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Jaarverslag 2001
Algemeen
Het jaar 2001 was voor het NVR de aanloop naar het 50 jarig jubileum van de vereniging, waarvan de
activiteiten in december van 2001 zijn gestart. Tijdens de ALV die op 12 juni 2001 werd gehouden werd het
jubileum programma door het bestuur gepresenteerd. Echter, voordat dit gebeurde werd eerst de nieuwe website
van de vereniging onthuld. Door deze vernieuwde website is de NVR beter op het internet aanwezig en is er
nieuwe functionaliteit toegevoegd. Door het aanpassen van het huishoudelijk reglement in diezelfde ALV kreeg
de web commissie ook formeel de status van een redactie met alle rechten en plichten die ook de redactie van het
blad heeft. Het aanpassen van het huishoudelijk reglement is een van de minder opvallende maar toch
belangrijke zaken die in deze ALV werden geregeld. Op 27 november 2001 werd er een tweede ALV
georganiseerd. Het voornaamste onderwerp van deze ALV was het erelidmaatschap van de Piet Smolders. Het
erelidmaatschap werd door de ALV unaniem goedgekeurd.
Op 21 december werd het jubileum van de NVR geopend met een mini symposium in de Space Expo te
Noordwijk. Tijdens dit symposium werd het erelid officieel beëdigd en gaven en verschillende prominente leden
van de Nederlandse ruimtevaart hun visie op de toekomst van de ruimtevaart in Nederland.
Naast deze activiteiten zijn er in 2001 zijn een negental middaglezingen, symposia, colloquia en andere
activiteiten georganiseerd, die goed werden bezocht.
Begin januari was het aantal leden 708 wat een stabilisatie van het aantal leden betekent (709 in 2001). Alle
activiteiten werden goed bezocht met vaak 30 tot 50 bezoekers. Een opvallende activiteit in 2001 was de
deelname aan de Space day in de Space Expo. Tijdens deze dag presenteerden tal van organisaties die actief zijn
op het gebied van ruimtevaart (van het bedrijfsleven tot en met de Star Trek fanclub) zich aan het publiek. Ook
de excursie naar het Erasmus gebouw in ESTEC was een groot succes. Hier konden de leden van het NVR direct
kennis maken met de simulatie en training faciliteiten voor het Space Station bij ESTEC. Tot slot dient het
voortstuwingssymposium worden genoemd. Tijdens dit symposium werd een breed beeld gegeven van
raketvoortstuwing in Nederland aan een tachtigtal bezoekers.

Bestuur, redactie en commissies
Het NVR is als organisatie afhankelijk van mensen die op basis van vrijwilligheid werk voor de vereniging
verrichten. Voor de diverse activiteiten zijn verschillende commissies opgericht die een specifieke taak
uitvoeren. Het bestuur dankt alle redactie en commissieleden voor hun inzet in het afgelopen jaar.
Het NVR bestuur zag er in januari 2001 als volgt uit:
Ir. D. de Hoop, Voorzitter, Ir. H.M.. Sanders, secretaris, Ir. J. van Casteren, Penningmeester. Leden van het
bestuur: Drs. G. Cornet, Dr. Ir. C.J.M. Heemskerk, Ir. H.A. van Ingen Schenau en H.H.F. Smid
Tijdens de ALV van 12 juni 2001 heeft Ir. H.A. van Ingen Schenau het bestuur verlaten. Ir. J. van Es en Ir. F.F.
Verduijn zijn door de ALV als bestuurslid gekozen. Ir. F.F. Verduijn is in zijn functie als hoofdredacteur van de
web redactie lid van het bestuur. De bestuursleden D. de Hoop, J. van Casteren, C. Heemskerk en G. Cornet zijn
volgens de statuten afgetreden en zijn in dezelfde vergadering herkozen in het bestuur.
Het bestuur heeft in 2001 vijf maal vergaderd en heeft zich, naast het dagelijkse bestuur van het NVR
voornamelijk bezig gehouden met het initiëren van de verschillende activiteiten zoals de voorbereiding voor het
jubileum.
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De Redactie “Ruimtevaart” bestond in januari 2001 uit de volgende personen:
H.H.F. Smid hoofdredacteur. Redactieleden: Ir. A.C. Atzei, Dr. J.J. Blom, Ir. D. de Hoop, Drs. W. Meijer, Ir.
M.O. van Pelt, Ir. H.M. Sanders en Ir. F.J.P. Wokke.
In 2001 hebben geen wijzigingen in de redactie plaatsgevonden.
De redactie heeft een goed jaar achter de rug. Echter, het proberen het blad op tijd te laten verschijnen is en blijft
een moeilijk omdat de redactie uit vrijwilligers bestaat die dit werk naast een vaak drukke baan moeten doen.
De Web Redactie bestond in januari 2001 uit de volgende personen:
Ir. F.F. Verduijn, hoofdredacteur, R.H. Hartlieb, Ir. D. de Hoop, G. Nooitgedagt en Ir. H.M. Sanders.
In 2001 is Ing. M. van den Bos tot de Webredactie toegetreden.
Deze commissie heeft als doel de webpagina van het NVR te maken en te onderhouden.
De financiële commissie bestond uit:
Ir. J. van Casteren, Ir. D. de Hoop, Ir. H.M. Rehorst en Ir. H.M. Sanders
Deze commissie is ingesteld om te onderzoeken hoe de inkomsten van het NVR verbeterd kunnen worden. De
FiCo heeft in 2001 een slapend bestaan geleid, maar zal, gezien de afname van de reserves van het NVR in
2002 weer nieuw leven worden in geblazen.
De kascommissie bestond uit:
Ir. R. Boumans, Ir. W. Diersen en Ir. J.F. Bos
Deze commissie controleert de penningmeester en adviseert de ALV over de decharge van de penningmeester.

Activiteiten
In 2001 zijn 7 gewone en 1 jubileum informatie bulletins uitgebracht. Hierin werden verschillende NVR
activiteiten aangekondigd. In 2001 zijn een achttal activiteiten voor de leden georganiseerd. Hieronder volgt een
opsomming:
3 april
8 april
24 april
17 mei
12 juni
2 november
27 november
30 november
21 december

Publicaties

Lezingen en rondleiding over en in de Simulatie en Training Faciliteiten voor het International
Space Station te ESTEC
Space day 2001 in de Space expo, NVR stand met demonstratie van de internetsite
Colloquium over Crew rescue Vehicles bij Fokker Space in Leiden
Symposium over bemande ruimtevaart bij de TH Haarlem
ALV en lezingen over ruimtevaartwebsites bij Fokker Space in Leiden
Colloquium over Interferometrie in de Ruimte bij SRON in Utrecht
Samenvatting IAF Nederlandselezingen, toelichting ESA ministersconferentie en ALV
Middagsymposium over Raketvoortstuwing in Nederland bij PML in Rijswijk
Opening jubileum in de Space Expo te Noordwijk
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In 2001 zijn weer zes nummers van het blad “Ruimtevaart” verschenen. Het jubileumnummer dat in december
verscheen had als onderwerp “NVR 1951  2001” en gaf een overzicht van de ruimtevaartontwikkelingen in
Nederland, Europa en de gehele wereld.
Daarnaast is er door de WWW redacties veel werk verricht aan de nieuwe website die in juni 2001 online is
gegaan.
In 2001 zijn 7 gewone en 1 jubileum informatie bulletin verschenen waarmee de leden over de ophanden zijnde
activiteiten werden geïnformeerd.

NVR Leden.
Het aantal leden 16 mei 2002 is als volgt:
Leden (blad en informatiebulletin):
Abonnees (alleen het blad):

580
128

(2001: 566 inclusief student leden)
(2001: 136)

Totaal:

708

(2001: 709)

Dit is een daling van 1 lid ten opzichte van vorig jaar.
Daarnaast zijn er nog 57 colloquiumleden die alleen het informatie bulletin ontvangen en een 24 gratis leden en
abonnementen.
Het bestuur is zich ervan bewust dat er door de verschillende telling en referentiedata in het secretarieel en
financiële jaarverslag verschillende ledenaantallen voorkomen.

