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Algemeen
Het jaar 2005 was voor het NVR het jaar van het afscheid van Ir. Daan de Hoop als voorzitter. Maar naast dit
afscheid was er ook vooral aandacht voor planetaire exploratie met symposia en lezingen over Venus, Mars
Saturnus en Titan. Natuurlijk moet ook de lancering van Sloshat Flevo genoemd worden. Deze experimentele
ESAmissie is na ANS en IRAS de derde satelliet met een voorname Nederlandse bijdrage.
Daarnaast stond het jaar voor de NVR vooral in het teken van vooruitkijken naar de toekomst. Op basis van het
NVRmarketingonderzoek is een begin gemaakt met het leggen van nieuwe accenten om zodoende nog beter
tegemoet te komen aan de behoeften van de leden en stakeholders. Zo is begonnen met het actiever informeren
van de politiek over actuele ontwikkelingen. Ook educatie wordt een van de speerpunten. In dit kader is gestart
met het project “RuimteWijs”, een initiatief om scholen in contact te brengen met ruimtevaartambassadeurs die
langskomen voor een lezing of lesprogramma. Al met al een bewogen jaar dat in stijl werd afgesloten met een
symposium over Venus Express net als de NVR op weg naar nieuwe doelen.

Bestuur, redactie en commissies
Het bestuur, de redactie, de webredactie en de commissies hebben in 2005 ook weer van hun goede kant laten
zien. Het bestuur dankt alle redactie en commissieleden voor hun inzet in het afgelopen jaar.
Bestuur
Het bestuur zag er in januari 2005 als volgt uit:
Dagelijks bestuur: Ir. Daan de Hoop, Voorzitter, Ir. Johannes van Es, secretaris, Ir. Bastiaan Willemse,
Penningmeester.
Leden van het bestuur: Drs. Gerard Cornet, Henk Smid, Drs. Erik Laan, en Ing. Reint Hartlieb.
Tijdens de ALV trad Ir. Daan de Hoop na een jarenlang bestuurslidmaatschap af als voorzitter en bestuurslid van
de NVR. Hij was jarenlang secretaris en sinds 1993 voorzitter. Een gedenkwaardig moment. Dr. Marc Heppener
nam tijdens de ALV de voorzittershamer over.
Naast het aftreden van de voorzitter trad volgens het bestuursroulatiesysteem ook Henk Smid af als bestuurslid
namens de redactie en werd wederom voor een periode van drie jaar benoemd.
Ir. Aldert Kamp is ook in 2005 als adviseur verbonden geweest aan het bestuur en onderhield de contacten met
de TU Delft.
Het bestuur is dit jaar 5 keer bijeengekomen. Daarnaast is het in 2004 gestarte marketingonderzoek afgerond. Dit
heeft geleid tot een NVR marketingplan met waardevolle informatie over de behoeften van de leden en de
stakeholders van de NVR. De belangrijkste resultaten zijn weergegeven in een nieuwsbrief die naar de leden is
verstuurd. Om invulling te geven aan de aanbevelingen uit het rapport heeft het bestuur besloten om een
bestuurscommissie in te stellen.
Redactie
De Redactie “Ruimtevaart” bestond in 2005 uit de volgende personen:
H.H.F. Smid hoofdredacteur. Redactieleden: Ir. A.C. Atzei, Dr. J.J. Blom, Ir. G.D. Hazenbroek, Ing. M.C.A.M.
van der List, Ir. M.O. van Pelt, Ir. H.M. Sanders en Ir. F.J.P. Wokke.
Web Redactie
De Web Redactie bestond in 2005 uit de volgende personen:
Ir. R.H. Hartlieb, Drs. E. Laan, Ing. M.C.A.M. van der List en J. Wouda
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De website werd onderhouden en er werd gestart met het project “RuimteWijs”. RuimteWijs is een NVR
project dat zich tot doel stelt het Nederlandse publiek te informeren over het nut en de noodzaak van
ruimtevaart. Via deze website kunnen scholen (& clubs of verenigingen) in contact komen met
ruimtevaartambassadeurs (professionals en geïnteresseerden) die bereid zijn langs te komen voor een lezing of
lesprogramma.
Naast deze vernieuwende activiteiten verzorgde de commissie de interactieve NVR nieuwsbrief, waarmee de
leden ook in 2005 weer op de hoogte werden gehouden van het meest recente ruimtevaartnieuws.
Kascommissie
De kascommissie bestond in 2005 uit:
Ir. R. Boumans, Ir. W. Dierssen, Dr. C. Heemskerk en Ir. J. van Casteren.
Ir. R. Boumans trad tijdens de ALV af waarmee de kascommissie weer uit drie leden bestaat. Met twee ervaren
kascommissieleden en een oudpenningmeester is de controle op de penningen in goede handen.

NVR Activiteiten
18 Maart 2005
19 Mei 2005
7 Juni 2005
1 Oktober 2005
8 December 2005

Symposium Planetaire Exploratie, Dutch Space te Leiden
In samenwerking met de Mars Society en het Nationaal Platform voor
Planeetonderzoek
Avondlezing Infrastructuur en Toepassing van Satellietnavigatie, NLR te Amsterdam
In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
Algemene Ledenvergadering en bijzondere avondlezingen, NLR te Amsterdam
Met lezingen over de historie van de ruimetvaart in Nederland en over de
wetenschappelijke missies van ESA.
“Een reis langs Mars, Saturnus en Titan”
KNVWS Symposium in samenwerking met NVR en de Faculteit Luchtvaart en
Ruimtevaarttechniek van de Technische Universiteit Delft
Avondsymposium Venus Express, Dutch Space te Leiden

Publicaties
In 2005 zijn vijf nummers van het blad “Ruimtevaart” verschenen waaronder een dubbelnummer in
Juni/Augustus en een speciaal toekomstnummer in oktober.
Ter aankondiging van de NVR activiteiten zijn er 7 informatiebulletins verschenen.

NVR Leden.
Het aantal leden per 01062005 was als volgt:
Betalende leden (blad en informatiebulletin):
Betalende abonnees (alleen het blad):
Totaal:

546
104
650

(2004: 553 inclusief student leden)
(2004: 103)
(2004: 656)
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Het ledental is met 7 leden gedaald en het aantal abonnees is met 1 toegenomen ten opzichte van vorig jaar.
Verder zijn er nog ereleden, colloquiumleden die de informatiebulletins ontvangen en relaties die de Ruimtevaart
krijgen toegestuurd.
Ereleden en andere relaties
23 (2004: 23)
Colloquiumleden
52 (2004: 52)

