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Algemene Ledenvergadering 
5 oktober 2020, 20.00 – 21.30  

TNO, Delft / Webex 
 

Aanwezig vanuit bestuur:    
 
Gerard Blaauw (Voorzitter), Barbara ten Berge (Secretaris), Mischa de Brouwer (Penningmeester), Peter 
Buist (vice-voorzitter), Peter Batenburg, Ton Marée, Chris Verhoeven, Deepika Jeyakodi, Richelle 
Scheffers (Office manager/notuliste) 
 
Afwezig vanuit bestuur: 
 
Frederique van ‘t Klooster 
 
Aanwezige leden:    
 
S. Mast, F. Overtoom, A. Westenberg, B. Burgers. C. Martinus, D. Roestenberg, E. Kuijpers, E. Laan, F. 
Weijers, F. Arink, H. Jansen, H. Smid, J. Verkooijen, K. Wakker, K. Kullack, L. Gurvuts, M. Haselhoff, M. 
Eijsbouts, M. van Pelt, M. Bos, P. van Beekhuizen, P. Visser, T. Masson-Zwaan, T. Bergenhenegouwen, T. 
Govaert, W. Bult, W. Holwerda, Z. Pronk, M. van der List, S. Atya, R. Bronckers, R. Le Poole, B. Sanders, J. 
Leijtens, N. Silvestri, S. Pieterse 
 
Afgemelde leden: 
 
R. Baas 
 
 
Opening 
 
De voorzitter, Gerard Blaauw, stelt zichzelf voor en opent de vergadering om 20.00u. Iedereen wordt 
welkom geheten. De voorzitter is verheugd over de opkomst bij deze digitale Algemene 
Ledenvergadering. Wegens het Corona virus en de daarbij behorende maatregelen vindt deze Algemene 
Ledenvergadering digitaal plaats waarbij enkele bestuursleden op gepaste afstand de ALV presenteren 
vanuit TNO te Delft. Een speciaal woord van dank gaat uit naar TNO voor het beschikbaar stellen van de 
ruimte en techniek. 
 
Gerard stelt de aanwezige bestuursleden kort voor aan de leden waarbij Mischa de Brouwer 
(penningmeester), Peter Buist (vice-voorzitter), Ton Marée (kandidaat voorzitter) en Richelle Scheffers 
(Office manager/notuliste) ter plekke aanwezig zijn. Barbara ten Berge (secretaris) en de bestuursleden 
Chris Verhoeven, Peter Batenburg, Deepika Jeyakodi nemen deel aan deze ALV vanuit huis. Helaas is 
Frederique van ‘t Klooster wegens ziekte niet bij deze Algemene Ledenvergadering aanwezig. 
 
De documenten behorende bij deze Algemene Ledenvergadering waren sinds vier weken voor de ALV 
beschikbaar en te vinden op de website. 
 

mailto:info@ruimtevaart-nvr.nlsecretariaa


      Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 
 Kapteynstraat 1, 2201 BB Noordwijk  

 
 E-mail: info@ruimtevaart-nvr.nl 
 Internet: www.ruimtevaart-nvr.nl 

 

2 
 

1. Vaststellen van de agenda 

Bij het secretariaat zijn geen opmerkingen binnengekomen over de voorgestelde agenda. De agenda 
wordt daarmee aangenomen voor deze Algemene Ledenvergadering. 
 

2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 24 juni 2019 

Er is één opmerkingen op de notulen van de vorige vergadering binnengekomen. De voorzitter heeft de 
desbetreffende alinea al offline besproken met het lid, waardoor de notulen door de Algemene 
Ledenvergadering worden goedgekeurd. De voorzitter dankt Richelle Scheffers voor het maken van de 
notulen. De definitieve versie zal spoedig op de NVR website geplaatst worden. 
 

3. Bestuursmededelingen 

Strategiedag 2019 
In juli 2019 is het bestuur weer bijeen gekomen voor de tweejaarlijkse strategiedag. Tijdens deze dag 
worden het beleid en het daaruit voortvloeiende beleidsplan uitvoerig besloten. Het beleidsplan 2019-
2021 is te vinden op de website van NVR. 
 
MoU’s 
NVR heeft in de zomer van 2020 een MoU afgesloten met NIN (Nederlands Instituut voor Navigatie). Het 
NIN is een vereniging die het platform biedt voor het delen van kennis en het leggen van contacten in de 
wereld van de plaatsbepaling, navigatie en tijdmeting. 
 
NVR Space Award 
Het bestuur is tot het besluit gekomen om de NVR Space Award uit te reiken aan Prof. Heinz Stoewer. 
Door de huidige omstandigheden kunnen we deze award uitreiking met het bijbehorende evenement 
niet op korte termijn organiseren. Zodra de maatregelen dit toelaten zal dit evenement alsnog worden 
georganiseerd. 
 

4. Secretarieel jaarverslag 

Secretaris Barbara ten Berge presenteert het secretarieel jaarverslag over 2019.  
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2019 liepen de termijnen van bestuursleden Peter 
Batenburg en Frederique van ’t Klooster af. Beiden hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen voor 
een nieuwe termijn waardoor het bestuur ongewijzigd blijft. De Algemene Ledenvergadering stemde in 
met dit voorstel. 
 
De evenementencommissie heeft in 2019 weer 18 goed bezochte evenementen georganiseerd, 
regelmatig in samenwerking met partners of zusterorganisaties. 
 
De redactie heeft in 2019 weer vier prachtige nummers van het blad Ruimtevaart uitgebracht. Na het 
blad worden de verschillende commissies en ereleden genoemd. 
 
Een overzicht van alle 28 bedrijfsleden in 2019 wordt getoond.  
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De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met het secretarieel jaarverslag en de gepresenteerde 
activiteiten. 
 

a. Commissie presentaties 

Na de presentatie van het secretarieel jaarverslag volgen afzonderlijke presentaties van de verschillende 
NVR commissies. Peter Batenburg presenteert namens de evenementen commissie en Peter Buist laat 
de activiteiten van de redactie in 2019 zien. Deepika Jeyakodi neemt de presentatie over de website en 
de app voor haar rekening en Susanne Pieterse informeert de aanwezigen over de social media 
prestaties.  
 

5. Financieel jaarverslag 

Penningmeester Mischa de Brouwer presenteert het financieel jaarverslag van 2019.  
 

a. Verslag kascommissie 

De kascommissie heeft geen commentaar op de gevoerde administratie en beveelt zodoende 
goedkeuring van het verslag aan. Coen Martinus is namens de kascommissie aanwezig en licht het 
advies van de kascommissie toe. 
 
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel van de kascommissie en verleent 
decharge aan de penningmeester en het bestuur.  
 

6. Financiën 
 

a. Begroting 2020, 2021 en 2022 

De penningmeester presenteert de begrotingen voor 2019, 2020 en 2021. 
 
Hierin zijn geen wijzigingen ten opzichte van de gepresenteerde begrotingen tijdens de ALV van 2019. 
 
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met begroting voor 2019, 2020 en 2021. 
 

7. Samenstelling bestuur 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2020 lopen de termijnen van Gerard Blaauw (voorzitter),  
Peter Buist (vice-voorzitter), Mischa de Brouwer (penningmeester) en Deepika Jeyakodi (bestuurslid) af.  
Gerard en Deepika hebben besloten om terug te treden uit het bestuur. Peter en Mischa stellen zich 
graag herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Intern heeft het bestuur besloten om Ton Marée voor te 
dragen als kandidaat voorzitter. Tevens heeft het bestuur Frits Overtoom en Stijn Mast bereid gevonden 
om zich kandidaat te stellen voor toetreding tot het NVR bestuur.  
 
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met het gepresenteerde bestuursvoorstel. 
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8. Samenstelling kascommissie 

De kascommissie bestond voor het boekjaar 2019 uit Tamme Wierenga (sinds 2016 en verlengd in 
2018), Lex Meijer (sinds 2017 en verlengd in 2019) en Coen Martinus (sinds 2018). Coen Martinus en 
Tamme Wierenga hebben beiden aangegeven nog een periode van twee jaar deel te willen nemen in de 
kascommissie en stellen zich hiervoor herkiesbaar. 
 
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de samenstelling van de kascommissie voor de 
kascontrole over 2020.  
 

9. Rondvraag 

Wilmah Bult: Waarom organiseert NVR geen fysieke evenementen meer? 
  
De voorzitter antwoordt dat het bestuur het momenteel niet verantwoord acht om met grote groepen 
personen samen te komen. Fysieke evenementen worden pas weer georganiseerd als we een grote 
mate van veiligheid kunnen garanderen naar de sprekers, leden en vrijwilligers van NVR. 
 
Ed Kuijpers: Kan er online een lijst geplaatst worden waar op staat vermeld welke bladen van 
Ruimtevaart nog gescand moeten worden? 
 
De voorzitter antwoordt dat het scannen van de bladen nu bijna klaar is en dat alle nummers in 
het bezit zijn van NVR. Het scannen heeft enige vertraging opgelopen door de Corona crisis 
maar verwacht wordt dat deze actie snel kan worden voltooid zodra de scanners weer 
toegankelijk zijn. 

 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30u en dankt de leden voor hun aanwezigheid, instemming en 
steun bij de verschillende agendapunten. Tevens worden de medebestuursleden, de leden van de 
verschillende commissies en office manager Richelle Scheffers bedankt voor hun ondersteuning en 
bijdragen in het afgelopen jaar.  
 
Na deze afsluitende woorden aan de aanwezigen richt Gerard Blaauw het woord aan Ton Marée. Ton 
gaat het voorzitterschap van Gerard na 9 jaar overnemen en neemt de voorzittershamer officieel in 
ontvangst.  
 
Ton richt het woord aan Gerard en bedankt hem uitvoerig voor zijn inzet. Het afscheid wordt compleet 
gemaakt met enkele presentjes en een fotoboek waarin bestuur, ereleden, leden en bedrijfsleden 
terugblikken op hun samenwerking met Gerard. 
 
Gerard dankt allen en wenst Ton veel succes in zijn nieuwe rol. 
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