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U ontvangt nu Radiant nummer 6 in de bus, en daarmee
weer de traditionele zang om geld.. . Inderdaad, sonder Uw
aller abonnementen en vele extra bijdragen, die we bij verlenging van de abonnementen dn door het jaar heen mogen
ontvangen, zouden we Radiant zeker niet in de huidige uitvoering en omvang uit kunnen brengen.
Neemt niet weg, dat de totale financiering van Radiant elk
jaar opnieuw een hele rorg is en . . . er een heleboel geld bij
moet. Nu is het samenstellen, aanmaken en distribueren
van een tijdschrift 66k een hobby, maar de bijkomende extra kosten moeten niet z6 groot worden, dat andere zaken
in het gedrang dreigen te komen.
Om U een idee te geven : Tussen het moment dat deze zinnen op mijn beeldscherm verschijnen 6n het moment, dat U
ze leest zitten een tweetal weken en een uitgave van ruim
f 800.-. Die moeten er dan wel zijn! En als dat niet het
geval is, dan zijn er twee mogelijkheden : Geen Radiant-6 of
bijpassen. De afgelopen veertien jaar is steeds gekozen om
Radiant toch uit te laten komen.
Toch zijn er ook positieve zaken te melden. Dankzij een
genereuze bijdrage van het ‘de Sitterfonds’ konden in het
afgelopen jaar omslagen in voorraad gedrukt worden. Een
twee-jaarlijks terugkerende extra kostenpost kan nu voor een
jaar of zes worden vermeden.
Hoe kunt U zelf helpen om ‘Radiant’ ook in het komende
jaar weer in de gebruikelijke uitvoering en omvang te laten
verschijnen ?
Allereerst, door zo snel mogelijk de bijgevoegde acceptgirokaart in te vullen en te posten. De kosten voor betalingsherinneringen zijn ieder jaar voldoende om een volledige
pagina ‘Radiant’ te kunnen drukken . . . . Maakt U, als U
het missen kunt, iets extra’s over. Uw geld wordt niet wegvergaderd, weg-bestuurd of weg-gedeclareerd door ruim in
hun jas zittende bestuursleden. Elke gulden rolt in Radiant
terug.
Dan kunt U nog iets anders doen. Probeert U zaken, waar U
regelmatig Uw inkopen voor de meteorenhobby doet (fotozaken, computerzaken enz.) te interesseren voor adverteren in
Radiant. Indien U zaken op het oog heeft, laat U mij dat
dan weten. U ontvangt dan wat presentnummers van Radiant voor de betreffende zaken en een tarievenlijstje.
En dan de, zoals onze regering dat zo mooi noemt, de eigen
bijdrage voor 1993.
Alles overziende valt aan een kleine stijging van het minimumbedrag niet meer te ontkomen. Tezamen met meer advertenties en een hogere eigen bijdrage moeten we proberen,
om in 1993 tot een kostendekkend niveau te komen.
Het minimumbedrag is nu f 40.- per jaar; te voldoen met de
meegezonden accept- girokaart. Wilt U hem vandaag nog
posten ?
Ook de buitenlandse tarieven zijn aangepast. Wanneer U
mensen in het buitenland interesseert voor ‘Radiant’ (via
onze lezers komen er regelmatig buitenlandse abonnees bij),
informeert U dan eerst even naar de tarieven? Vooral de
(dure) verzending naar overzee moet kostendekkend blijven!
Ik hoop, dat U ook het komend jaar in grote getale bij de
DMS-familie zult blijven. 1993 is geen jubileumjaar, maar

er sullen beslist grootse dingen plaats gaan vinden. De trent
daarvoor heeft zich in 1992 ingezet.
Ik wens alle lezers het allerbeste toe voor het komende, zeer
.
boeiende meteorenjaar 1993.
Leiden, 29 november 1992.
Hans Betlem

Rectificatie
Het bewijs is geleverd, je moet er zelf bij zijn geweest om
er over mee te kunnen praten. Het foto onderschriit op blz.
119 in het verslag van het IMC te Bratislava was dus even
een redaktionele misser. Terecht wees Dieter Heinlein er op,
dat hij niet op een foto kan staan van een bijeenkomst, waar
hij niet geweest is.
Dus bij deze de juiste personen : De foto toont van links
naar rechts organisator van de bijeenkomst Daniel OZenas,
.
Ina Rendtel en Jürgen Rendtel. Excuses.

Oproep
Voor een artikel in ‘Profiel’ het archeologisch kontaktorgaan
van de Rijksuniversiteit Leiden, ben ik op zoek naar informatie betreffende het gebruik vaal meteorieten
aJs ijserbron
in de oudheid. Wat ik met name zoek zijn publikaties met
concrete voorbeelden van meteorietijzeren artefakten.
Mocht U iets over dit onderwerp in de boekenkast hebben
staan, dan zou U mij een groot plezier doen door mij, tegen
vergoeding van posrto- en copieerkosten) copieen daarvan te
sturen.
Marco Langbroek.
Jan Steenlaan 46
2251 JH Voorschoten.
(071613750)

Crash-akties

. . .

Zoals U in dit nummer van ‘Radiant’ kunt lezen, heeft het
fenomeen ‘crash-aktie’ zijn intrede gedaan in het meteorenwereldje.
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