Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart
Postbus 277, 2200 AG Noordwijk Tel. 071-3649727

Verslag Algemene Ledenvergadering 29 november 2011
Technische Universiteit Delft, 16.45 – 17.45
Aanwezig:

Bestuur: Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (penningmeester), Tanja
Masson-Zwaan, Erik Laan en Peter Buist
NVR secretariaat: Giorgia Muirhead (notulen)
Leden: Daan de Hoop (erelid), Ed Kuijpers, Kay Runne en Jacques Bot

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 16.45 en dankt de aanwezigen voor hun komst. Ondanks de koppeling
met het speed daten is er helaas sprake van een geringe opkomst. Er is bericht van verhindering ontvangen van
Mike Garrett en van de bestuursleden Rob van den Berg en Rob Postema.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Notulen van de vorige ALV
De notulen van de ALV van 20 juni 2011 worden goedgekeurd.
4. Bestuursmededelingen
De voorzitter geeft aan dat het Bestuur verheugd is te melden dat de NVR voortdurend nieuwe leden
verwelkomt, en ook dat twee nieuwe bedrijfsleden zich bij de NVR hebben ingeschreven sinds de laatste ALV.
Deze zijn Bradford Engineering en Airborne Composites.
Tevens deelt de voorzitter mee dat de tripartite overeenkomst tussen SpaceNed, Space Expo en de NVR ten
einde komt, maar dat NVR en SpaceNed graag verder blijven gaan met een gezamenlijk secretariaat na 1 januari
2012. Richelle Scheffers is met zwangerschapsverlof; Giorgia Muirhead heeft haar taken bij het NVR
secretariaat overgenomen.
De voorzitter kondigt tevens aan dat vanaf 1 januari 2012 de locatie van het NVR secretariaat zeer waarschijnlijk
verplaatst zal worden naar het Business Incubation Centre te Noordwijk. Daan de Hoop heeft enige zorgen over
de eventuele kosten die hierbij betrokken zouden zijn, maar de voorzitter geeft aan dat hierover heel
aantrekkelijke afspraken in de maak zijn.
5. Voorstel benoeming erelid
De voorzitter deelt mee dat het Bestuur het voornemen heeft om bij de viering van het zestigjarig jubileum op 17
december a.s. professor Kees de Jager te benoemen tot erelid. Prof. De Jager vierde dit jaar zijn 90ste verjaardag.
De voorzitter wijst op de zeer grote verdiensten van Kees de Jager voor de Nederlandse ruimtevaart, zoals ook al
eerder dit jaar uitgebreid is beschreven in de speciale uitgave ‘Kees de Jager’ van het tijdschrift Ruimtevaart
2011-1, als gezamenlijke uitgave met het blad Zenit. Kees is een echte ‘icoon’ in de Nederlandse ruimtevaart. De
huidige ereleden hebben op 20 oktober jl. in een bijeenkomst met het bestuur heel positief gereageerd op het
voorstel om Kees de Jager te benoemen tot nieuw erelid.
Desgevraagd stemt ook de ALV unaniem in met dit voorstel.
6. Voorstel essayprijs
De voorzitter rapporteert dat het Bestuur al enige tijd bezig is om vorm te geven aan een mogelijke NVR prijs.
De in te stellen prijs moet exclusief gericht zijn op de ruimtevaart gemeenschap. Voor het voorstel geeft hij het
woord aan Peter Buist. Die geeft aan dat het idee van een essayprijs voortkomt uit een suggestie van Chris
Verhoeven tijdens de vorige ALV. Een eerder voorstel met betrekking tot een NVR afstudeerprijs is afgewezen,
omdat de TU Delft Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek al een soortgelijke programma heeft.
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In de eerder genoemde bijeenkomst met de ereleden is benadrukt dat de NVR zich vooral ook moet richten op
de toekomst van de ruimtevaart sector, en de essay zou dan ook via de persoonlijke visie van de auteur vooral
toekomstgericht moeten zijn. De prijs wordt gesplitst in één voor studenten en Young Professionals (leeftijd tot
35 jaar) en één voor ‘oudere’ professionals. Belangrijk is ook dat het essay zich mag richten op alle disciplines
binnen de ruimtevaart en aanverwante sectoren.
Daan de Hoop stelt voor dat de ingezonden essays ook gebruikt worden voor het tijdschrift Ruimtevaart. Verder
suggereert hij dat de essays een vaste plaats kunnen hebben in Ruimtevaart in de vorm van een gastkolom, en
wellicht ook op de NVR website kunnen worden geplaatst. Peter Buist verzekert hem dat het Bestuur deze
aanvullende suggesties zal meenemen, en voegt toe dat de essay-inzendingen het Bestuur tevens zullen
informeren over wat er leeft binnen de ruimtevaartgemeenschap.
Het Bestuur is van plan om ook dit onderwerp van de essayprijs te lanceren tijdens het jubileum op 17 december,
en vraagt goedkeuring van de aanwezigen om het voorstel voor de essayprijs verder uit te werken.
Hiermee wordt door de ALV ingestemd.
7. Herziening begroting 2011 i.v.m. 60 jarig jubileum
Penningmeester Lex Meijer geeft in een korte PowerPoint presentatie een vergelijking van de in juni jl.
herziene/goedgekeurde begroting 2011 met een nu voorliggende herziening voor de begroting 2011 omdat de
jubileum kosten niet begroot waren. In de nu voorliggende herziening wordt uitgegaan van jubileumkosten van
10k met een dekking uit sponsorinkomsten (5k) en een eenmalig beroep op de reserves (5k). De herziening van
de begroting is nodig, mede naar het oordeel van de kascommissie, omdat de overschrijding meer dan 10%
bedraagt. De kascommissie is akkoord met de nu voorliggende herziene begroting 2011. De penningmeester
deelt mee dat de huidige reserves voldoende gezond zijn en dat de NVR het zich kan veroorloven: de reserves
blijven op het gewenste niveau van een jaaromzet.
De herziene begroting 2011 wordt door de ALV goedgekeurd.
8. Samenwerking met SpaceNed
De voorzitter refereert aan de vorige ALV waarin aan het bestuur mandaat is gegeven om, op basis van de
opgestelde Position paper, met de brancheorganisatie SpaceNed verdere gesprekken te voeren over
samenwerking om te komen tot een Memorandum of Understanding (MoU), met als ingangsdatum 1 januari
2012. In deze ALV zijn hard copy documenten beschikbaar van de eerder door beide besturen ondertekende
Position paper en van de nu voorliggende concept MoU.
Tanja Masson-Zwaan legt uit dat de concept MoU voor het grootste gedeelte is gebaseerd op de eerdere Position
paper. Uitgaande van het al gezamenlijke secretariaat vormt de gezamenlijke evenementenkalender voor het jaar
2012 de belangrijkste basis. Tanja geeft een bondige samenvatting van de MoU, met in Annex 2 de voorgestelde
gezamenlijke Evenementen in 2012 op hoofdlijnen, en in Annex 1 de bijbehorende budgetten 2012 uit beide
organisaties. Het NVR Bestuur kan zich vinden in deze concept MoU en koppelt 2600 Euro uit haar begroting
2012 aan de gezamenlijke activiteiten. Het SpaceNed bestuur heeft recent ook met de concept MoU ingestemd
en wijst 4500 Euro toe uit haar begroting 2012. Bij goedkeuring door beide ALV’s kan de MoU worden
ondertekend en per 1 januari 2012 worden geïmplementeerd..
Bij de evenementen wordt voorgesteld om in 2012 gezamenlijk te organiseren:
- Lezingencycli, gericht op high tech systems, downstream applicaties en Space 2.0;
- Bedrijfsbezoeken;
- Symposia (voorjaar/najaar);
- Debat in voorbereiding op de ESA ministersconferentie;
- Banen/stage/afstudeermarkt; en
- Essay competitie
De voorzitter geeft leestijd om de uitgedeelde concept MoU te lezen. In de discussie komt naar voren dat beide
organisaties ook apart eigen evenementen blijven organiseren. Daan de Hoop wijst daarbij bijv. op de
traditionele nieuwjaars-/voorjaarbijeenkomst van SpaceNed en NSO. Voor de NVR kan worden gedacht aan de
filmavonden.
Ed Kuijpers wijst op het bij punt 11 genoemde punt van ‘nader te bepalen samenwerking op het gebied van het
blad Ruimtevaart’.
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Het bestuur zegt toe om uiteraard ook de redactie te betrekken bij de verdere uitwerking van deze mogelijkheid
tot samenwerking. Een eerste stap is de recente vraag aan de bedrijfsleden van de NVR om vanuit hun
organisaties correspondenten aan te wijzen als contactpunt voor de redactie.
Tekstueel wordt besloten om, na suggesties van de aanwezige leden, de term ‘stakeholders’ te vervangen met
‘belanghebbenden’, en in de tweede bijlage (‘Annex 2: Voorgestelde gezamenlijke activiteiten voor 2012’), de
specificatie ‘in Nederland’ bij de eerste lezingcyclus te verwijderen. Dit om de mogelijke onderwerpen breder te
houden.
Er wordt kort door de genoemde activiteiten gegaan en Ed Kuijpers vraagt daarbij aandacht voor het genoemde
thema voor een symposium: Space Situational Awareness/space debris. Hij geeft aan dat het onderwerp weinig
interesse krijgt in Nederland, en stelt dus de vraag naar het nut van het thema. Het Bestuur antwoordt dat de
NVR het juist ook als haar taak ziet ruimtevaart onderwerpen die buiten Nederland als relevant worden
beschouwd en hier nu nog relatief onbekend zijn meer onder de aandacht van haar leden te brengen.
Na deze discussie wordt door de voorzitter geconcludeerd dat de ALV zich kan vinden in de voorgenomen
samenwerking met SpaceNed zoals beschreven in de concept MoU. Indien ook de ALV van SpaceNed op 16
december a.s. zich positief uitspreekt kan tot ondertekening door beide besturen worden overgegaan. Het
bestuur neemt zich voor om bij de volgende ALV in juni 2012 in te gaan op de eerste samenwerkingservaringen
in 2012.
9. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.45u en dankt de TU Delft, faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek
voor haar gastvrijheid.
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