NIEUWSBRIEF 2012/1
Introductie
Beste NVR-leden,
Sinds onze vorige Nieuwsbrief van oktober jl. is er weer veel gebeurd. Daarom
willen we U vanuit het Bestuur graag informeren over de recente ontwikkelingen
bij de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart. In deze nieuwe Nieuwsbrief gaan
we in op onze externe Evenementen, het tijdschrift Ruimtevaart, onze nieuwe website en
overig Verenigingsnieuws.

Externe evenementen
Alle in de voorgaande Nieuwsbrief aangekondigde evenementen zijn gerealiseerd, waarbij we
ons konden verheugen in een prima belangstelling. Belangrijke mijlpaal was natuurlijk de viering
van ons zestigjarig jubileum op 17 december jl. met een mix van oudere en jongere sprekers en
onderwerpen gericht op het verleden, heden en toekomst. En daarbij hadden we natuurlijk de
feestelijke installatie van ons nieuwste erelid Kees de Jager. Een uitgebreid verslag kunt U
lezen in het recente nummer 2012-1 van ons tijdschrift Ruimtevaart.
Tijdens het evenement werd er via #nvr60 volop getweet; mooie foto‟s kwamen snel na 17
december beschikbaar via Facebook. We hebben veel positieve reacties van de aanwezigen
mogen ontvangen. Een van onze oudere leden schreef: “Flitsende indruk van de 60 jaar jonge
NVR ! Daarvan 52 jaar van nabij en als lid meegemaakt. Laat het zo groeien. Wens het NVR
bestuur goede Feestdagen en een start in 2012 als trendsetter van wat komen gaat.”
Wij streven ernaar om in 2012 ook weer een aantal mooie evenementen te organiseren. Als
NVR gaan we vanzelfsprekend door met de activiteiten die U van ons gewend bent, zoals
filmavonden, netwerk-borrels en lezingen over aansprekende onderwerpen. Vanuit discussies
met onze ereleden worden we als bestuur extra gestimuleerd om vooral ook aandacht te geven
aan de niet-alledaagse ruimtevaart onderwerpen.
We organiseren de evenementen niet alleen als NVR, maar waar mogelijk ook in combinatie
met andere organisaties; vaak gebeurt dit op ad-hoc basis. Met de brancheorganisatie
SpaceNed hebben we tijdens ons jubileum op 17 december jl. een ‟Memorandum of
Understanding‟ getekend om tot een meer structurele samenwerking te komen bij het
organiseren van evenementen. We willen ons daarbij gaan richten op:
-

lezingencycli gericht op upstream projecten, downstream toepassingen en Space 2.0;

-

bedrijfsbezoeken met inleiding bedrijf en presentaties van een „flagship‟ project;

-

debat als voorbereiding voor de ESA ministersconferentie eind 2012, en

-

banen/stage/afstudeermarkt.

Vertegenwoordigers van beide besturen zullen in het komende kwartaal nader afstemmen met
welke onderwerpen we in de loop van 2012 willen beginnen. Doelstelling blijft natuurlijk om
onderwerpen te kiezen die aantrekkelijk zijn voor onze leden, in het bijzonder zij die als
werknemer werkzaam zijn in de ruimtevaartsector en voor studenten van ruimtevaart
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gerelateerde opleidingen. Bovendien streven we naar programma‟s waarbij
ruime gelegenheid is tot onderlinge kennismaking en discussie.
Een eerste overzicht van onze (betrokkenheid bij) evenementen in 2012:
- 17 februari: Filmavond „For all Mankind‟, in samenwerking met IIASL in
Leiden. Bij deze –alweer vierdefilmavond werd de Award winnende
documentaire getoond die een compleet beeld geeft van het Apollo project dat
heeft geleid tot de eerste aanwezigheid van de mens op een ander hemellichaam. Er
waren ongeveer 45 leden aanwezig. De filmvertoning werd afgesloten met een borrel; er was
bovendien een echte popcorn machine aanwezig!
- 13 maart: VSV „Leonardo da Vinci‟ Symposium „Citizen of Space: Living in Orbit‟ bij de
Technische Universiteit Delft. Sprekers waren o.a. Yang Hong (CAST, China), Andrew Nelson
(XCOR) en Bernardo Patti (ESA) met Bart Reijnen (Dutch Space) als dagvoorzitter. De dag
werd met een interactief debat afgesloten. NVR leden kregen korting op de toegangsprijs.
- 13 april: Yuri‟s Night, georganiseerd door HE Space Operations, gaat vanaf 22:00u van
start op vrijdag 13 april in LVC in Leiden. Deze jaarlijkse party wordt alweer voor de twaalfde
keer georganiseerd ter gelegenheid van de verjaardag van Yuri Gagarin, de eerste man in de
ruimte. De eerste dertig NVR leden die zich bij het NVR secretariaat aanmelden krijgen gratis
toegang. We zullen u hierover aanvullend met een aparte email informeren; zie ook de
aankondiging op onze website.
- Medio april (tbd): NVR-SGAC event, met als doel om Nederlandse studenten (IIASL,
L&R TUD en andere space-gerelateerde opleidingen) en NVR leden kennis te laten maken
met de SGAC (Space Generation Advisory Group) en om aansluitend te borrelen.
- Mei/juni (tbd): Voorjaarsymposium over Space Debris: probleemstelling, wat kunnen we
eraan doen, en waar liggen de technische, politieke en juridische uitdagingen voor de
komende decennia.
- 21 juni: Algemene Leden Vergadering bij TNO in Delft. Bij deze vergadering komen in
elk geval aan de orde: secretarieel jaarverslag 2011, financieel jaarverslag 2011, begroting
2013 en bestuurssamenstelling. Ook deze keer zullen wij de ALV weer organiseren in
combinatie met een lezing. Noteer de datum alvast in uw agenda.
Zoals gebruikelijk zullen wij U over alle Evenementen per email en via onze (nieuwe) website
nader informeren. Om kosten en efficiency redenen zal het bestuur aankondigingen niet meer
per post blijven versturen. Zorgt u er dus voor dat u eventuele wijzigingen in uw emailadres
tijdig via onze website doorgeeft.

Tijdschrift Ruimtevaart
Dankzij ons erelid Daan de Hoop is het gelukt om in 2011 de laatste drie nummers van ons
tijdschrift uit te geven. Parallel hieraan heeft het bestuur zijn aandacht vooral gericht op het
formeren van een nieuw redactieteam voor de nummers vanaf 2012.
- Nieuw redactieteam: Met het recent verschijnen van het nummer 2012-1 kunt u zien
dat we weer een enthousiast nieuw redactieteam hebben; de redactie en het bestuur hebben
over dit nummer veel complimenten mogen ontvangen. Als NVR bestuur zijn we dan ook erg
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blij dat de ervaren redactieleden Michel van Pelt, Berry Sanders en Frank
Wokke, samen met de nieuwe leden Marc Klein Wolt, Ed Kuijpers, Kees van der
Pols, Peter Batenburg en oudgediende Marco van der List zich bereid hebben
verklaard om het nieuwe redactieteam te vormen, aangevuld met Peter Buist als
contactpunt tussen bestuur en redactie.
-

Correspondenten: Inmiddels hebben we alle bedrijfsleden benaderd
met de vraag om een medewerker te doen toetreden tot een team van
correspondenten vanuit deze ruimtevaartorganisaties. Deze correspondenten zullen
nauw samenwerken met het redactieteam om te komen tot een actuele en aansprekende
portfolio van artikelen. Van een aantal bedrijfsleden hebben we inmiddels al een enthousiaste
reactie gekregen.
- Bijdragen: 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
met de redactie contact op te nemen.
- Archief: In de vorige Nieuwsbrief deden we een oproep om mee te werken aan het
verder completeren van ons NVR archief van het tijdschrift Ruimtevaart. Deze oproep was
met name gericht op de vroegste nummers vanaf onze oprichting in december 1951. Gelukkig
hebben we een aantal reacties ontvangen en zijn sommige nummers boven water gekomen.
Maar de tijdschriften 1952-1 t/m 1957-2 blijven ontbreken. Dus hierbij nogmaals onze
OPROEP om toch nog eens op zolder te kijken of U deze nummers misschien nog heeft en
aan ons beschikbaar zou willen stellen om te digitaliseren en via onze website toegankelijk te
maken voor een breder publiek.

Nieuwe website
Bij de viering van ons jubileum op 17 december jl. hebben we aangekondigd dat we begin 2012
met een nieuwe website zouden starten om u nog beter te informeren over onze vereniging en
onze activiteiten. Inmiddels is deze website (www.ruimtevaart-nvr.nl ) sinds medio maart
operationeel. We hebben gekozen voor een geheel nieuwe vormgeving en indeling, die u
hopelijk snel zal helpen bij uw vragen over de NVR, het lidmaatschap, nieuws, agenda en onze
publicaties. En natuurlijk is er een bijdetijdse koppeling met de sociale media.
De nieuwe site is integraal Nederlandstalig én Engelstalig opgezet, in tegenstelling tot de oude
site met slechts een enkel klein Engelstalig gedeelte. Het bestuur dankt Rob van den Berg en
Lex Meijer voor hun inzet bij het realiseren van de nieuwe site en heeft grote waardering dat Erik
Laan heeft aangegeven weer graag webmaster te willen zijn van de nieuwe site; Erik zal de
website onderhouden in nauwe samenwerking met ons secretariaat.
We zijn natuurlijk benieuwd naar uw oordeel over de nieuwe site: aarzel dus niet om uw mening
en suggesties voor verdere verbeteringen aan ons door te geven.

Overige verenigingsnieuws
- Essay Competitie: Zoals aangekondigd bij ons jubileum op 17 december jl. organiseert
de NVR een Essay competitie ter gelegenheid van haar jubileum. In het allereerste nummer
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van ons tijdschrift in 1951 werd een aantal ideeën beschreven die later ook
daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Vanwege ons zestigjarig bestaan willen we onze
leden aanmoedigen om nu weer zestig jaar in de toekomst te kijken en hun
verwachtingen in een essay te verwoorden. Voorwaarden, jurysamenstelling en
prijzen zijn in ons tijdschrift 2012-1 en op onze website beschreven.
- Bestuur en commissies: Bij de komende ALV op 21 juni zal ook het
nieuwe bestuur worden gekozen. We weten nu al dat enkele bestuursleden
zullen terugtreden. Daarnaast wil het bestuur graag een aantal actieve commissies
instellen voor de ondersteuning bij meer omvangrijke en langdurige activiteiten. Naast het
inmiddels operationele redactieteam voor ons tijdschrift streven we ook naar vergelijkbare
teams voor de redactie van de website, voor het gebruik van social media en natuurlijk voor
de organisatie van de evenementen. Graag doen we een beroep op onze leden om zich voor
een van deze activiteiten beschikbaar te stellen en in een van de teams mee te helpen.
Heeft u 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, met secretariaat@ruimtevaart-nvr.nl!
- Contributie 2012: De afgelopen dagen heeft u de factuur ontvangen voor de contributie
voor uw lidmaatschap voor het jaar 2012. Graag uw aandacht voor het tijdig overmaken van
uw contributiebijdrage.
- Locatie NVR secretariaat: Wellicht ten overvloede willen we hier nog een keer melden
dat ons secretariaat met ingang van 1 januari jl. is gehuisvest bij het ESA Business Incubation
Centre, Kapteynstraat 1, 2201 BB Noordwijk.
Het Bestuur neemt zich voor om naast deze Nieuwsbrief, het tijdschrift Ruimtevaart en de
nieuwe website ook in toenemende mate met U via Twitter (@NVR_Ruimtevaart), Facebook
(www.facebook.com/ruimtevaart.nvr) en LinkedIn (www.linkedin.com/groups?gid=1634) te
communiceren. 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, maart 2012
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