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Beste NVR-leden, 

 

Inmiddels kunnen we terugblikken op een mooi eerste kwartaal van het jaar 

waarin al veel evenementen en een prachtige uitgave van het blad de revue 

hebben gepasseerd. 

 

Graag blikken we met u terug op de afgelopen evenementen en willen we u 

graag informeren over andere zaken die momenteel een rol spelen binnen 

de vereniging. 

 

 

Terugblik evenementen 
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld werd, hebben wij op 9 januari het jaar 

geopend met een volgeboekt bezoek aan de Leidse instrumentenmakers 

School. Ruim 25 enthousiaste leden hebben de presentatie en rondleiding 

bijgewoond. In het programma was ook een workshop glasblazen 

opgenomen, die tot vele positieve reacties heeft geleid. 

 

De eerste movie night van 2019 vond plaats op 6 februari bij IIASL in Leiden. 

De film ‘Mission Control: The Unsung Heroes of Apollo’ werd door ruim 75 leden 

en studenten van Universiteit Leiden bezocht. Deze avond mag dus terecht 

een zeer groot succes genoemd worden. 
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Op 20 februari hebben bijna 30 leden deelgenomen aan het bedrijfsbezoek 

van Hyperion Technologies, Dawn Aerospace en Hiber. Het evenement was 

zeer in trek bij onze leden want het maximale aantal plaatsen was binnen 24u 

al volgeboekt. Reden te meer om dit soort bedrijfsbezoeken in de toekomst 

vaker te organiseren. 

 

Op 29 maart organiseerden we een zeer interessante lezingenavond bij HE 

Space, met als onderwerp BepiColombo. Dat dit onderwerp velen 

aanspreekt bleek meteen uit het aantal aanmeldingen. Edoardo Giana en 

Mario Basile wisten ruim 50 leden te interesseren met hun presentaties. 

 

Op 12 april was het alweer 58 jaar geleden dat Yuri Gagarin als eerste mens 

in de ruimte kwam. Om dit te vieren wordt ieder jaar, op 12 april, Yuri’s Night 

gevierd met tal van festiviteiten over de hele wereld. NVR verkocht dit jaar 

kaarten voor de film Anaria in het Eye filmtheater in Amsterdam, 

georganiseerd door het Imagine Film Festival. Extra was dit jaar een lezing van 

oud-bestuurslid Erik Laan over ‘Mission to Mars’. Bijna 20 leden kochten een 

kaartje om de lezing en film bij te wonen. 

 

Op 16 april vond het evenement rondom de uitreiking van het 

erelidmaatschap van Tanja Masson plaats. Erelid Bart Reijnen sprak de 

considerans uit. De avond stond in het teken van presentaties over ‘The Role 

and Relevance of the The Hague International Space Resources Governance 

Working Group, waar Tanja deel van uitmaakt. Met ruim 75 aanwezigen was 

dit een zeer geslaagde avond. 

 

Voor toekomstige evenementen verwijzen wij u graag naar onze website, 

waar u de complete evenementenagenda kunt vinden. 

 

Wel willen wij u al graag informeren dat onze Algemene Ledenvergadering 

dit jaar op maandag 24 juni plaats zal vinden bij het Galileo Reference Centre 

(GRC) te Noordwijk. Meer informatie hierover ontvangt u in de komende 

weken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BepiColombo evenement 

 

 

“Ik ben er trots op dat ik mij 

als eerste vrouw en eerste 

jurist erelid van NVR mag 

noemen” 

Facturen verzonden 
Graag willen wij u er op attenderen dat op dinsdag 2 april de jaarlijkse 

contributiefacturen zijn verzonden. Heeft u geen factuur in uw e-mail 

ontvangen? Controleer dan uw SPAM folder of informeer ons secretariaat. 

Indien u wenst dat uw contributie in de toekomst via automatische incasso 

wordt betaald, klik dan hier om het formulier te downloaden. 

EHBO’ers gezocht 
Binnen het bestuur hebben wij gesproken over het maken van een poule van 

EHBO’ers die op roulatie basis aanwezig kunnen zijn bij onze evenementen. 

Bent u in het bezit van een EHBO diploma en bereid om ons te helpen? 

Informeer dan ons secretariaat. 

https://www.ruimtevaart-nvr.nl/wp-content/uploads/Formulier-machtiging-automatische-incasso.pdf
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NVR Space Award 

Dit jaar zal NVR weer de NVR Space Award uitreiken aan een persoon of 

organisatie die toonaangevende prestaties in de Nederlandse ruimtevaart 

branche heeft neergezet. In 2015 werd de eerste NVR Space Award 

overhandigd aan Wim Jongkind. De tweede NVR Space Award werd in 

december 2017 uitgereikt aan Huib Visser. Graag willen wij u vragen om 

personen of organisaties waarvan u vindt dat zij deze prijs verdienen, te 

nomineren. Deze nominatie dient u uiterlijk 30 juni te sturen aan ons 

secretariaat, voorzien van een korte toelichting. Het bestuur zal uit de 

nominaties een winnaar kiezen waarna rondom de prijsuitreiking een 

speciaal evenement zal worden georganiseerd. 

 IAC opnieuw naar Nederland? 

Nederland heeft in de jaren 1958, 1974 en 1999 al drie keer eerder de 

jaarlijkse IAC (International Astronautical Conference) georganiseerd.  

 

Het NSO (Netherlands Space Office) heeft nu een haalbaarheidsstudie 

gestart naar de mogelijke organisatie van een IAC in Nederland. Vorig jaar 

werd de conferentie georganiseerd in Bremen (Duitsland) en namen meer 

dan 6500 afgevaardigden deel aan deze grootste wereldwijde ruimtevaart 

conferentie gedurende een volledige week. 

 

De locaties voor de volgende drie edities zijn al bepaald, namelijk 

Washington (2019), Dubai (2020) en Parijs (2021). De selectie voor 2022 loopt 

momenteel met vier resterende kandidaten (Singapore, India, Azerbeidzjan 

en Brazilië); het besluit zal in oktober 2019 in Washington worden genomen. 

 

De huidige haalbaarheidsstudie bekijkt de mogelijkheden om een dergelijk 

topevenement in Nederland te organiseren, hetzij in 2023 of 2024. In de 

studie komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

- Standpunten van de Nederlandse ruimtevaartsector 

- Locatieopties 

- Financiën 

- Organisatie, en 

- Risico’s 

 

NVR zou zo’n groot evenement graag opnieuw in Nederland verwelkomen. 

Huib Visser bij de overhandiging van de NVR 

Space Award in 2017 


