatie en de mogelijkheden tot het 
opzetten van grotere projekten en het in bezit/beheer krij- 
gen van instrumentarium wat privé niet te bekostigen zou 
zijn (te denken valt bij voorbeeld aan een uitgebreid all-sky 
netwerk) is op deze manier onmogelijk. 
De discussie over deze problematiek, die niet van vandaag of 
gisteren is, is recent in een stroomversnelling geraakt naar 
aanleiding van mogelijke toewijzingen aan DMS ter aanschaf 
van een laserprinter en computerapparatuur ten behoeve van 
de aanmaak van ‘Radiant’. Het is noodzakelijk deze appa- 
ratuur in eigendom te stellen aan een Stichting of Vereniging 
die wel statutair vastgelegd is. Het zal U duidelijk zijn, dat 
wij (moeizaam verkregen) materialen en middelen, die vi- 
taal kunnen zijn voor het funktioneren van DMS, niet aan 
derden cadeau gaan doen, om ze vervolgens terug te lenen. 
Om desondanks de informele struktuur van DMS volledig te 
garanderen, gaan de gedachten uit naar de oprichting van 
een afzonderlijke beheersstichting. Deze Stichting zal zich 
gaan bezig houden met het verwerven van geld en materi- 
alen ten behoeve van het meteooronderzoek en zij zal als 
eigenaar van verworven bezittingen optreden. Omdat we 
het als een goede zaak zien, om als DMS’ers op dezelfde 
gelijkwaardige wijze als nu met elkaar om te blijven gaan, 
betekent dat, dat er naar gestreefd wordt de bestuursleden 
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van deze Stichting zoveel mogelijk extern aan te trekken. 
Weest U gerust : Er verandert niets en we gaan niet ver- 
gaderen op symposia! We hopen echter wel op termijn fi- 
nancieel wat beter in ons jasje te zitten dan nu het geval is. 
Het enige dat U dan zult merken van het bestaan van een 
dergelijke Stichting is, dat er (hopelijk) steeds meer mogelijk 
is. . 

Hans Betlem. 

DMS info lijn 

Een van de grote problemen tijdens -met name- de zomerak- 
ties, is de bereikbaarheid van sommige waarnemingsposten. 
Toch is na een succesvolle waarnemingsnacht niets zo be- 
langrijk als te weten, hoe de collega posten het gedaan 
hebben. 
Met ingang van de nukomende Perseïdenaktie bestaat de 
mogelijkheid om met één telefoontje alle informatie van de 
collega posten te verzamelen. Dit alles onder het voorbe- 
houd, dat de techniek ons niet in de steek laat en dat het 
opgezette systeem werkt zoals het hoort. 
Het systeem werkt als volgt : 
Tijdens de periode dat post ‘Varsseveld’ bemand is (3 tot 
21 augustus) kan elke waarnemingspost na een geslaagde 
waarnemingsnacht zijn informatie kwijt op de telefoonbeant- 
woorder in Leiden (071-223817). Om de paar dagen wor- 
den alle binnengekomen berichten verzameld in een DMS 
Perseïden Bulletin, dat we op de band zullen zetten. We 
streven ernaar de informatie zo aktueel mogelijk te houden. 
Samengevat : U belt 071-223817 en krijgt eerst het meest 
recente DMS Bulletin te horen. Na de pieptoon spreekt U 
(rustig en duidelijk) Uw boodschap aan de collega waarne- 
mers in. Houd deze informatie kort en zakelijk (ver- 
meld de heldere nachten, grensmagnitude, eventueel aan- 
tallen waargenomen meteoren, mogelijke fotografische tref- 
fers, liefst met tijdstippen en in welk sterrenbeeld U die grote 
vuurbol uiten zag spatten.. . ) U kunt dit nummer 24 uur 
per dag draaien gedurende de periode van 3 tot 17 augus- 
tus. Weest U bij nachtelijke telefoontjes wel attent op het 
drukken of draaien van het correcte nummer zodat U niet 
derden onnodig uit hun slaap beIt. Wilt U vanaf 17 augus- 
tus alleen overdag informatie doorgeven; de telefoon is dan 
weer bemand. . 

Hans Betlem 


