ALV 20 Juni 2013 - Samenstelling Bestuur
Het bestuur deelt mee dat de termijn van Tanja Masson-Zwaan dit jaar eindigt. Zij heeft
aangegeven zich graag herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn. Tevens heeft het
bestuur kennis genomen van de wens van Rob Postema om terug te treden. Tenslotte is het
bestuur van mening dat een uitbreiding met 1 extra persoon nuttig is om de toegenomen
activiteiten en ambities goed te kunnen uitvoeren.
Het bestuur stelt daarom het volgende voor:
1) herkiezing Tanja Masson-Zwaan
2) verkiezing van Sybren de Jong
3) verkiezing van Frederique van 't Klooster
Hieronder volgt een korte biografie van de nieuwe kandidaten (de biografie van de
herkiesbare kandidaat staat reeds op de website)

Achtergrond informatie Kandidaat bestuursleden
Sybren de Jong (kandidaat lid): Sybren is in 2009 na z’n studie
Ruimtevaarttechniek aan de slag gegaan als ingenieur bij Dutch
Space. Sybren is in Delft afgestudeerd op de nano-satelliet Delfi-n3Xt.
Bij Dutch Space was en is Sybren betrokken bij een breed scala aan
projecten; een kleine telecommunicatie satelliet, het TROPOMI
instrument voor de Sentinel 5-precursor missie en diverse innovatie
studies naar nieuwe ruimtevaartproducten en -toepassingen.

Frederique van ’t Klooster (kandidaat lid): Frederique Heeft na
haar studie Internationaal & Europees Recht aan de Universiteit
Leiden bij het Ministerie van Justitie, Afdeling Kennismigratie gewerkt.
Sinds 2009 is zij werkzaam bij ESA/ESTEC, eerst als juridisch
medewerker binnen het Technology Transfer Programme Office, later
als juriste binnen de Contract Afdeling voor Aardobservatie.
Momenteel is zij binnen de Contract Afdeling nauw betrokken bij het
tot stand brengen en managen van contracten voor het ESA General
Support Technology Programme en het ESTEC Test Center.

Voorstel Bestuur NVR
Wanneer de ALV met dit voorstel instemt, zal het bestuur er als volgt uitzien:
Dr. Gerard Blaauw
Voorzitter
Drs. Tanja Masson-Zwaan
Vice Voorzitter
Drs. Barbara ten Berge
Secretaris
Ir. Lex Meijer
Penningmeester
Ir. Peter Buist
Bestuurslid
Dr. Chris Verhoeven
Bestuurslid
Ir. Len van der Wal
Bestuurslid
Ir. Sybren de Jong
Bestuurslid
Drs. Frederique van `t Klooster
Bestuurslid

