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Inleiding
Het bestuur is verheugd om het jaarverslag van 2013 aan u te presenteren. 2013 was een jaar waarin
we wederom een mooi aantal nieuwe leden mochten verwelkomen en vele interessante
evenementen hebben georganiseerd, met als één van de hoogtepunten de Algemene Leden
Vergadering met aansluitend de rondleiding door de tentoonstelling: NASA: A Human Adventure,
waar bijna 100 leden aanwezig waren. Tevens kreeg ook het blad Ruimtevaart weer een hoge
waardering en hebben we vele positieve reacties mogen ontvangen.

Bestuur
Begin 2013 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Dr. Ir. Gerard Blaauw
Voorzitter

Ir. Rob Postema
Bestuurslid

Drs. Barbara ten Berge
Secretaris

Dr. Ir. Peter Buist
Bestuurslid

Ir. Lex Meijer
Penningmeester

Dr. Ir. Chris Verhoeven
Bestuurslid

Drs. Tanja Masson-Zwaan
Bestuurslid

Ir. Len van der Wal
Bestuurslid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die plaatsvond op 20 juni 2013, trad Rob Postema af als
bestuurslid. Frederique van ’t Klooster en Sybren de Jong werden voorgesteld als nieuwe
bestuursleden.
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De volgende bestuurssamenstelling werd unaniem goedgekeurd:

Ook in 2013 werd het bestuur weer ondersteund door Richelle Scheffers.

Leden
Soort lid
31 december 2012
31 december 2013
1
104
118
Gratis studentleden
2
3
1
Betalende studentleden
612
625
Particuliere leden
21
25
Bedrijfsleden
6
6
Ereleden
3
15
13
Overige
Totaal
761
788
82
49
Uitgeschreven leden
1
Gratis studentleden ontvangen alleen een digitale versie van het blad Ruimtevaart
2
Betalende studentleden ontvangen een hard copy versie van het blad Ruimtevaart
3
Overige (informatie kanalen): ambassades, overheidsinstellingen, etc
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Ereleden
-

Karel Wakker
Piet Smolders
André Kuipers

-

Daan de Hoop
Jan de Koomen
Kees de Jager

Bedrijfsleden
Graag melden we dat we in 2013, 4 nieuwe bedrijfsleden mochten verwelkomen, te weten: Holland
Rijnland, Het Waterschapshuis, Inmarsat en de Leidse Sterrewacht.
Onderstaand een overzicht van onze bedrijfsleden, eind 2013:
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Commissies
De verschillende commissies die binnen NVR actief zijn, zorgen er onder leiding van onze bestuursleden
voor dat NVR activiteiten kan organiseren, een blad kan uitgeven en dat onze leden op de hoogte worden
gehouden van de activiteiten en ontwikkelingen binnen de vereniging.

-

Kees van der Pols
Berry Sanders
Frank Wokke

Webcommissie
Barbara ten Berge
Martijn Hartman-Maatman
Lieuwe Boersma

-

Len van der Wal
Sybren de Jong
Paul Wesselius
Michel Kruijff
Ron Linde
Bert-Johan Vollmüller

Social Media
Tanja Masson-Zwaan
Susanne Pieterse
Remco Timmermans

-

Redactie
Peter Buist
Peter Batenburg
Ed Kuijpers
Marco van der List
Michel van Pelt

Evenementen

-

Kascommissie
Tim Leeuwerink
Bastiaan Willemse
Zeholy Pronk

Algemene Ledenvergadering
Op 20 juni 2013 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht. Bijna
100 leden waren bij deze ALV aanwezig, waardoor deze Ledenvergadering als de best bezochte ALV
genoteerd kan worden.
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering trad Rob Postema af als bestuurslid en werd Tanja
Masson-Zwaan als vice-voorzitter herkozen. Tevens werd het kandidaatsvoorstel van Frederique van
’t Klooster en Sybren de Jong door de aanwezige leden goedgekeurd. Andere onderwerpen die aan
bod kwamen tijdens de vergadering waren samenwerking met zusterorganisaties, de presentatie van
het secretarieel jaarverslag, de presentatie van het financieel jaarverslag, de begroting voor 2014 en
2015 en het kiezen van een nieuwe kascommissie.
Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering boden wij onze leden de mogelijkheid om onder
leiding van een aantal gidsen de tentoonstelling: ‘NASA: A Human Adventure’, die net in première
was gegaan, te bezoeken. De tentoonstelling werd dan ook door de bijna 100 aanwezige leden met
enthousiasme bekeken.
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Blad Ruimtevaart
In 2013 zijn weer 4 uitgaven van het blad Ruimtevaart verschenen.

Evenementen
In 2013 is de evenementencommissie erin geslaagd een breed scala evenementen te organiseren,
variërend van filmavonden, (mini-) symposia, space borrels en bedrijfsrondleidingen; regelmatig in
samenwerking met andere organisaties. Onderstaand een overzicht:
-

30 januari: Gaia mini-symposium, in samenwerking met SpaceNed.

-

31 januari: Future of Space Travel. Michel van Pelt vertegenwoordigde de NVR met een
lezing op deze avondbijeenkomst georganiseerd door de ‘Club van Amsterdam’.

-

13 februari: Symposium ‘Ignition’, een dagsymposium georganiseerd in Enschede door
W.S.G. Isaac Newton van de Universiteit Twente, in samenwerking met de NVR. Gerard
Blaauw fungeerde als dagvoorzitter.

-

26 februari: filmavond ‘Moon’, in samenwerking met VSV ‘Leonardo da Vinci’.

-

8 maart: ‘Space Borrel’, bij Stadscafé van der Werff in Leiden.

-

28 maart: ‘Ocean Traffic Monitoring (SAT- AIS)’, in samenwerking met SpaceNed.

-

10-12 april: CEAS EuroGNC, gesponsord door NVR.
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-

12 april: ‘Yuri’s Night’. NVR steunde het groots opgezette feest in LVC te Leiden. Een aantal
NVR leden profiteerde van de door ons ter beschikking gestelde gratis kaartjes.

-

23 mei: ‘ALMA Astronomy Telescope in Chile: Dutch Contributions’, in samenwerking met
SpaceNed.

-

11 Juni: ‘Bridging the gap from student to professional’, in samenwerking met Women with
Wings en Women in Aerospace Europe.

-

20 juni: Exclusieve rondleiding bij de tentoonstelling NASA: A Human Adventure en de
Nederlandse bijdrage ‘Dutch Dimensions’.

-

12 juli: ‘Space Borrel’, bij Stadscafé van der Werff in Leiden.

-

23 juli: ‘Movie night’ met de aflevering ‘Spider’ uit de serie ‘From the Earth to the Moon’.

-

5 september: ‘Private Commercial Spaceflight in the 21st Century: Vehicles and Payload’, in
nauwe samenwerking georganiseerd met AlphaSparks Space Transportation en financieel
mede mogelijk gemaakt door NSO en SpaceNed.

-

19 september: ‘Google Lunar X-Prize’, in samenwerking met Decos Technology Group.

-

6 oktober: ‘ESTEC Open Day’, NVR was met een informatiestand aanwezig bij deze grote
open dag van ESTEC te Noordwijk.

-

6 november: ‘Mini symposium HIFI’, in samenwerking met SpaceNed.

-

14 november: ‘IAC evening’, in samenwerking met SpaceNed.

-

22 november: ‘SWARM launch’, in samenwerking met ESA/ESTEC waren toegangskaarten
beschikbaar voor 10 NVR leden om bij ESTEC de SWARM lancering bij te wonen.

-

12 december: ‘Cubesat Cluster Launch’, in samenwerking met SpaceNed en TU Delft.

-

19 december: ‘GAIA launch’, in samenwerking met ESA ESTEC waren weer 10
toegangskaarten beschikbaar voor NVR leden voor het bijwonen van de GAIA lancering.

Bovenstaande evenementen zijn door ruim 250 individuele leden bezocht. Ook dit jaar willen we
weer onze dank uitspreken aan alle samenwerkende partijen!
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