NIEUWSBRIEF 2012/2
Introductie
Beste NVR-leden,
De Nederlandse ruimtevaart heeft sinds onze vorige Nieuwsbrief van maart jl.
volop in het nieuws gestaan. Natuurlijk vooral dankzij de uiterst succesvolle
missie PromISSe van ons erelid André Kuipers, maar ook door alle discussies
rondom de door het kabinet voorgenomen bezuinigingen in de ruimtevaartsector. We zijn met
U blij dat de Tweede Kamer op haar laatste vergaderdag voor het zomerreces heeft ingestemd
met een motie om deze bezuinigingen ongedaan te maken: een hopelijk nog tijdige beslissing
om de innovatieve en inspirerende Nederlandse ruimtevaartsector goed te blijven positioneren
op de internationale ruimtevaartmarkt; nlSpace verdient het!
Als Bestuur hopen we dat U nu in de aanloop naar uw vakantie gelegenheid zult hebben deze
nieuwe Nieuwsbrief te lezen: wij informeren U graag over onze externe evenementen en de
resultaten van onze laatste Algemene Ledenvergadering. Bovendien krijgt U dezer dagen ook
weer een nieuwe uitgave van ons tijdschrift Ruimtevaart in de brievenbus.

Externe evenementen
Alle in de voorgaande Nieuwsbrief aangekondigde evenementen zijn gerealiseerd, waarbij we
ons konden verheugen in een verder groeiende belangstelling. Voor een overzicht verwijs ik U
graag naar de archiefpagina’s van de Agenda op onze website. U zult daar ook enkele
evenementen terugvinden die in deze periode door zusterorganisaties zijn georganiseerd.
In de afgelopen maand zijn we er ook in geslaagd om de eerste evenementen aan te bieden die
we samen met SpaceNed organiseren en waarbij we onderwerpen kiezen die in het bijzonder
ook aantrekkelijk zijn voor onze leden werkzaam in de ruimtevaartsector en voor studenten van
ruimtevaart gerelateerde opleidingen, met daarbij natuurlijk steeds ruime gelegenheid tot
onderlinge kennismaking en discussie.
Een overzicht van onze (betrokkenheid bij) evenementen:
- 11 mei: NVR-SGAC event, met als doel om studenten van space-gerelateerde
opleidingen en NVR leden kennis te laten maken met de SGAC (Space Generation Advisory
Council). Er waren drie enthousiaste inleidingen bij deze Engelstalige bijeenkomst, die we met
VSV Leonardo da Vinci in Delft organiseerden; er was een grote opkomst met ruim 60 (jonge)
deelnemers uit Leiden en Delft. De bijeenkomst werd afgesloten met een netwerkborrel.
- 12 juni: VEGA lezingenavond, start van het gezamenlijke NVR/SpaceNed programma,
met vier lezingen en demonstraties in de assemblage ruimte naast de clean room van Dutch
Space te Leiden, over de in Nederland ontwikkelde systemen en componenten van deze
nieuwste ESA raket. Er waren ruim 30 deelnemers die met name ook enthousiast waren over
het bekijken van de aanwezige hardware. Er is niet zo vaak gelegenheid om in de keuken te
kunnen kijken van een ruimtevaartbedrijf en dat werd erg gewaardeerd, met name juist ook
door de aanwezige werknemers van andere bedrijfsleden, zo bleek bij de afsluitende borrel.
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- 21 juni: ‘Active Space Debris Removal’ voorjaarsymposium
(aansluitend aan onze Algemene Ledenvergadering) in Leiden:
probleemstelling, wat kunnen we eraan doen, en waar liggen de technische en
juridische uitdagingen voor de komende decennia. Dit Engelstalige symposium
werd samen met SpaceNed georganiseerd bij Dutch Space te Leiden; er waren
vier inleidingen en ruim 50 deelnemers, en een afsluitende borrel.
-

20 juli: SpaceBorrel, informele netwerkborrel in Leiden.

- 6 augustus: Mars Curiosity, in samenwerking met de Planetary Society vanaf 6 uur ’sochtends vroeg gezamenlijk kijken (en ontbijten met croissants en koffie) naar de landing van
de NASA Curiosity via een beeldverbinding in ESA-BIC in Noordwijk. Daarna volgen enkele
lezingen over Mars, waaronder het MarsOne project en mogelijk ook ExoMars.
- 30 augustus: Nationale ontvangst André Kuipers, aanwezigheid met een NVR stand
op de boulevard van Noordwijk tijdens een groots evenement georganiseerd door de
gemeente Noordwijk in samenwerking met andere partijen.
- 11 september: ‘Long-term Sustainability of Space Activities’, lezing door Gérard
Brachet (president Air and Space Academy, Toulouse) bij de Leiden Law School (IIASL).
- 22 en 23 september: SpaceUp Europe, ondersteuning van de door ons lid Remco
Timmermans c.s. georganiseerde Twitter ‘unconference’ in Genk, België.
-

28 september: Space 2.0 ‘payloads en commerciële ruimtevaart’.

-

oktober: prijsuitreiking NVR Essay wedstrijd.

-

oktober: filmavond ‘Man on a Mission’ (over ISS ‘tourist’ Richard Garriott), Delft.

-

29 oktober: Delfi-n3Xt lancering, lezingenavond TU Delft.

Een aantal evenementen later dit jaar is nog in ontwikkeling. Wij zullen U over alle evenementen
tijdig per email en via onze website nader informeren; kijk daarom vooral ook regelmatig op onze
website (www.ruimtevaart-nvr.nl).

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering (ALV) werd gehouden op 21 juni jl. bij Dutch Space te Leiden.
Alle documenten stonden vanaf eind mei op onze website. Als bestuur konden we bij het begin
van de vergadering melden dat de NVR weer in ledental groeit, na een aantal jaren met een
teruglopend aantal leden. De groei is in alle categorieën: zowel in aantallen individuele leden,
studentleden als ook bedrijfsleden.
- Jaarverslagen 2011: De secretariële en financiële jaarverslagen 2011 werden unaniem
door de ALV goedgekeurd; het bestuur werd décharge verleend.
- Begrotingen 2012, 2013 en 2014: De verschillende begrotingen werden eveneens door
de ALV geaccordeerd, inclusief de contributieverhoging met 5 euro per 1 januari 2013.
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- Deze verhoging werd voorgesteld vanwege de uitbreidingen in de
verenigingsactiviteiten (lezingen, web hosting van de nieuwe website, tijdschrift
Ruimtevaart). Daarnaast werd ingestemd met het voorstel om extra portokosten
(+7,50 euro per jaar) in rekening te brengen voor leden die geen geldig
emailadres hebben opgegeven of blijven kiezen voor verzending per post. Deze
extra kosten gelden ook voor verzending naar leden die in het buitenland
wonen.
- Wijzigingen huishoudelijk reglement: Het huishoudelijk reglement was op een aantal
punten verouderd en niet meer conform de huidige werkwijze van de vereniging. De ALV
stemde in met de voorgestelde wijzigingen; het nieuwe huishoudelijk reglement staat
inmiddels op de website.
- Bestuur: In deze ALV traden Marc Heppener en Erik Laan af als bestuurslid, evenals
Rob van den Berg als secretaris. Marc blijft actief als ons contactpunt bij de IAF in Parijs; Erik
blijft webmaster van onze nieuwe website. Door de ALV werd unaniem ingestemd met het
voorstel om Barbara ten Berge te benoemen als secretaris en Chris Verhoeven en Len van
der Wal als lid van het bestuur. We zijn Marc, Erik en Rob heel erkentelijk voor hun grote inzet
en enthousiasme. Marc was gedurende twee perioden van drie jaar voorzitter van de NVR,
Erik was tien jaar op veel fronten binnen de vereniging heel actief en Rob was enkele jaren
secretaris. We weten dat we nu met Barbara, Chris en Len ook weer drie enthousiaste en
actieve bestuursleden aan boord hebben gekregen. De gegevens (en foto’s) van alle
bestuursleden staan op onze website.
- Commissies: In onze eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling hebben
we gesproken over het verder invullen van onze commissies voor de ondersteuning bij meer
omvangrijke en langdurige activiteiten. Naast het sinds eind vorig jaar (weer) volledig
operationele, en uitstekend functionerende, redactieteam voor ons tijdschrift streven we als
bestuur ook naar vergelijkbare teams voor de redactie van de website, voor het gebruik van
sociale media en natuurlijk ook voor de organisatie van de evenementen. Een aantal van U
heeft gehoor gegeven aan onze eerdere oproep om zich ook voor een van deze commissies
beschikbaar te stellen. In de komende periode zal het bestuur met deze leden contact
opnemen om met hen deze nieuwe commissies verder vorm te geven.
- Heeft u ook belangstelling om de NVR mee te helpen groeien tot een nog actievere en
bruisende space community? Zoek dan s.v.p. contact met een van de bestuursleden en/of het
NVR secretariaat!
- Bijdragen aan tijdschriftartikelen: De redactie is altijd op zoek naar onderwerpen en
auteurs voor nieuwe artikelen. Dus als U een bijdrage wilt leveren over een bepaald
onderwerp, aarzel dan niet om via ons secretariaat contact op te nemen met de redactie.
- Essay Competitie: De inschrijvingstermijn van onze Essay competitie is per 1 juli jl.
gesloten. De jury gaat nu aan de slag om de inzendingen te beoordelen; in oktober zullen we
de prijswinnaars bij een evenement bekend maken. Voor de winnende essays bestaat de
mogelijkheid dat ze in het tijdschrift Ruimtevaart gepubliceerd gaan worden.
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- NVR secretariaat: Richelle Scheffers is na haar zwangerschapsverlof
per april jl. weer teruggekeerd op het secretariaat. Zij ondersteunt de vereniging
voor gemiddeld acht uur per week. Via email (info@ruimtevaart-nvr.nl ) is zij
goed bereikbaar voor uw vragen en suggesties.
Het Bestuur is naast deze Nieuwsbrief, het tijdschrift Ruimtevaart en de nieuwe
website ook steeds actiever via Twitter (@NVR_Ruimtevaart), Facebook
(https://www.facebook.com/ruimtevaart.nvr) en LinkedIn
(http://www.linkedin.com/groups?gid=1634). Aarzel niet om te reageren; graag gaan we de
interactie met U aan om daarmee breed te kunnen bijdragen aan de meningsvorming binnen de
Nederlandse ruimtevaart-gemeenschap.

Met vriendelijke groet, namens het Bestuur

Gerard Blaauw
voorzitter NVR
Noordwijk, juli 2012
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