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ALV 28 juni 2021 – Voorstel benoeming nieuw erelid 

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) draagt Dr. Gerard Blaauw voor 
aan de Algemene Ledenvergadering om te benoemen tot erelid van de vereniging. Gerard Blaauw is 
na een start van zijn carrière in het werkveld van verkeer en transport, sinds 2003 actief in de 
Nederlandse Ruimtevaart sector. Een overzicht van zijn activiteiten (bron: LinkedIn.com): 

- Director TNO Space   oktober 2003 – januari 2011 
- Board member Space Ned oktober 2003 – september 2010 
- Voorzitter NVR   juni 2011 – oktober 2020 
- Chairman SSPF   oktober 2017 – heden 
- Chairman LOC SSP18  januari 2017 – december 2018 

Overeenkomstig artikel 6 lid 1 van de Statuten geldt: 

‘Erelid is hij die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en die op voordracht van het bestuur als 
zodanig door de algemene ledenvergadering is benoemd wegens zeer bijzondere verdiensten jegens 
de vereniging of de ruimtevaart in het algemeen. Een erelid heeft toegang tot de algemene 
vergadering met stemrecht.’ 

Het bestuur heeft drie hoofdoverwegingen voor deze voordracht: 

- Gerard heeft in zijn functie Director Space TNO en als Board member SpaceNed een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Nederlandse ruimtevaart. In deze 
periode is onder andere de basis gelegd voor de realisatie van het Nederlandse aardobservatie 
instrument Tropomi, gelanceerd in 2017 en momenteel het toonaangevende instrument op 
het gebied van monitoring van onze atmosfeer. 

- Gerard heeft als voorzitter van de ‘Local Organizing committee Space Studies Program 2018 
(LOC SSP18)’ een belangrijke rol gespeeld in het naar Nederland halen van de International 
Space University Space Studies program in 2018. Tevens is Gerard een drijvende kracht in het 
bieden van belangrijke ondersteuning van de opleiding van young professionals middels de 
oprichting van de ‘Stichting Space Professionals Foundation (SSPF)’, waar hij sinds de 
oprichting in 2017 voorzitter is van het bestuur. 

- Gerard is van 2011 tot 2020 gedurende drie bestuurstermijnen voorzitter geweest van de 
Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) en heeft de vereniging in die periode samen 
met zijn mede bestuursleden en met de ondersteuning van alle vrijwilligers weer laten groeien 
tot de vereniging zoals we die nu kennen. Onder zijn voorzitterschap zijn de banden met 
andere (internationale) verenigingen aangehaald en vastgelegd in MOU’s, is een groeiend 
aantal jonge professionals bij de vereniging gekomen en actief in de organisatie, is een social 
media beleid tot stand gekomen, en is er een bruisend evenementen programma. Hij heeft 
zich persoonlijk zeer actief ingezet voor het onderhouden van een goede relatie met de 
bedrijfsleden.  

Hiermee heeft Gerard Blaauw zeer bijzondere verdiensten jegens de vereniging en de ruimtevaart in 
het algemeen, waardoor het bestuur heeft besloten om hem voor te dragen tot erelid van de 
vereniging. De huidige ereleden hebben eveneens positief geadviseerd over deze voorgenomen 
benoeming.  

Het NVR bestuur verzoekt de Algemene Ledenvergadering akkoord te gaan met dit voornemen. Bij 
positieve besluitvorming zal in het voorjaar 2022 een speciaal evenement worden georganiseerd om 
deze benoeming te effectueren. 
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