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Beste NVR-leden,

Heeft u ook een ‘Sizzling Summer of Space’ gehad? Het kan u haast niet zijn
ontgaan dat we deze zomer, door de komst van het Space Studies Program
(SSP18) van de International Space University (ISU) én een groot aantal space
evenementen in de regio Delft, Den Haag, Leiden en Noordwijk een bijzondere
‘space’ zomer hebben meegemaakt.

Uw voorzitter was intensief betrokken bij SSP18 en dat is de reden dat deze
Nieuwsbrief iets later uitkomt dan gebruikelijk. Via deze Nieuwbrief willen we u
weer graag informeren over de resultaten van onze Algemene
Ledenvergadering, het laatste nieuws over onze evenementen en het overige
nieuws van onze vereniging.

Volg de NVR verder via onze mailings met de aankondigingen van onze
evenementen, via onze website en via onze sociale media.

Het aantal bezoekers lag in de eerste helft van 2018
steeds rond de veertig leden, met soms uitschieters
tot zo’n tachtig aanwezigen. Regelmatig nemen onze
leden ook introducés mee (voor 5 euro p.p. kan
ieder lid er maximaal twee meenemen). Leuk is dat
we bij de verschillende evenementen, naast een
vaste kern van trouwe bezoekers, ook steeds weer
andere leden kunnen verwelkomen, afhankelijk van
het onderwerp. Vaak een mooie m/v mix van
professionals, studenten en fans, jong en oud.

Evenementen
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https://www.ruimtevaart-nvr.nl/
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=1634
https://twitter.com/NVR_Ruimtevaart
https://www.facebook.com/ruimtevaart.nvr?sk=wall
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Graag geven we u nu eerst een overzicht van de komende
evenementen in de tweede helft van 2018, en daarna volgt
het gebruikelijke overzicht van de evenementen sinds de
vorige Nieuwsbrief (eind december 2017).

In de planning hebben we voor de komende maanden in 2018 (Let op: onder
voorbehoud, tbc/tbd):

Evenement: Locatie: Datum:

Fly me to the moon Decos, Noordwijk 27/28/29/30 september

04/05/06/07 oktober

NVR stand bij 

ESA-ESTEC Open Dag

ESTEC Noordwijk 7 oktober

Filmavond Gravity T-Minus, Delft 24 oktober

IAC avond NTB Eind oktober/begin 

november

E-ELT lecture Westerbork Begin november

Discover Your Space L&R, TU Delft 29 november

Al met al is dit ook weer een programma waarbij nu dus nog niet alle data en
locaties vastliggen. We informeren u daarover verder via de website, individuele
mailings en de sociale media; dus houd die in de gaten! En waar nu al mogelijk:
save-the-date! We blijven proberen om de definitieve informatie drie weken
voor het evenement met u te delen, maar dat lukt nog lang niet altijd.

De ESTEC Open Dag vindt jaarlijks al sinds 2011 plaats en trekt meer dan 12.000
bezoekers. Het thema dit jaar is ‘Reis naar de Ruimte in Europa' (Voyage to
Space in Europe). Ontmoet astronauten, ruimtevaartmissiedeskundigen, leer
hoe ESA de ruimte hier op aarde nabootst en ontdek kennis en technologieën
die in de ruimte ontstaan en naar aarde terug worden gebracht. Het is een dag
vol inspirerende demonstraties, video’s, animaties, lezingen en nog veel meer
activiteiten: dé uitgelezen kans voor het grote publiek om kennis te maken met
de ruimtevaartwereld!

https://www.ruimtevaart-nvr.nl/evenementen/
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Meer informatie is te verkrijgen via deze website.

Graag geven we u nu ook weer het overzicht van de
evenementen sinds de vorige Nieuwsbrief (eind december
2017):

- 25 januari: Filmavond: ‘Hidden Figures’ bij T-Minus in Delft.
- 28 februari: Bedrijfsbezoek, bij APP in Klundert.
- 6 maart: VSV Symposium, bij TU Delft in Delft.
- 5 april: Bedrijfsbezoek Desdemona, bij TNO in Soesterberg.
- 12 april: Yuri’s Night filmvertoning Salyut-7, bij Eye in Amsterdam.
- 12 april: vrijkaarten voor PAUW BNN Vara met Andre Kuipers, BNN Vara.
- 8 mei: Filmavond, ‘The Visit – An Alien Encounter’, bij IIASL in Leiden.
- 26 mei: IRAS, bij het Aviodrome in Lelystad.
- 5 juni: Lezing Heinz Stoewer, bij TU Delft in Delft.
- 13 t/m 16 juni: ‘Border Sessions’ in Den Haag, aantal vrijkaarten voor NVR
leden.
- 18 juni: ALV met presentatie en rondleiding, bij NLR in Marknesse.
- 27 juni: Filmavond SSP18 ‘The Hubble Telescope’, bij Omniversum in Den
Haag.
- 15 juli: SSP18 SpaceUP, bij TU Delft in Delft.
- 14 september: Space Drinks, bij TU Delft in Delft.

De NVR-evenementen beginnen doorgaans al vroeg in de avond. Om het
eenvoudiger voor u te maken om ze bij te wonen, zullen wij waar mogelijk
proberen u iets te eten aan te bieden voorafgaand aan het evenement (pizza,
broodjes, …). Deze optie zal worden aangegeven in de uitnodiging van het
evenement.

Heeft u speciale ideeën en wensen voor een te organiseren evenement? Neem
dan s.v.p. contact op met ons secretariaat of één van de bestuursleden.

https://www.eventbrite.co.uk/e/esa-open-day-in-the-netherlands-tickets-47544931169?utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=order_confirmation_email&utm_term=eventname&ref=eemailordconf
mailto:secretariaat@ruimtevaart-nvr.nl
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Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) werd gehouden op maandagavond 18 juni
jl. bij NLR in Marknesse; er waren ruim dertig leden aanwezig. Alle documenten
stonden vanaf medio mei op onze website. Een kort verslag vindt u binnenkort
via deze link op onze website. Bij deze ALV hadden we de gebruikelijke
onderwerpen en één bijzonder agendapunt:

Jaarverslagen 2017: Het secretarieel en financieel Jaarverslag 2017 werd
unaniem door de ALV goedgekeurd; het bestuur werd decharge verleend, mede
op basis van een positief advies van de kascommissie.

Commissiepresentaties: Bij het secretarieel jaarverslag gaven
vertegenwoordigers van de redactie van Ruimtevaart, de webcommissie, de
social media commissie en de evenementencommissie weer korte presentaties
over hun resultaten en plannen. Deze detailpresentaties werden, net als in de
voorgaande jaren, erg door de aanwezigen gewaardeerd. Enkele relevante
ontwikkelingen:

• De NVR app is inmiddels beschikbaar via Android. Apple wordt spoedig
verwacht.

• De nieuwe website is nu online.
• De redactie heeft een speciale SSP18 uitgave van het blad Ruimtevaart

uitgebracht.

Bij de commissies waren weer enkele wisselingen in samenstelling: via deze link
krijgt u een overzicht van alle namen en foto’s van onze huidige
commissieleden.

Begrotingen 2018, 2019 en 2020: De nieuwe begrotingen 2019 en 2020 werden
door de ALV geaccordeerd. Tevens werd de aangepaste begroting van 2018
goedgekeurd door de ALV.

https://www.ruimtevaart-nvr.nl/de-vereniging/verslagen/alv-verslagen/
https://www.ruimtevaart-nvr.nl/de-vereniging/commissies/
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Bestuur: In deze ALV waren Len van der Wal, Barbara ten
Berge en Chris Verhoeven aan het einde van hun termijn.
Barbara en Chris stelden zich herkiesbaar; Len besloot zich
niet meer herkiesbaar te stellen en hij trad af als onze vice-
voorzitter.

Door de ALV werd unaniem ingestemd met het voorstel om Barbara en Chris in
hun rollen als secretaris en bestuurslid te herbenoemen, om Peter Buist als
nieuwe vice-voorzitter te benoemen en Ton Maree als nieuw bestuurslid te
verwelkomen. Welkom Ton en bedankt Len voor al jouw goede zorgen voor de
NVR! De gegevens en foto’s van alle huidige bestuursleden staan op onze
website.

Kascommissie: De ALV ging akkoord met het voorstel van het bestuur om Coen
Martinus als nieuw lid te benoemen en Lex Meijer en Tamme Wierenga te
herbenoemen voor de kascommissie voor 2018. Dank aan aftredend lid Zeholy
Pronk voor zijn werk in de kascommissie!

Erelid: Tijdens de ALV heeft het NVR bestuur Tanja Masson-Zwaan
voorgedragen voor het erelidmaatschap. De Algemene Ledenvergadering ging
hiermee akkoord. In het voorjaar van 2019 zal ter ere van haar benoeming tot
erelid een evenement georganiseerd worden.

Alle ALV documenten en presentaties kunt u vinden op de website; bereikbaar
via deze link.

Overig verenigingsnieuws

Nieuwe Privacy Regelgeving

De NVR werkt momenteel aan het opstellen van het NVR privacy beleid. De
nieuwe wetgeving zal weinig iets veranderen aan onze ledenadministratie
omdat het huidige beleid en omgang met de data al behoorlijk conform de
wetgeving is.

https://www.ruimtevaart-nvr.nl/de-vereniging/het-bestuur/
https://www.ruimtevaart-nvr.nl/de-vereniging/verslagen/alv-verslagen/
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worden en zullen verdere richtlijnen worden opgesteld die helpen het beleid
uit te voeren. We zullen u op de hoogte houden van de voortgang.

Ledenadministratie

In mei/juni 2017 werd de clouddienst waar onze ledenadministratie is
ondergebracht het slachtoffer van een Ransomware aanval (WannaCry). Data
en back-up data gingen verloren, en een lokale back-up van de
ledenadministratie werd teruggezet. Waarschijnlijk hieraan gerelateerd is ook
de financiële prolongatie van de ledenadministratie van 2017 naar 2018
mislukt, en is er een geringe hoeveelheid betalings-informatie verloren gegaan.
Als gevolg hiervan is de facturering 2018 vertraagd, en zijn er uitgeschreven
leden die toch een factuur ontvangen hebben.

Contributies

Enkele maanden geleden hebben alle leden, die ons nog niet met een
automatische incasso hebben gemachtigd, bericht ontvangen met daarin het
verzoek tot betaling van de contributie voor 2018 (met daarin dus het nieuwe
IBAN nummer). Mocht u niets hebben ontvangen dan is het mogelijk dat deze
email in uw spamfolder is beland. Om dit te voorkomen verzoeken wij u het e-
mailadres “penningmeester@ruimtevaart-nvr.nl” toe te voegen aan uw lijst
met contactpersonen. Of nog beter: geef ons een machtiging voor een
automatische incasso. Veel leden gingen u al voor. Voor de leden die al tot
betaling zijn overgegaan – dank voor uw steun aan de NVR!

Het beleid dat we opstellen is bedoeld om voor bestuur,
commissies en vooral de leden duidelijk op papier te
hebben hoe wij met welke data omgaan en wat de rechten
van de leden zijn. Als het beleid is opgesteld zullen de
website privacy policy en de event policy aangepast

mailto:penningmeester@ruimtevaart-nvr.nl
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Met name zijn we nu op zoek naar uitbreidingen in onze website commissie en
social media commissie!

Bijdragen aan tijdschriftartikelen: Overweegt u een bijdrage aan ons tijdschrift?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de redactie via
redactie@ruimtevaart-nvr.nl. De redactie helpt u graag met een aantal
richtlijnen om tot een goed artikel te komen!

Ook actief worden? Het bestuur is altijd op zoek naar
enthousiaste leden die ook in de verschillende commissies
willen helpen om de NVR verder te laten groeien. Zoek dan
s.v.p. contact met een van de bestuursleden en/of het NVR
secretariaat!

Leden werven; doorgaan boven de mijlpaal van 1000 leden. Kent u collega’s,
vrienden en familie die ook enthousiast zijn over de ruimtevaart en lid willen
worden van de NVR? Stuur, of forward, deze Nieuwsbrief dan ook naar hen en
stimuleer hen lid te worden. Zo blijven we verder groeien en kunnen we
ruimtevaart breder onder de aandacht brengen. Via onze website, en voor
slechts € 35 contributie per jaar (en na 1 juli 50% korting op de contributie voor
het eerste jaar), is aanmelden heel gemakkelijk.

mailto:redactie@ruimtevaart-nvr.nl
mailto:secretariaat@ruimtevaart-nvr.nl
https://www.ruimtevaart-nvr.nl/lid-worden/


8

Ook bedrijfsleden zijn welkom: Overweegt u met uw
bedrijf de NVR met een bedrijfslidmaatschap te
ondersteunen om zo een breed palet aan activiteiten aan
te bieden aan uw medewerkers?

Daarnaast draagt het lidmaatschap bij aan een verdere naamsbekendheid van
uw bedrijf. Ook kunt u natuurlijk uw directeur op dit lidmaatschap wijzen.

Er zijn vier soorten bedrijfslidmaatschappen, variërend van groot (meer dan 50
medewerkers, in termen van voltijdsequivalenten), via medium (20-50
medewerkers) tot klein (minder dan 20 medewerkers) en een start-up
lidmaatschap (voor bedrijven jonger dan twee jaar en met minder dan vijf
werknemers).

Meer informatie over het bedrijfslidmaatschap vindt u via deze pagina op onze
website. En deze bedrijven zijn al lid.

We wensen u een mooie nazomer en graag tot ziens bij een van onze
evenementen!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur

Gerard Blaauw
Voorzitter NVR

Noordwijk, september 2018

https://www.ruimtevaart-nvr.nl/lid-worden/bedrijfslidmaatschap/
https://www.ruimtevaart-nvr.nl/bedrijfsleden/

