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Algemeen
Het jaar 2007 was het jaar waarin langzaam maar zeker de nieuwe plannen van de NVR werden uitgerold. De
financiële basis, gelegd met de invoering van het bedrijfslidmaatschap, geeft ruimte voor meer continuïteit en
routine in de organisatie van evenementen. De backoffice bij de Space Expo speelt daarin een belangrijke rol.
Middagsymposia en avondlezingen kregen daardoor een meer professionele uitstraling. De stap naar jaarlijks
grotere evenementen is gezet. Een belangrijk trend daarbij is verregaande samenwerking met zusterorganisaties. Met
name is er gewerkt aan intensiveren van de samenwerking met de Stichting Nationaal Ruimtevaart Museum (NRM)
en de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV). Verder is de succesvolle samenwerking met de Mars Society
Nederland en de Planetary Society voortgezet. Andere verenigingen waarmee wordt samengewerkt zijn het
Nederlands Instituut voor Navigatie (NIN), stichting de Koepel, de onlangs opgerichte Aerospace Engineering
afdeling van KIVI NIRIA en vanzelfsprekend de Vliegtuigbouwkundige Studievereniging ‘Leonardo da Vinci’ te
Delft. Dit levert naast interessante kortingen bij ruimtevaartevenementen ook de mogelijkheid om grotere
evenementen te organiseren. Naast nationale samenwerking wordt er ook op internationaal gebied samenwerking
gezocht. Er zijn contacten met Duitse en Vlaamse ruimtevaartverenigingen en de NVR is actief in de IAF Space and
Society committee.
Natuurlijk was er ook weer aandacht voor ruimtevaarttechniek (Koeling in de ruimte) en voor wetenschappelijke
missies (BepiColombo en Darwin), maar het jaar stond vooral in het teken van samenwerking. Hoogtepunt was de
viering van de 50ste verjaardag van de ruimtevaart. Op 4 oktober vierde de NVR in samenwerking met de NRM het
jubileum van de lancering van de Sputnik in 1957. Een fantastisch feest in een bomvol Artis Planetarium. Het
gehoor luisterde ademloos naar mooie sprekers als Kees de Jager en Piet Smolders en aanschouwde de
wereldpremière van de film "Dawn of the Space age" van Mirage3D. De NVR ziet uit naar de volgende 50 jaar.
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Bestuur, redactie en commissies
Het bestuur bedankt de redactie en de commissies voor hun tijd en inzet in 2007. Door de inzet van de commissies,
de redactie en het bestuur zelf was het weer een mooi NVR jaar.
Bestuur
Het bestuur zag er in januari 2007 als volgt uit:
Dagelijks bestuur: Dr. Marc Heppener, Voorzitter, Ir. Johannes van Es, secretaris, Ir. Bastiaan Willemse,
Penningmeester.
Leden van het bestuur: Drs. Gerard Cornet, Henk Smid, Drs. Erik Laan, Drs. Tim Leeuwerink en Ing. Reint
Hartlieb.
Volgens het bestuursroulatiesysteem traden Bastiaan Willemse (penningmeester) en Reint Hartlieb af als
bestuurslid. Alle twee werden zij wederom voor een periode van drie jaar herkozen. Henk Smid (hoofdredacteur)
kondigt aan dat hij eind 2007 het hoofdredacteurschap zal overdragen. Het bestuur heeft Niek de Kort bereid
gevonden om de het hoofdredacteurschap over te nemen. Niek de Kort wordt door de ALV benoemd als bestuurslid.
Naast de statutaire functies van voorzitter, secretaris en penningmeester hebben zijn de taken binnen het bestuur als
volgt onderverdeeld:
• Stakeholdermanager: Marc Heppener
De stakeholdermanager onderhoudt de contacten met bedrijven, ministeries en agentschappen.
• Vicevoorzitter & vicestakeholdermanager: Gerard Cornet vervangt de voorzitter indien niet aanwezig en
ondersteunt hem in de communicatie met stakeholders.
• Vicepenningmeester: Tim Leeuwerink
• Educatiemanager: Erik laan
De educatiemanager brengt ruimtevaartprofessionals en scholen met elkaar in contact via bijvoorbeeld het
project Ruimtewijs. Verder wordt contact onderhouden met andere verenigingen en instituten die ook actief
zijn op het gebied van ruimtevaarteducatie.
• Webmaster & Ledenmanager: Reint Hartlieb
De webmaster zorgt ervoor dat de website technisch goed functioneert. Daarnaast zorgt hij samen met de
rest van de webcommissie dat de website regelmatig wordt bijgewerkt.
De ledenmanager zorgt voor een correct en effectief beheer en gebruik van het ledenbestand zodat de NVR
haar leden steeds beter kan bedienen.
Colloquiumcommissie
Het NVRbestuur heeft Ruud Roos bereid gevonden om leiding te geven aan de NVR colloquiumcommissie. In
samenwerking met vooraanstaande NVRleden zal hij NVRavondlezingen gaan organiseren.
Redactie
De Redactie “Ruimtevaart” bestond in 2007 uit de volgende personen:
H.H.F. Smid hoofdredacteur. Redactieleden: Ir. A.C. Atzei, Dr. J.J. Blom, Ir. G.D. Hazenbroek, Ing. M.C.A.M. van
der List, Ir. M.O. van Pelt, Ir. V.L. Pijl, Ir. H.M. Sanders, Msc. A.A. Wielders en Ir. F.J.P. Wokke.
Web Redactie
De Web Redactie bestond in 2007 uit Ir. R.H. Hartlieb en Drs. E. Laan.
Backoffice
In 2007 is een begin gemaakt met de professionalisering van de NVR. De NVR backoffice is daarvan één van de
meest in het oogspringende elementen. De NVR backoffice is ondergebracht bij de Space Expo in Noordwijk. De
backoffice bestond uit Ir. Karin Husmann die de coordinatie van de ondersteuning verzorgde en aanwezig was op
de bestuursvergaderingen. Jolanda van Rhijn was verantwoordelijk voor de administratieve taken.
Kascommissie
De kascommissie bestond ook in 2007 uit:
Ir. W. Dierssen, Dr. C. Heemskerk en Ir. J. van Casteren.
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De boeken werden ook in 2007 aan een nauwgezet onderzoek onderworpen en vervolgens goedgekeurd.

NVR Activiteiten
18 Januari 2007
15 Februari 2007
30 Mei 2007
31 Juli 2007
04 Oktober 2007
08 November 2007

Nieuwjaarsborrel in Leiden
Avondsymposium “Koeling in de Ruimte”
Algemene Ledenvergadering en bijzondere avondlezingen, NLR te Amsterdam
Met lezingen over “Veiligheid van Ruimtevaartsystemen” & “ExoMars missie op
zoek naar leven”.
Lezing “De nacht van Darwin” in samenwerking met de Planetary Society
Nationale viering 50 jaar Ruimtevaart in het Artis Planetarium te Amsterdam
Avondsymposium “Op weg naar Mercurius met BepiColombo” in samenwerking
met de Planetary Society

Publicaties
In 2007 zijn er vijf nummers van het blad “Ruimtevaart” verschenen waaronder het speciale themanummer “Vijftig
jaar ruimtevaart dwars bekeken”. Niet alleen dwars bekeken maar ook dwars gedrukt. De nummers waren een groot
succes

Ter aankondiging van de NVR activiteiten zijn er 5 informatiebulletins verschenen en is er een nieuwe folder
uitgebracht.
NVRwebsite
De website heeft in 2007 een nieuw uiterlijk gekregen zoals hier te zien is. Naast de nieuwe layout is ook het
bijhouden van de website verbeterd. Nieuw is ook dat leden kunnen inloggen zodat in de toekomst er ook apart voor
leden informatie beschikbaar kan worden gesteld.
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NVR Leden.
Het aantal leden per 09062008 was als volgt:
Betalende leden (blad en informatiebulletin):
Betalende abonnees (alleen het blad):
Totaal:
Ereleden en andere relaties

532
86
618

(2006: 522)
(2006: 91)
(2006: 613)

27

(2006: 25)

NVR ereleden
In haar bestaan sinds 21 december 1951 heeft de NVR een aantal personen tot erelid benoemd vanwege hun
bijzondere verdiensten voor de NVR of the Nederlandse Ruimtevaart. De ereleden van de NVR zijn:
Ir. D. (Daan) de Hoop
Drs. A. (André) Kuipers
Ir. J.H. (Jan) de Koomen
P. (Piet) Smolders
Prof. Ir. K.F. (Karel) Wakker
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NVR Bedrijfsleden
In 2007 is het bedrijfslidmaatschap volledig ingevoerd. NVR is er trots op dat er in 2007 al 22 bedrijfsleden
aangesloten waren bij de NVR. De NVR bedankt hen voor de steun.
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