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Jaarverslag 1999
Algemeen
Het hoogtepunt van 1999 was zonder twijfel het IAF congres dat in oktober in Amsterdam werd gehouden. De
NVR heeft deelgenomen aan de organisatie, heeft een wandpaneel ingericht en het speciaal voor deze
gelegenheid uitgebrachte nummer van ons blad “Ruimtevaart” zorgde voor promotie van Nederlandse
ruimtevaart instellingen, bedrijven en instituten. Dit nummer, dat in het informatiepakket van iedere IAF
deelnemer zat, heeft ervoor gezorgd dat onze vereniging een brede bekendheid kreeg. Daarnaast werden tijdens
het IAF ook nog twee Nederlandstalige publicaties van het NVR gepresenteerd. Dit zijn een beschrijving van
ruimtevaart in Nederland in acht pagina’s en de nieuwe promotiefolder van het NVR.
Naast het IAF zijn in 1999 een tiental middaglezingen, symposia en colloquia georganiseerd, die goed werden
bezocht.
Begin januari was het aantal leden 691 wat een stabilisatie van het aantal leden betekent. Echter, de laatste
maanden is er een toename te zien van personen die zich via de NVR webpagina’s als lid aanmelden. De WWW
activiteiten van het NVR, die al enige jaren aan de gang zijn hebben geleid tot het oprichten van een voorlopige
WWW commissie. Deze commissie heeft tot doel de homepage te onderhouden en te verbeteren. Deze
commissie zal tijdens de ALV officieel worden geïnstalleerd.

Bestuur, redactie en commissies
Het NVR is als organisatie afhankelijk van mensen die op basis van vrijwilligheid werk voor de vereniging
verrichten. Voor de diverse activiteiten zijn verschillende commissies opgericht en het is de bedoeling van het
bestuur om in de toekomst het aantal commissies en activiteiten uit te breiden. Het bestuur dankt alle redactie en
commissieleden voor hun inzet in het afgelopen jaar.
Het NVR bestuur zag er na de vorige ALV als volgt uit:
Ir. D. de Hoop, Voorzitter, Ir. H.M.. Sanders, secretaris, Ir. J. van Casteren, Penningmeester. Leden van het
bestuur: Drs. G. Cornet, Ir. B.T.C. Zandbergen, Dr. Ir. C.J.M. Heemskerk, Ir. H.A. van Ingen Schenau en H.H.F.
Smid
Na de vorige ALV bestond de redactie uit:
H.H.F. Smid en Ir. H.M. Sanders hoofdredacteurs. Redactieleden: Ir. A.C. Atzei, Ir. F.J.G. Boon, Ir. D. de Hoop,
Drs. W. Meijer, Ir. M.O. van Pelt, Ir. H.M. Rehorst, Ir. L.J. Timmermans, Ir. F.J.P. Wokke.
In 1999 hebben Ir. L.J. Timmermans en Ir. F.J.G. Boon de redactie verlaten.
De voorlopige WWW commissie bestond uit:
Ir. F.F. Verduijn, Webmaster, R.H. Hartlieb, Ir. D. de Hoop, G. Nooitgedagt, Ir. H.M. Rehorst en Ir. H.M.
Sanders.
De financiële commissie bestond uit:
Ir. J. van Casteren, Ir. D. de Hoop, Ir. H.M. Rehorst en Ir. H.M. Sanders
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Activiteiten
Er zijn 9 informatie bulletins uitgebracht in 1999. Hierin werden verschillende NVR activiteiten aangekondigd.
Belangrijke activiteiten in 1999 waren:
30 maart, excursie naar Bradford Engineering
31 maart, colloquium over de GOCE missie
18 mei, Lezing Nederlandse bijdragen aan de Chandra missie
3 juni, ALV met lezingen over ESA wetenschappelijke missies en de ministersconferentie van mei 1999
21 september, Aardobservatie, kleine satellieten en ruimtestation activiteiten bij het NLR
48 oktober, IAF congres, deelname door de NVR middels publicaties en een wandpaneel.
9 november, Nederlandse IAF lezingen
14 december, Excursie naar Fokker in Leiden voor de ERA

Publicaties
In 1999 zijn weer zes nummers van het blad “Ruimtevaart” verschenen. Het themanummer dat in oktober
verscheen had als onderwerp “Space in the Netherlands”.
Ook werd tijdens het congres een acht pagina grote Nederlandstalige brochure uitgebracht over ruimtevaart in
Nederland. Tot slot is er in 1999 een nieuwe folder uitgebracht om leden te werven en het NVR te promoten.

NVR Leden.
Het aantal leden 15 januari 2000 is als volgt:
Leden (blad en informatiebulletin):
Abonnees (alleen het blad):

583
108

Totaal:

691

Dit is een daling van 2 leden ten opzichte van vorig jaar. Hierbij moet worden vermeldt dat er een flinke
toename is van leden die zich via de internetpagina aanmelden.

