Jaarverslag 1998
Algemeen
In 1998 zijn een flink aantal middaglezingen, symposia en colloquia georganiseerd die redelijk tot goed bezocht
zijn. Het aantal leden is ongeveer gelijk gebleven. Echter, de laatste maanden is er een toename te zien van
mensen die zich via de NVR webpagina’s als lid aanmelden.
In 1998 is er veel aandacht geweest voor de promotie van de vereniging. Er zijn zowel een financiële als een PR
en een WWW commissie opgericht.

Bestuur en Redactie
Het NVR bestuur zag er na de vorige ALV als volgt uit:
Ir. D. de Hoop, Voorzitter, Dr. R. Gathier, vicevoorzitter, Ir. H.M.. Sanders, secretaris, Ir. J. van Casteren,
Penningmeester. Leden van het bestuur: Drs. G. Cornet, Ir. B.T.C. Zandbergen, Dr. C. Heemskerk, Drs. J.C.
Venema
De redactie bestond uit:
Ir. H.M. Rehorst en Ir. H.M. Sanders hoofdredacteurs. Redactieleden: Ir. F.J.G. Boon, Ir. D. de Hoop, H.H.F.
Smid, Ir. L.J. Timmermans, Ir. A. Verbaas, Ir. F.J.P. Wokke.
In 1998 heeft de Ir. A. Verbaas de redactie verlaten, terwijl de Ir. A.C. Atzei, Ir. M.O. van Pelt en Drs. W Meijer
tot de redactie zijn toegetreden.

Activiteiten
Er zijn 6 informatie bulletins uitgebracht in 1998. Hierin werden verschillende NVR activiteiten aangekondigd.
Belangrijke activiteiten waren:
Op 20 januari 1998 werd een lezing annex excursie georganiseerd naar ESTEC om de XMM satelliet te
bezichtigen. Met een lezing werd het project verder toegelicht.
Op 3 Maart werd samen met het Ruimtevaartdispuut een symposium georganiseerd over het “International Space
Station”. Dit was een zeer geslaagd evenement waar vele tientallen bezoekers bij aanwezig waren.
Op 24 Maart werd er een symposium over raketvoortstuwing georganiseerd bij PML in Delft.
Tijdens de ALV op 27 mei werd Prof. Ir. Wakker benoemd tot Erelid. Op 3 oktober werd een symposium
gehouden op de TU Delft over de toekomstperspectieven voor de Ruimtevaart. Op 10 december vond er een
lezing plaats van André Kuipers over medisch onderzoek in de ruimte.

Blad Ruimtevaart
In 1998 zijn weer zes nummers van het blad “Ruimtevaart” verschenen. Het themanummer dat in juni verscheen
had als onderwerp “Ruimteverkenning”.

