
 

PAGINA 1 NIEUWSBRIEF 2020/1 

  

Beste NVR-leden, 

 

Het Corona virus beheerst ons dagelijkse leven en daarmee zijn we met elkaar 

in een moeilijke en onzekere periode terecht gekomen. We hopen dat u met 

uw naasten zo goed mogelijk deze lastige tijd weet door te komen.  Met deze 

Nieuwsbrief willen we u bij het einde van het eerste kwartaal  informeren over 

de afgelopen evenementen en hoe we omgaan met het coronavirus bij de 

komende evenementen. Bij het overig nieuws van de vereniging vindt u ook 

tips over enkele sites met veel (les-) materiaal over ruimtevaart. Natuurlijk heeft 

u de eerste uitgave van het magazine Ruimtevaart  van 2020 in uw brievenbus 

gezien en wellicht volgt u ook de verschillende posts via onze social media. 

 

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

informeren over andere zaken die momenteel een rol spelen binnen de 

vereniging. 

 

 Terugblik evenementen 

… 

 

We zijn het jaar begonnen met een succesvol SSP (Space Studies Program) 

evenement op 7 januari jongstleden dat werd georganiseerd samen met SSPF 

(Stichting Space Professionals Foundation) en SpaceNed. Ruim 50 

geïnteresseerde bezoekers (vooral Young Professionals en vergevorderde 

studenten) waren aanwezig bij de TU Delft, faculteit EWI. Na het 

welkomstwoord en de inleiding door NVR voorzitter Gerard Blaauw, kregen 

de aanwezigen de kans om te luisteren naar ervaringen van deelnemers aan 

recente en minder recente SSP edities en presentaties van Harm van de 

Wetering (NSO), Juan de Dalmau (ISU), Tanja Masson-Zwaan (Universiteit 

Leiden) en Pieter van Beekhuizen (SSPF).  
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Op 22 januari waren wij welkom bij cosine voor het eerste bedrijfsbezoek van 

dit jaar. Binnen een mum van tijd waren de 40 beschikbare plaatsen 

volgeboekt. Het bezoek werd door de gegeven presentaties en rondleiding 

zeer enthousiast ontvangen door de aanwezige leden. 

 

Op 5 februari werd de filmavond ‘Mercury 13’ georganiseerd bij IIASL in 

Leiden. Er was enorm veel animo voor deze avond waardoor er uiteindelijk 

ruim 80 aanwezigen waren. De tegen betaling verzorgde pizza vooraf viel 

zoals altijd weer goed in de smaak. Het was een erg indrukwekkende film over 

de onmogelijke rollen voor vrouwelijke astronauten in de begintijd van de 

ruimtevaart bij NASA. 

 

Op 10 maart vond nog net voor de evenementenstop het VSV Leonardo da 

Vinci symposium ‘The Red Destination’ plaats in de aula van de TU Delft. De 

organisatoren werden door de opkomst van het coronavirus voor grote 

uitdagingen gesteld, maar het bleef een uitstekend programma met een 

sterke line-up van sprekers (incl. enkele live-stream verbindingen naar sprekers 

op afstand). De NVR had hiervoor 20 gratis kaarten ter beschikking gesteld 

aan haar leden, die ook  weer zeer snel weg waren. Helaas hebben we op 

de dag zelf geconstateerd dat maar liefst 9 leden geen gebruik hebben 

gemaakt van hun gratis toegangskaart. Dit is heel vervelend voor de 

personen op de wachtlijst die daardoor niet konden invallen op de 

vrijgekomen kaarten. Bovendien kost het de vereniging geld omdat er toch 

cateringkosten e.d. aan ons worden doorberekend bij no-show. Zeer 

waarschijnlijk heeft het coronavirus een grote rol gespeeld bij de afwezigheid, 

maar toch nogmaals het verzoek om af te melden als men onverhoopt 

verhinderd is.  

 

Corona virus 
Door het Corona virus zult u begrijpen dat ook wij helaas genoodzaakt 

waren/zijn om de verder voor maart, april en mei geplande evenementen op 

te schorten. Voor de komende tijd houden we een vinger aan de pols en 

volgen we natuurlijk de overheidsrichtlijnen.  

In de tussentijd zijn online initiatieven zeer de moeite waard om te volgen. U 

heeft daarom ook onze mailing ontvangen om op 26 maart jl. getuige te zijn 

van het ESA initiatief SpaceConnectsUs over ‘Astronauten inspireren tijdens 

isolatie’. Ook verderop in deze Nieuwsbrief vindt u (voor uzelf of uw kinderen) 

tips om online meer over de ruimtevaart te lezen. Graag ontvangen we ook 

uw tips over online events of uw top-10 leuke ruimtevaart filmpjes die we dan 

bijvoorbeeld via onze sociale media met #NVRspace willen delen.   

 

 Algemene Ledenvergadering 
SAVE-THE-DATE 

Op donderdag 25 juni aanstaande staat onze Algemene Ledenvergadering 

gepland. Deze zal dit jaar plaatsvinden bij Airborne Composites in Den Haag 

Ypenburg, mits de maatregelen met betrekking tot het coronavirus dit toe 

staan. Een officiële uitnodiging volgt uiteraard nog. Houd onze website goed 

in de gaten voor verdere informatie en voorbereidende 

vergaderdocumenten. 
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Aankomende evenementen 

Ledenvergadering 
Alle evenementen tot en met mei zijn geannuleerd of uitgesteld. Zodra er zicht 

is op verlichting van de maatregelen zullen er, met gepaste maatregelen en 

gezonde beperkingen, weer evenementen worden georganiseerd. 

Proef met EventBrite 

Het NVR bestuur heeft besloten een proef uit te voeren met het gebruik van 

EventBrite voor de aanmelding voor evenementen. Het gebruik van 

EventBrite, of een andere web tool, is bedoeld om het administratieve werk 

te verminderen en om de mogelijkheden rondom aanmelding te verbreden, 

niet alleen voor leden maar ook voor externen voor bepaalde evenementen. 

Bij het uitproberen en eventueel in gebruik nemen van een web tool zal er 

zorgvuldig worden gekeken dat de behoeften van de leden worden 

gewaarborgd en de privacy wordt gerespecteerd. 

Facturatie 

Begin maart heeft onze penningmeester de facturen voor het contributiejaar 

2020 weer verzonden. Mocht u deze niet hebben ontvangen, kijk dan even in 

de SPAM folder van uw e-mail. Staat deze hier ook niet in, dan kunt u contact 

opnemen via penningmeester@ruimtevaart-nvr.nl. 

 

Er zijn steeds meer leden die kiezen voor het gemak van automatische 

incasso. Dit scheelt u maar ook ons veel tijd. Wilt u gebruik maken van 

automatische incasso? Vul dan het formulier in op onze website. 

Tips (voor scholieren) 

www.thuisinderuimte.nl; Deze website boordevol lessen, activiteiten en 

inspirerende informatie over de ruimte en de ruimtevaart, is een initiatief van 

het Netherlands Space Office (NSO) en kwam voort uit een intensieve 

samenwerking tussen Nederlandse partijen en projecten voor 

ruimtevaarteducatie: ESERO NL, Mission X, Space Expo, SpaceBuzz en Space 

Academy. De komende weken zetten deze partijen zich belangeloos in om 

de site steeds verder aan te vullen en uit te breiden. 

 

www.astronomie.nl/lesmateriaal Op deze website is een leuke collectie 

lesbrieven en activiteiten te vinden voor leerlingen van de kleuterklas tot en 

met de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. 

 

www.esa.int/kids/nl/home; Deze website is door ESA speciaal voor kinderen 

opgezet. Op deze interactieve website zijn veel leuke weetjes, filmpjes, 

activiteiten en nieuws te vinden. 

mailto:penningmeester@ruimtevaart-nvr.nl
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