Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart
Kapteynstraat 1, 2201 BB Noordwijk
E-mail: info@ruimtevaart-nvr.nl
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Algemene Ledenvergadering
30 juni 2014, 17.00 – 18.30
ESA ESTEC, Noordwijk
Aanwezig vanuit bestuur:
Gerard Blaauw (Voorzitter), Tanja Masson (Vice-voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Barbara
ten Berge (Secretaris), Chris Verhoeven, Len van der Wal, Peter Buist, Frederique van ‘t Klooster en
Richelle Scheffers (Secretaresse/Notuliste)

Afwezig vanuit bestuur:
Sybren de Jong

Aanwezige leden:
Peter Batenburg, Gerard Boonstra, Jurriaan Brobbel, Mischa de Brouwer, Frank de Bruin, Juan de
Dalmau, Kees Groen in 't Woud, Milo Grootjen, Joost Hadida, Rob Hamann, Martijn HartmanMaatman, Cornelis Hijmering, Hanjo Hoogendoorn, Frank Israel, Hans Jansen, Hans Kruimer, Ed
Kuijpers, Karsten Kullack, Erik Laan, Patrick Leeuwenburgh, Jef Michielssen, Jules Oyserman, Amber
Peters, Susanne Pieterse, Jolanda Preusterink, Zeholy Pronk, Irma Ruha, Kay Runne, Bas Schellekens,
Remco Timmermans, Richard Valkering, Patrick van Brunschot, Charles van den Berghe, Jos van der
Pal, Jasper van Gorcum, Connie van Kuik, Michel van Pelt, Sharon van Rijthoven, Josefien van Veen,
Robert Veldhuyzen, Martijn Verhoeven, Ad Vialle, Artemis Westenberg, Frank Wokke, Mandy Wolff,
Mark Zijlstra

Afgemelde leden:
S. de Jong, K. de Jager, J. de Koomen, D. de Hoop, H. Leeuwis, H. Harbers, F. Weijers, T. van Lookeren,
A. Gremmen, P. van Diepen, E. van Loon, B. Burgers
Opening
De voorzitter, Gerard Blaauw, opent de vergadering om 17u. Iedereen wordt welkom geheten, in het
bijzonder de twee aanwezige bestuursleden van studievereniging ‘VSV Leonardo da Vinci’ en de drie
prijswinnaars van de NVR prijsvraag gehouden tijdens de “NASA: a Human Adventure”
Tentoonstelling in de jaarbeurs in Utrecht. De voorzitter is verheugd over de grote opkomst op deze
Algemene Leden Vergadering.
1. Vaststellen van de agenda
Er zijn geen andere agendapunten bij het secretariaat binnengekomen, waardoor de agenda wordt
vastgesteld.

1

Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart
Kapteynstraat 1, 2201 BB Noordwijk
E-mail: info@ruimtevaart-nvr.nl
Internet: www.ruimtevaart-nvr.nl

2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 20 juni 2013
Dhr. K. Kullack heeft voor het begin van de ledenvergadering, het secretariaat geïnformeerd over een
2-tal typfouten in de notulen van de ALV in 2013. Deze 2 typfouten (de jaartallen in de punten 5 en 6)
worden aangepast. Na het doorvoeren van deze wijzigingen worden de notulen door de aanwezige
leden goedgekeurd. De voorzitter dankt Richelle Scheffers voor het maken van de notulen. De
definitieve versie zal op de NVR website geplaatst worden.
3. Bestuur mededelingen
 Samenwerking andere organisaties;
Het NVR bestuur streeft naar een goede samenwerking met zusterorganisaties. In dit kader kan het
bestuur het volgende melden:
SpaceNed: In december 2011 heeft NVR een Memorandum of Understanding (hierna: MoU)
getekend met SpaceNed. Deze loopt aan het einde van 2014 af. Er is besloten om deze MoU voort te
zetten.
Vliegtuigbouwkundige Studievereniging ‘Leonardo da Vinci’: Deze samenwerkingsovereenkomst
(MoU) wordt later in de vergadering officieel ondertekend.
Nederlands Ruimtevaart Museum: Er zijn gesprekken met NRM over de inhoudelijke invulling van
een MoU.
Canadian Space Society: Met deze organisatie wordt tijdens de IAC in Toronto een MoU
ondertekend.
British Interplanetary Society: Met deze organisatie is inmiddels een MoU afgesloten.
Space Generation Advisory Counsil: Er zijn gesprekken met SGAC over de inhoudelijke invulling van
een MoU.
Vraag van dhr. Ed Kuijpers: Wat is de status van een eventuele MoU met GIN (Geo Informatie
Nederland) en KNVWS (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer en Sterrenkunde)?
Antwoord van Gerard Blaauw: We beogen een nauwere samenwerking met GIN en NVG
(Nederlandse Commissie voor Geodesie) op het terrein van de ruimtevaarttoepassingen. We hebben
afgesproken om eerst een aantal lezingenavonden op te zetten voordat we gaan spreken over een
eventuele MoU. De GOCE bijeenkomst op 23 april 2014 bij de TU Delft was de eerste lezingenavond
in dit kader. Ook met de KNVWS beogen we een nauwere samenwerking.
4. Secretarieel jaarverslag
Secretaris Barbara ten Berge presenteert het secretarieel jaarverslag van 2013.
Frederique van ’t Klooster (aanwezig) en Sybren de Jong (afwezig) werden toegevoegd aan het
bestuur. Frederique wordt bedankt voor haar grote inzet bij de organisatie van de ESTEC open dag in
2013, waar de NVR veel nieuwe leden heeft weten te werven.
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Er zijn er veel evenementen georganiseerd, gemiddeld twee per maand. Ook de vorige ALV,
georganiseerd bij de Tentoonstelling ‘NASA: A Human Adventure’, was een groot succes. Alle
partners van NVR worden genoemd en een korte sfeerimpressie van de georganiseerde
evenementen wordt getoond.
In 2013 zijn er vier edities van het blad Ruimtevaart verschenen. Tevens hebben we vier nieuwe
bedrijfsleden mogen verwelkomen.
Barbara dankt alle commissies voor het realiseren en organiseren van social media, de website, het
blad (redactie) en de evenementen.
5. Financieel jaarverslag
Penningmeester Lex Meijer presenteert het financieel jaarverslag van 2013.
De ledenaantallen worden getoond op basis van woonplaats. Er is een verdere toename van leden en
studentleden te zien. De winst- en verliesrekening wordt gepresenteerd. De penningmeester geeft
aan dat we eind 2013 zo’n € 6000,-- over houden. Dit wordt gebruikt om het kapitaal aan te vullen.
De kascommissie heeft alle financiële stukken gecontroleerd en akkoord bevonden.
Dhr. Zeholy Pronk van de kascommissie neemt het woord. De administratie over 2013 is keurig
bijgehouden. De uitgaven zijn allemaal goed verantwoord. De debiteuren- en crediteuren
overzichten zijn akkoord bevonden. Dhr. Pronk stelt voor om het bestuur en de penningmeester
decharge te verlenen. De Algemene Leden Vergadering gaat hiermee akkoord.
Vraag van dhr. Richard Valkering: Wat zijn de criteria voor het Ruimtevaart Fonds, zoals opgenomen
in de presentatie?
Antwoord van Lex Meijer: Het Ruimtevaartfonds is in het verleden ontstaan nadat er een bedrag
overbleef na een groot evenement. Dit bedrag werd bijgeschreven bij het NVR reserve kapitaal en
wordt in het financieel jaarverslag bijgehouden als het Ruimtevaartfonds. Het Ruimtevaartfonds
wordt aangewend voor speciale gelegenheden, die voorgelegd worden door het NVR Bestuur,
bijvoorbeeld de viering van het 60-jarig jubileum en recentelijk de NVR essay prijzen.
Vraag van Dhr. Karsten Kullack: Heeft NVR overwogen om een ANBI status aan te vragen?
Antwoord van Tanja Masson: Naar aanleiding van een vraag van één van onze leden heeft NVR
getracht de ANBI status te verkrijgen. Helaas is dit verzoek uiteindelijk door de belastingdienst
afgewezen.
6. Begroting 2015 en 2016
De penningmeester presenteert de begrotingen van 2015 en 2016. Een duidelijk verschil met de
eerdere begroting is de post secretariaatskosten. Dit omdat de huurkosten bij SBIC komen te
vervallen in ruil voor een gratis bedrijfslidmaatschap bij de NVR.
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Vraag van mevr. Artemis Westenberg: Op de website van NVR staan pdf documenten van de uitgaven
van het blad Ruimtevaart, waardoor het blad digitaal beschikbaar is. Ik zou het blad graag digitaal
willen ontvangen in plaats van per post. Is dit mogelijk? Het bespaart een hoop papier en
waarschijnlijk ook kosten.
Antwoord van Peter Buist: De kosten besparing valt erg mee aangezien de drukkosten in
verschillende staffels niet zo veel van elkaar verschillen. De kosten zitten in het maken van de
drukplaten. In 2012 hebben we kostenbesparingen te weten realiseren door met een andere
frequentie het blad uit te geven en op een andere manier het blad te verspreiden. We zullen de
mogelijkheid om het blad digitaal te ontvangen voor gewone leden in onze volgende
bestuursvergadering bespreken. Studentleden ontvangen het blad al alleen digitaal en als andere
leden daar de voorkeur voor hebben dan moet dat te realiseren zijn ook voor individuele gevallen.
Vraag van dhr. Hans Jansen: De post reserve is erg hoog, bijna een jaarbudget. Is dit nodig?
Antwoord van Lex Meijer: De kascommissie adviseert om een jaarbudget als reserve aan te houden,
liever nog meer.
Vraag van dhr. Harry Foster: Waarom is het nodig een jaarbudget als reserve aan te houden?
Antwoord van Lex Meijer: Zodat we als vereniging financieel gezond blijven in geval van nood.
Vraag van dhr. Hans Jansen: Er wordt niet ingegaan op het contributie bedrag. Blijft dit gelijk?
Antwoord van Lex Meijer: Ja, het contributie bedrag blijft gelijk.
7. Samenstelling bestuur
De termijnen van voorzitter Gerard Blaauw, penningmeester Lex Meijer en bestuurslid Peter Buist
zijn afgelopen. Zij hebben allen aangegeven zich herkiesbaar te stellen voor een volgende termijn van
drie jaar. Het secretariaat heeft geen tegenvoorstellen ontvangen. De Algemene Leden Vergadering
gaat akkoord met het voorstel van het bestuur. Dit betekent dat de bestuurssamenstelling het
komende jaar ongewijzigd blijft.
Gerard Blaauw
Tanja Masson-Zwaan
Barbara ten Berge
Lex Meijer
Len van der Wal

Voorzitter
Vice-Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Peter Buist
Chris Verhoeven
Frederique van ‘t Klooster
Sybren de Jong

Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Richelle Scheffers draagt net als voorgaande jaren zorg voor de secretariële ondersteuning.
8. Voorstel nieuw bedrijfslidmaatschap start-ups
Lex Meijer presenteert het voorstel voor een nieuw bedrijfslidmaatschap. Dit lidmaatschap, getiteld
‘Start-up’ bedrijfslidmaatschap, zal € 300,- per jaar gaan kosten. Bij goedkeuring door de ALV zal het
lidmaatschap beschikbaar zijn per 1 juli 2014. Bedrijven die dan lid worden betalen dit halve jaar 50%
van het contributiebedrag.
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Het bestuur heeft de volgende criteria opgesteld:
 Maximaal aantal medewerkers: 5
 Maximaal 2 jaar start-up bedrijfslidmaatschap (daarna automatisch NVR
bedrijfslidmaatschap klein*, tenzij afzegging voor het einde van het lopende jaar)
* Bedrijfslidmaatschap Klein: <20 medewerkers.
 Ruimtevaart gerelateerde werkzaamheden.

Huidige NVR bedrijfsleden in de categorie ‘klein’ kunnen geen aanspraak maken op het Start-up
bedrijfslidmaatschap.
Dhr. Zeholy Pronk merkt op dat het medewerkers criterium nog niet volledig is en of onder de term
medewerkers voltijdsequivalenten (VTE) wordt bedoeld.
Lex Meijer antwoordt bevestigend en zal bij het medewerkerscriterium toevoegen dat dit
in termen van voltijdsequivalenten is.
In het document dat door Lex Meijer wordt gepresenteerd staat dat het medewerkerscriterium voor
het kleine NVR bedrijfslidmaatschap bij instemming van het start-up lidmaatschap zal wijzigen in 6
tot 20 medewerkers.
Richard Valkering merkt op dat dit onjuist geformuleerd is aangezien bedrijven met 3 medewerkers
nu geen ‘small’ lidmaatschap af kunnen sluiten.
Hans Jansen merkt op dat er nog een fout staat in het dienstenpakket voor Start-up
bedrijfslidmaatschappen. Minimaal een halve pagina per jaar gratis adverteren in het blad
Ruimtevaart, moet veranderd worden in maximaal.
Lex Meijer zal bovengenoemde wijzigingen doorvoeren.
De ALV gaat akkoord met het voorstel en het invoeren van het Start-up bedrijfslidmaatschap.
9. Uitslagen leden enquête
Lex Meijer presenteert de uitslagen van de leden enquête.
Deel 1 van de enquête was bedoeld om de administratie aan te vullen.
Deel 2 was bedoeld om de meningen over NVR in het algemeen en de commissies afzonderlijk te
vragen. Dit deel van de enquête kon anoniem ingevuld worden.
Eén van de commissieleden presenteert vervolgens de uitslagen van zijn/haar commissie.
Michel van Pelt (redactie Ruimtevaart)
Uit de enquête blijkt dat Ruimtevaart door de NVR leden erg gewaardeerd wordt. Onder de leden is
een gevarieerde belangstelling waarbij we proberen voor iedere belangstellende invulling te
verzorgen. De kroniek is op verzoek van leden weer opgenomen in het blad.
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Over de taal van de artikelen (Engels of Nederlands) zijn de meningen verdeeld. De huidige
samenstelling (Nederlands met afwisselend enkele Engelse artikelen) wordt gewaardeerd.
Len van der Wal (evenementencommissie)
Ondanks dat het grote merendeel van de leden woonachtig is in de Randstad (Regio
Delft/Leiden/Amsterdam) blijft er vraag naar evenementen rond Utrecht en het oosten van het land.
NVR heeft echter begin juni een evenement bij SRON Utrecht geannuleerd wegens te weinig
belangstelling. Dit evenement wordt later in het jaar nogmaals gepland.
De dagexcursie (op zaterdag) naar het noordoosten van het land werd daarentegen wel goed
bezocht.
Susanne Pieterse (social media commissie)
In de toekomst gaat de social media commissie proberen om een grotere link tussen de website en
social media te realiseren. Tevens nodigt Susanne alle aanwezigen uit onze social media te volgen, en
ook vrienden en bekenden hiertoe uit te nodigen. Aangezien het merendeel van onze leden neutraal
antwoordde op de social media gerelateerde vragen, ziet de commissie het als een uitdaging om nog
meer leden bekend te maken met onze social media kanalen.
Martijn Hartman (webcommissie)
Ongeveer 50% van de respondenten is tevreden over de huidige NVR website. In de toekomst gaat
de webcommissie de zoekfunctie van de website verbeteren evenals de doorzoekbaarheid van het
blad Ruimtevaart (digitale pdf). Tevens werd in de enquête meerdere malen geopperd om een
agenda-link aan de evenementen toe te voegen, waardoor het evenement in agenda’s op tablets en
smartphones wordt gezet. Ook dit is iets waarover de webcommissie zich gaat buigen.
10. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met VSV Leonardo da Vinci
In overeenstemming met hun wederzijdse wens om samenwerking en communicatie te bevorderen
en om de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen, hebben de Vliegtuigbouwkundige
Studievereniging ‘Leonardo da Vinci’ en de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart besloten om
een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.
Jef Michielssen, bestuursvoorzitter van VSV Leonardo da Vinci legt uit wat VSV is en doet. Deze
studievereniging, voor studenten van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU
Delft, organiseert onder andere excursies en lezingen.
De ondertekening van de MoU volgt door Gerard Blaauw en Tanja Masson namens NVR en
Jef Michielssen en Jasper van Gorcum namens VSV.
11. Rondvraag
Frank Israël; Waar kunnen mensen met persoonlijke ruimtevaart verzamelingen waarvan ze afstand
willen doen terecht?
Gerard Blaauw antwoordt dat het secretariaat regelmatig dit soort vragen krijgt. NRM is hier een
geschikte organisatie/locatie voor. Zeholy Pronk licht toe.
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Tevens brengt Gerard onder de aandacht dat we graag ons archief van het tijdschrift Ruimtevaart
compleet willen hebben; o.a. ook ten behoeve van het digitaliseren en toegankelijk maken via onze
website. Helaas missen we de nummers 1952-1 t/m 1957-2. Wie kan ons daaraan helpen?
Juan de Dalmau: Aanstaande zaterdag is er een lezing bij Space Expo met oud-astronaut Mitchell.
Ed Kuijpers: Wat is de status van het scannen van oude bladen?
Chris Verhoeven antwoordt: Het scannen is erg veel werk maar vordert gestaag.
12. Prijsuitreiking NVR vaantje
Peter Buist geeft een korte introductie. Tijdens de Tentoonstelling ‘NASA: A Human Adventure’ heeft
NVR een prijsvraag uitgeschreven waaraan alle bezoekers deel konden nemen. Iedere maand werden
uit de goede antwoorden twee winnaars gekozen, die een jaarlidmaatschap van NVR wonnen. Onder
deze (14) prijswinnaars wordt vanavond het unieke NVR vaantje verloot. Dit vaantje is in 2012 aan
boord van het ISS geweest en daar persoonlijk gesigneerd door ESA-astronaut en NVR-erelid André
Kuipers.
Van de 14 uitgenodigde prijswinnaars zijn er 3 aanwezig, te weten: De 13-jarige Joost Hadida, de 11jarige Amber Peters en de 7-jarige Thom van Brunschot. Deze 3 namen worden op een lootje
genoteerd waarna de voorzitter de eer heeft om een lootje te trekken.
De winnaar van het gesigneerde vaantje is uiteindelijk Thom van Brunschot.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 18.30 en dankt de leden voor hun aanwezigheid en
instemming. Tevens worden de verschillende commissies en secretaresse Richelle bedankt voor hun
ondersteuning en bijdragen in het afgelopen jaar.
De voorzitter nodigde alle aanwezigen uit om deel te nemen aan het aansluitende evenement; een
virtuele rondleiding door het ISS met een afsluitende netwerkborrel.
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