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Beste NVR-leden,

In deze editie
De herfst heeft weer zijn intrede gedaan, dus het is weer tijd voor een nieuwe
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informeren we u graag over onze nieuwe bedrijfsleden, aankomende
evenementen en de mogelijkheid om het secretariaat nu ook via whatsapp
te bereiken.
Veel leesplezier!

Algemene Ledenvergadering
Op 5 oktober jongstleden vond de sinds juni uitgestelde Algemene
Ledenvergadering plaats in digitale vorm, via het platform Webex. Na het
bespreken van verschillende agendapunten, kon er via polls gestemd
worden, waarbij leden unaniem hun goedkeuring gaven op de personele en
financiële voorstellen.
Het bestuur is verheugd om te melden dat Stijn Mast en Frits Overtoom zijn
toegetreden tot het bestuur. Ton Marée is gekozen als nieuwe voorzitter. Hij
neemt het stokje over van Gerard Blaauw die na ruim 9 jaar terugtrad als
voorzitter van NVR. Na afloop van de ALV hebben we uitgebreid stil gestaan
bij dit afscheid. Gerard ontving een prachtig fotoboek waaraan vele leden
en bedrijfsleden hebben meegewerkt door middel van het aanleveren van
mooie afscheidsteksten. Namens Gerard nogmaals dank aan allen voor dit,
in alle opzichten, bijzondere afscheid.
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Natuurlijk werd ook Deepika Jeyakodi niet vergeten. Zij trad na een termijn
van 3 jaar terug als bestuurslid en heeft als dank een prachtig boeket
bloemen thuis ontvangen. Zodra de maatregelen het weer toe laten, zullen
Gerard

en

Deepika

worden

uitgenodigd

voor

het

gebruikelijke

afscheidsetentje.

Evenementen
Op donderdagavond 13 augustus heeft Pieternel Levelt van KNMI een online
lezing verzorgd met als onderwerp “luchtkwaliteit vanuit de ruimte: indicator
van menselijke activiteit”. Ruim 60 leden hebben via Webex deelgenomen
aan dit webinar.
Op 2 september organiseerde NVR de eerste online PubQuiz.
Na een leuke avond was het wederom Team Redactie dat de winst in de
wacht sleepte.
Op 23 september werd er een Space Law fire side chat georganiseerd waarin
oud-bestuurslid Tanja Masson-Zwaan en Dimitra Stefoudi discussieerden over
allerlei onderwerpen in het ruimterecht. Tijdens de discussies kregen leden
door middel van een quiz de kans om hun kennis over dit onderwerp te testen.
Woensdagavond 9 september heeft NVR samen met NRM een webinar
georganiseerd. Henk Smid sprak over of je met een ballistische raket een
satelliet kunt lanceren. 50 geïnteresseerden namen deel aan dit webinar.
NVR ondersteunde In het weekend van 2, 3 en 4 oktober de eerste virtuele
Nasa SpaceApp Challenge. Het evenement werd mede georganiseerd door
de steden Enschede, Nijmegen en Delft. Het evenement, waar 17 teams op
afstand werkten, had als doel een app te ontwikkelen voor één van de
uitdagingen die NASA had bedacht.
Op woensdagavond 14 oktober vond het tweede webinar plaats dat samen
met het NRM werd georganiseerd in het kader van de MoU. Aniela Barug wist
35 leden te boeien met haar presentatie over ruimterecht.
Op 4 november heeft NVR bestuurslid Peter Batenburg een presentatie geven
over 20 jaar International Space Station. Ook dit webinar werd samen met
NRM georganiseerd en telde ruim 50 deelnemers.
Ook dit jaar heeft de NVR samen met de VSV Leonardo da Vinci, de SGAC en
SpaceNed weer het Discover your Space evenement georganiseerd.
Vanwege de coronamaatregelen vond dit evenement geheel virtueel plaats
met een live streaming vanuit collegezaal A op LR met de bedrijfspresentaties
op 10 November en op 12 november de virtuele netwerkborrel via het Remo
platform. Wegens het succes met dit platform zal ook voor toekomstige
evenementen Remo gebruikt worden om het naborrelen bij evenementen
virtueel mogelijk te maken.
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Nieuwe contactmogelijkheid secretariaat
Sinds eind augustus is het NVR secretariaat ook bereikbaar via Whatsapp. Op
deze manier hopen we de mogelijkheden uit te breiden om het secretariaat
op een laagdrempelige manier te benaderen bij vragen of opmerkingen. U
kunt het nummer 06-34 24 28 04 op werkdagen tussen 09.00 en 21.00 via
Whatsapp bereiken, dus voeg dit nummer snel toe aan uw contacten!
Uiteraard

blijft

het

secretariaat

ook

bereikbaar

via

e-mail:

secretariaat@ruimtevaart-nvr.nl.

Het blad Ruimtevaart
Na de vorige nieuwsbrief is de redactie er weer in geslaagd om een editie
van het blad Ruimtevaart (2020-3) uit te brengen en ook is er veel voortgang
gemaakt

met

het

scannen

en

online

plaatsen

van

het

NVR

Ruimtevaartarchief. We krijgen hier regelmatig vragen over van zowel leden
als niet-leden van de vereniging en zijn ons daardoor bewust van de behoefte
aan toegang tot deze belangrijke bron van informatie over de vaderlandse
ruimtevaartgeschiedenis. Als u nu naar de archiefpagina op de NVR website
surft zult u zien dat ook de uitgaven uit de jaren vijftig en zestig volledig
beschikbaar zijn. Er wordt hard gewerkt om ook de resterende jaargangen
compleet te maken op de website.
In 2020-3 was weer een breed scala aan artikelen te vinden waaronder
aandacht voor het ruimtevaart-simulatieprogramma Kerbal Space Program,
het belang van geopolitieke en militaire aspecten van ruimtevaart, de laatste
ontwikkelingen op de Space Campus in Noordwijk zoals Avatar en het ESA
Business Incubation Centre en een missie, CHEOPS genaamd, om Exoplaneten te karakteriseren.
Het volgende en laatste nummer van 2020 ligt bij al weer de drukker en zal
naar verwachting aan het einde van november op de deurmat vallen.

Nieuwe bedrijfsleden
In de maand augustus hebben maar liefst drie nieuwe bedrijfsleden zich
aangemeld bij NVR.
Celestia STS is nieuw met een bedrijfslidmaatschap Small, evenals het
Radboud Radio Lab uit Nijmegen.
HDES Service & Engineering BV is ons nieuwste lid met een start-up
bedrijfslidmaatschap.
Ziet u binnen uw bedrijf ook mogelijkheden voor een bedrijfslidmaatschap?
Neem dan contact op met ons secretariaat om de mogelijkheden te
bespreken of kijk alvast op onze website voor meer informatie.

PAGINA 4

NIEUWSBRIEF 2020/3

Nieuwe MoU partner
In oktober heeft NVR een MoU ondertekend met het NIN, Nederlands Instituut
voor Navigatie. www.navnin.nl
Het NIN is een vereniging die hét platform biedt voor het delen van kennis en
het leggen van contacten in de wereld van de plaatsbepaling, navigatie en
tijdmeting.

OPROEP! Vrijwilligers gezocht
Naast het bestuur zetten vele vrijwilligers zich in voor onze vereniging. Deze
vrijwilligers werken in verschillende commissies:
-

Evenementen commissie

-

Redactie

-

Social media commissie

-

Webcommissie

-

Young Professional commissie (opstartfase) -

Kascommissie

Voor de webcommissie zijn we momenteel op zoek naar 1 of meerdere
vrijwilligers die ons willen helpen met het up-to-date houden van onze
website. Ervaring met Wordpress is vereist. Lijkt het je leuk om bij deze
commissie aan te sluiten? Laat het dan aan Richelle weten via
secretariaat@ruimtevaart-nvr.nl of via whatsapp aan +31 6 34 24 28 04.

