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Algemene Ledenvergadering
22 juni 2015, 19.00 – 20.30
Nationaal Ruimtevaart Museum, Lelystad
Aanwezig vanuit bestuur:
Gerard Blaauw (Voorzitter), Tanja Masson (Vice-voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Barbara
ten Berge (Secretaris), Chris Verhoeven, Len van der Wal, Sybren de Jong, Frederique van ‘t Klooster
en Richelle Scheffers (Secretaresse/Notuliste)

Afwezig vanuit bestuur:
Peter Buist

Aanwezige leden:
Artemis Westenberg, Cornelis Hijmering, Rob Hamann, Jules Oyserman, Dennis Tak, Wim Dierssen,
Susanne Pieterse, Hisco Baas, Leonid Gurvits, Henk Vos, Frank Wokke, Ben Burgers, Zeholy Pronk,
Hans Kruimer, Ton van Ingen Schenau, Kay Runne, Johan van Dalen, Hans Jansen, Jacques Bot, Jan de
Koomen, Ed Kuipers, Frits Arink, J. van Ingen, Gerard Boonstra, Jan Sobota, Koos Prins, Ad Vialle, Jan
van Niel

Afgemelde leden:
F. Ongaro, D. de Hoop, P. Smolders, J. Leijtens, M. de Haan, H. Leeuwis, R. Le Poole, F. Sonnenschein
Opening
De voorzitter, Gerard Blaauw, stelt zichzelf voor en opent de vergadering om 19u. Iedereen wordt
welkom geheten en in het bijzonder dhr. Jan de Koomen, erelid van NVR. De voorzitter is verheugd
over de opkomst bij deze Algemene Ledenvergadering, mede dankzij de bus die werd ingezet vanuit
Leiden. Een speciaal woord van dank gaat uit naar het Aviodrome voor de gastvrijheid.
Vanuit het bestuur is Peter Buist afwezig vanwege zijn werk in Praag. Tevens zijn er enkele
afmeldingen ontvangen van leden waaronder van de ereleden Daan de Hoop en Piet Smolders.
De documenten behorende bij deze Algemene Ledenvergadering waren sinds ruim een maand voor
de ALV te vinden op de website. Voorafgaand aan de vergadering heeft Richelle Scheffers hardcopy
agenda´s uitgedeeld aan de aanwezige leden.
1. Vaststellen van de agenda
Er zijn geen andere agendapunten bij het secretariaat binnengekomen, waardoor de agenda wordt
vastgesteld.
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2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 30 juni 2014
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de vorige vergadering, waardoor deze door de
Algemene Ledenvergadering worden goedgekeurd. De voorzitter dankt Richelle Scheffers voor het
maken van de notulen. De definitieve versie zal spoedig op de NVR website geplaatst worden.
3. Bestuursmededelingen


NVR Space Award:

Op 28 april jl. heeft NVR haar eerste NVR Space Award uitgereikt aan Dhr. Wim Jongkind voor zijn
bijzondere verdiensten in de Nederlandse ruimtevaart voor het op de kaart zetten van de kleine
satellieten. De Award werd uitgereikt tijdens de viering van de 7de verjaardag van de eerste Nanosatelliet Delfi C-3.
De NVR Space Award zal om het jaar bij een speciaal evenement uitgereikt gaan worden en bestaat
uit een certificaat en een beeldje. NVR leden zullen ruim voor de uitreiking van de Award uitgenodigd
worden om personen of organisaties voor de NVR Space Award te nomineren. Het bestuur zal deze
inzendingen evalueren en een keuze maken.


NVR Strategiedag:

Aanstaande zondag 28 juni zal het bestuur van NVR samen komen voor de 2-jaarlijkse strategie dag.
Tijdens deze dag worden de ontwikkelingen van de afgelopen jaren besproken evenals het
beleidsplan dat tijdens de vorige strategie dag in 2013 is opgesteld. Het beleidsplan zal worden
aangepast voor de komende jaren.


Essay competitie:

Enige tijd geleden is de 2-jaarlijkse essay competitie aangekondigd. Dit jaar heeft de essaycompetitie
het volgende onderwerp: “Honey, I shrunk the satellite”. Nieuw is dat het dit keer ook mogelijk is om
een interactieve digitale inzending te doen. De deadline voor inzendingen is 1 juli aanstaande.
4. Secretarieel jaarverslag
Secretaris Barbara ten Berge presenteert het secretarieel jaarverslag van 2014.
Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (penningmeester) en Peter Buist (bestuurslid) werden in 2014
herkozen. Hierdoor bleef het bestuur na de Algemene Ledenvergadering in juni ongewijzigd. Tevens
zijn er veel evenementen georganiseerd in 2014. Gemiddeld twee per maand. Deze evenementen
zijn deels georganiseerd in samenwerking met andere partijen.
De redactie heeft in 2014 weer vier prachtige nummers van het blad Ruimtevaart uitgebracht. Frank
Wokke (Executive Editor van het blad) zal later tijdens deze Algemene Ledenvergadering een update
geven hierover. Na het blad worden de verschillende commissies en ereleden genoemd, evenals de
bedrijfsleden van NVR. In 2014 heeft NVR 1 nieuw bedrijfslid mogen verwelkomen, namelijk Terma.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van BioClear. Nieuw in de presentatie zijn de slides over
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MoU’s. Dit omdat de NVR in 2014 vijf nieuwe MoU’s heeft gesloten (met SGAC, BIS, CSS, SRM en
VSV).
Barbara sluit de presentatie af met de highlights uit 2014:
- 91 nieuwe leden
- 1 nieuw bedrijfslid: Terma
- Introductie van het start-up bedrijfslidmaatschap
- Eerste dagexcursie naar Exloo en Dwingeloo
- Evenementen bezocht door ruim 250 individuele leden
- 5 nieuwe MoU’s getekend.
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met het secretarieel jaarverslag en de gepresenteerde
activiteiten.
a. Commissie presentaties
Na de presentatie van het secretarieel jaarverslag volgen afzonderlijke presentaties van de
verschillende NVR commissies. Barbara geeft als eerste het woord aan Len van der Wal
(Bestuurslid/Voorzitter Evenementencommissie) om de aanwezige leden te informeren over de
evenementen commissie.
Len van der Wal introduceert de evenementen commissie en geeft aan dat Daniel van Beekhuizen
(NSO) vanaf deze maand de commissie zal gaan versterken. De uitslagen van de vorig jaar gehouden
enquête worden nogmaals getoond. Len geeft aan dat de uitslag over het algemeen naar
tevredenheid van de leden was. Echter de locatie van evenementen was een punt van aandacht. Om
hieraan gehoor te geven zijn er het afgelopen jaar meer evenementen buiten de Randstad
georganiseerd, waaronder het evenement bij SRON op 8 oktober en de ALV vandaag in Lelystad.
Voor de toekomst is ook het streven om evenementen eerder aan te kondigen. Nu gebeurt dat drie
weken van te voren. Het streven is vier weken van te voren. Tevens gaat de commissie de
mogelijkheden bekijken om excursies naar het buitenland aan te bieden. Nu al worden NVR leden via
de website en sociale media gewezen op excursies naar Moskou, Baikonur, Kourou en het
Noorderlicht.
Frank Wokke (Executive Editor blad Ruimtevaart) introduceert de redactie van het blad onder leiding
van Peter Buist (Bestuurslid/Hoofdredacteur). In 2014 is besloten om vier nummers van 48 pagina’s
uit te geven in plaats van vijf nummers van 40 pagina’s. In de enquête gaven de leden aan om af en
toe ook weer een themanummer te willen ontvangen. De redactie heeft gekozen voor een iets
andere opzet via dossiers. Dit houdt in dat er niet meer een themablad gewijd wordt aan één
onderwerp maar dat er een aantal artikelen in dossier vorm in één editie van het blad zullen
verschijnen. In 2014 is hiermee begonnen door een dossier aan Wubbo Ockels te wijden. In 2015 is
het tweede dossier gemaakt over Bordersessions. Frank verteld verder dat tijdens de IAC van 2014
een paper is gepresenteerd over 60+ jaar Ruimtevaart.
Ook informeert Frank de aanwezigen over de ontwikkeling van de NVR app, waarin de bladen
gedownload kunnen worden. Hij laat enkele screenshots zien.
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Barbara ten Berge introduceert de web commissie die zeer recent is uitgebreid met Hester
Vermeiden. Sinds 2014 is er hard aan gewerkt om social media meer te verbinden met de website en
het genereren van meer bezoekers. Uit de enquête bleek dat de NVR leden tevreden waren over de
website. Het bestuur is echter van mening dat er nog veel verbeterpunten zijn, waardoor er in 20152016 gewerkt zal worden aan een nieuwe website.
Susanne Pieterse introduceert de social media commissie die zeer recent is uitgebreid met Kartik
Kumar. De statistieken van volgers op de verschillende social media worden getoond. De commissie
is tevreden over de groei in het aantal volgers op de verschillende sociale media. Op social media
worden evenementen aangekondigd en na afloop wordt een kort verslag geplaatst. Tevens wordt
(verenigings-)nieuws zo spoedig mogelijk gepost. In haar presentatie laat Susanne een aantal
screenshots zien van berichten op Twitter en Facebook, evenals de targets voor 2015.
5. Financieel jaarverslag
Penningmeester Lex Meijer presenteert het financieel jaarverslag van 2014.
De ledengroei wordt in een grafiek getoond. In 2014 is het aantal studentleden gegroeid van 118
naar 188. Het totaal aantal leden is gestegen van 788 in 2012 tot 879 in 2014
De Winst Verlies Rekening (WVR) wordt toegelicht. De binnengekomen contributies zitten dicht op
het bedrag dat hiervoor begroot was. De inkomsten vielen iets hoger uit door de vele introducees die
onze evenementen, tegen een geringe vergoeding, bezocht hebben. Ook is er een aantal (30+) losse
nummers Ruimtevaart verkocht, leidend tot extra opbrengsten.
Aan de uitgaven kant zijn de secretariaatskosten door de vele evenementen hoger dan begroot. De
drukkosten van het blad zijn daarentegen minder hoog dan begroot door de keuze voor vier in plaats
van vijf edities per jaar.
Het vermogen is toegenomen in 2014 en op een aanvaardbaar niveau gekomen.
Als toelichting op de balans 2014 verklaart Lex dat een post uit 2013 nog op de balans staat en in
2015 zal worden gecorrigeerd.
a. Verslag kascommissie
Zeholy Pronk licht namens de kascommissie het financieel jaarverslag en de bevindingen van de
commissie toe, en legt kort uit wat de kascommissie doet. De kascommissie controleert of alle
rekeningnummers en bedragen overeenkomen met de ontvangen facturen. Tevens wordt gekeken of
er van alle betalingen een factuur of betalingsbewijs is. Op basis hiervan heeft de kascommissie een
positief voorstel gegeven om decharge aan de penningmeester en het bestuur te verlenen.
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel en verleent decharge aan de
penningmeester en het bestuur.
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6. Financiën
a. Begrotingsbijstelling 2015
De NVR hanteert een vuistregel dat bij een begrotingsafwijking van meer dan 10% het een goed
gebruik om een bijstellingsvoorstel aan de ALV voor te leggen. Aangezien dit het geval is, licht Lex het
begrotingsvoorstel toe.
Omdat per 31 december 2014 drie kleine bedrijfsleden hebben opgezegd wordt deze post naar
beneden bijgesteld. Eveneens worden de rente inkomsten naar beneden bijgesteld. De post
‘secretariële ondersteuning’ wordt omhoog bijgesteld naar aanleiding van de realisatie in 2014. Het
wekelijkse aantal uren is per 1 januari 2015 verhoogd van 8 naar 12 uur per week. Afgesproken is
daarbij om reiskosten op basis van kilometer vergoeding te betalen in plaats van tijdsvergoeding.
Om de begroting rond te krijgen worden de posten ‘nieuwe initiatieven’ en ‘aanvulling reserve’ naar
beneden bijgesteld.
Dhr. Jansen vraagt welke gevolgen dit heeft voor nieuwe initiatieven.
De penningmeester antwoordt dat bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuwe website onder deze
post valt. Omdat het niet te verwachten is dat deze dit jaar nog gerealiseerd zal worden, is het
mogelijk om deze post naar beneden bij te stellen. Eveneens heeft dit geen impact op de
ontwikkeling van de NVR app, waarvoor de financiële ruimte voor de vijfde uitgave van het blad
ingezet zal worden.
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel begrotingsbijstelling 2015.
b. Begroting 2016 en 2017
Vervolgens presenteert de penningsmeester de begrotingen voor 2016 en 2017.
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de begrotingen voor 2016 en 2017.
7. Samenstelling bestuur
Er zijn dit jaar drie bestuursleden die aan het einde van hun termijn zijn gekomen; ze hebben zich
allen herkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn van drie jaar. Te weten: Barbara ten Berge als
secretaris, Len van der Wal als bestuurslid en Chris Verhoeven als bestuurslid. Er zijn geen
tegenkandidaten. Het bestuur vraagt de Algemene Ledenvergadering om instemming met het
voorstel om Barbara, Len en Chris te herbenoemen.
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met dit voorstel waardoor het bestuur ook dit jaar
ongewijzigd blijft.
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8. Samenstelling kascommissie

De kascommissie bestaat uit dhr. Bastiaan Willemse, dhr. Tim Leeuwerink en dhr. Zeholy Pronk. Allen
zijn bereid om ook voor 2015 de kascontrole uit te voeren. De voorzitter vraagt aan de Algemene
Ledenvergadering om akkoord te gaan met dit voorstel.
Mevr. Westenberg vraagt zich af waarom de kascommissie niet jaarlijks rouleert.
De voorzitter antwoordt dat het bestuur beperkte wisselingen nastreeft, waarbij het een goede
gewoonte is dat bij het vertrek van een penningmeester, deze het langstzittende kascommissie lid
vervangt. Echter in de toekomst zal bij de voorbereiding van de ALV tijdig aan de leden gevraagd
worden of er interesse is om plaats te nemen in de kascommissie en het voorstel voorleggen aan de
ALV.
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de samenstelling van de kascommissie voor de
kascontrole over 2015.
9. Benoeming erelid
Het bestuur draagt de heer ir. Bart Reijnen voor aan de Algemene Ledenvergadering als nieuw erelid
van de vereniging. Het bestuur is van mening dat Bart Reijnen zeer bijzondere verdiensten verricht
jegens de ruimtevaart in het algemeen en de vereniging, waardoor het heeft besloten hem voor te
dragen als erelid van de vereniging. De huidige ereleden hebben eveneens positief geadviseerd over
deze voorgenomen benoeming.
Het NVR bestuur verzoekt de Algemene Ledenvergadering akkoord te gaan met dit voornemen.
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met dit voorstel.
10. Rondvraag
Frits Arink; Zijn er nog andere doelgroepen waarmee ledengroei gegenereerd kan worden?
Gerard Blaauw antwoordt dat dit een goed punt is om te bespreken tijdens de strategiedag
aanstaande zondag. De doelgroepen zijn op dit moment professionals, aankomende
professionals/studenten en geïnteresseerden.
Frank Wokke: Algemene opmerking: De redactie is steeds op zoek naar nieuwe onderwerpen of
artikelen voor het blad. Bij ideeën of interesse, dit gaarne kenbaar maken bij de redactie.
J. van Ingen: Waar komen de studentleden vooral vandaan en wat gebeurt er met het
studentenlidmaatschap na het afronden van de studie?
Gerard Blaauw antwoordt dat deze vooral van de TU Delft, faculteit Lucht & Ruimtevaart (nu TU Delft
Space Institute) komen. Ook hebben we sinds een aantal jaren veel studenten van het International
Institute of Air and Space Law (IIASL) van de Universiteit Leiden en een aantal van de Hogeschool van
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Amsterdam. Ons streven is om meer studentleden van andere universiteiten en hogescholen te
werven.
De studentleden ontvangen na afloop van hun studie een e-mail van het secretariaat waarin
gevraagd wordt of er interesse is in een regulier lidmaatschap.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30u en dankt de leden voor hun aanwezigheid en
instemming. Tevens worden de medebestuursleden, de leden van de verschillende commissies en
secretaresse Richelle bedankt voor hun ondersteuning en bijdragen in het afgelopen jaar. Het
Nationaal Ruimtevaart Museum, en Aviodrome, worden bedankt voor de gastvrijheid met Zeholy
Pronk en Ton van Ingen in het bijzonder voor de rondleiding.
De voorzitter nodigt alle aanwezigen uit om deel te nemen aan het aansluitende evenement; een
rondleiding door het Nationaal Ruimtevaart Museum met een afsluitende netwerkborrel.
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