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Beste NVR-leden, 

In deze tweede Nieuwsbrief van 2013 willen wij u vanuit het bestuur graag 
weer informeren over de ontwikkelingen binnen de Nederlandse Vereniging 

voor Ruimtevaart. U vindt in deze Nieuwsbrief het laatste nieuws over onze 
evenementen, de Algemene Ledenvergadering van 20 juni jl. en overig nieuws van onze 

vereniging. U kreeg enige tijd geleden al nummer 2013-2 van het tijdschrift Ruimtevaart in de 

brievenbus, en binnenkort kunt u nummer 2013-3 verwachten.  

Als bestuur hopen we dat u in de aanloop naar uw vakantie gelegenheid zult hebben deze 

nieuwe Nieuwsbrief te lezen. En daarnaast volgt u ons nu ook op de website 
(www.ruimtevaart-nvr.nl ) en op de sociale media:   

 

 

Bij de ALV konden we melden dat we op Twitter inmiddels meer dan 1000 volgers hebben. 

 

 

We hebben in de afgelopen maanden weer een paar goedbezochte evenementen achter de 

rug. Een overzicht van onze (betrokkenheid bij) evenementen sinds de vorige Nieuwsbrief en 

zoals we deze nu in de planning hebben voor de komende paar maanden:  

- 8 maart: ‘Space Borrel’, bij Stadscafé van der Werff in Leiden. Gezellig netwerken 

tussen jonge en oude NVR leden; mooie opkomst. 

- 28 maart: ‘Ocean Traffic Monitoring (SAT- AIS)’, bij ISIS in Delft. Dit avondsymposium 
in samenwerking met SpaceNed over het Automatic Identification System (AIS) voor schepen 
via satelliet data, trok ca. 40 deelnemers die zich over deze nieuwe satelliettoepassingen 
door een drietal sprekers lieten informeren. Na afloop was er weer de gebruikelijke 
netwerkborrel. 

- 12 april: ‘Yuri’s Night’.Yuri’s Night stond dit jaar niet alleen in het teken van Yuri 

Gagarin, de eerste man in de ruimte, maar er was ook aandacht voor de eerste vrouw in de 
ruimte: op 16 juni was het vijftig jaar geleden dat Valentina Tereshkova werd gelanceerd. 
Yuri’s Night werd wereldwijd gevierd en de NVR steunde zoals in eerdere jaren het groots 

opgezette feest in LVC te Leiden. Een aantal NVR leden profiteerde van de door ons ter 
beschikking gestelde gratis kaartjes. 

- 23 mei: ‘ALMA Astronomy Telescope in Chile: Dutch Contributions’, in de bijzondere 
locatie van de Oude Sterrewacht in Leiden. Deze bijeenkomst werd ook georganiseerd in 
samenwerking met SpaceNed; had vier inleiders over verschillende aspecten van de bouw en 
het gebruik van ALMA, en trok ca. 50 belangstellenden.  

 

Introductie 

Evenementen 

http://www.ruimtevaart-nvr.nl/
mailto:info@ruimtevaart-nvr.nl
http://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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Bij de geanimeerde borrel konden we o.a. een afspraak maken voor een bezoek 

t.z.t. aan de sterrewacht zelf. Daar komen we dus op terug. 

- 11 Juni: ‘Bridging the gap from student to professional’. Deze dag 
stond in het teken van het uitwisselen van ervaringen tussen studenten en 
ruimtevaart professionals. Naast vier inspirerende sprekers was er keuze uit 
negen workshops gericht op het vergroten van professionele vaardigheden. De 

dag werd gehouden aan de TU Delft in samenwerking met Women with Wings en 

WIA-Europe. 

- 20 juni: Exclusieve rondleiding bij de tentoonstelling NASA: A Human Adventure en 

de Nederlandse bijdrage ‘Dutch Dimensions’. Aansluitend aan onze Algemene 
Ledenvergadering bezochten we de die dag geopende tentoonstelling. Ruim 70 leden lieten 

zich deze kans niet ontgaan en waren heel enthousiast over deze tentoonstelling en de 

ontvangst door de Jaarbeurs. De NVR leden krijgen van de organisatoren korting voor een 
bezoek aan deze tentoonstelling die t/m januari 2014 in Utrecht zal zijn; zie daarvoor de 
bijgevoegde mailing met de kortingscode. 

Rondom deze tentoonstelling heeft de NVR een aantal extra zaken kunnen regelen: 

 Een interview met enkele bestuursleden in de ‘Space Special’ van ‘KnowHow’; 

bestel hem hier: http://tijdschrift365.nl/Tijdschrift/871072220004700113.  

 Een vijftiental NVR leden en KNVWS leden doet dienst als expert-rondleiders 

voor deze tentoonstelling. 

 In samenwerking met KIJK en KnowHow een speciale prijsvraag waar winnaars 

maandelijks een gratis NVR lidmaatschap (voor een jaar) kunnen winnen, en er voor 
één winnaar een NVR - 60 jaar -vaantje is te winnen dat André Kuipers in het ISS 
heeft gestempeld en ondertekend.  

 Wekelijks staat op de speciale KnowHow “App” een space-weetje verzorgd 

door de NVR, met daarbij een mooie NVR banner (dank aan ons lid Hans de Wolf) en 
oproep om lid te worden. 

- 12 juli: ‘Space Borrel’, bij Stadscafé van der Werff in Leiden. We hadden weer een 
mooie opkomst met oude en veel jonge NVR leden, met gezellig en informeel netwerken. 

- 23 juli: ‘Movie night’ met de aflevering ‘Spider’ uit de serie ‘From the Earth to the 
Moon’, bij ISIS te Delft. Aanvang met pizza om 18:30u, film start om 19:00. Na afloop 
netwerkborrel. 

Evenementen na de zomer zijn in ontwikkeling. De eerder aangekondigde bijeenkomsten over 
‘Commercial Space Transportation’ en ‘GOCE/GRACE’ konden niet op de beoogde data 
doorgaan; deze houdt u van ons tegoed. Ook voor de Delfi-n3Xt lancering is nog geen 

definitieve datum bekend en dus hebben we ook nog geen datum voor de lezingenavond die 
we dichtbij de lanceerdatum willen organiseren.  

Deze voorbeelden illustreren dat wij soms op heel korte termijn af en toe moeten afwijken van 
eerdere aankondigingen over ons evenementenprogramma. We maken daarvoor gebruik van 
individuele mailings, onze website en de sociale media; dus houd die in de gaten!  

http://www.ruimtevaart-nvr.nl/
mailto:info@ruimtevaart-nvr.nl
http://tijdschrift365.nl/Tijdschrift/871072220004700113
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De Algemene Ledenvergadering (ALV) werd gehouden op 20 juni jl. in de 

Jaarbeurs in Utrecht. Alle documenten stonden vanaf eind mei op onze 
website. Als bestuur konden we bij het begin van de vergadering weer melden 
dat de NVR in ledental blijft groeien, in het verlengde van de vorig jaar 
ingezette groei na een aantal jaren met een teruglopend aantal leden. 

- Jaarverslagen 2012: Het secretarieel en financieel Jaarverslag 2012 werd unaniem 
door de ALV goedgekeurd; het bestuur werd decharge verleend. 

- Begrotingen 2014 en 2015: Deze beide begrotingen werden eveneens door de ALV 
geaccordeerd. 

- Bestuur: In deze ALV traden Rob Postema en Tanja Masson-Zwaan af; Tanja stelde zich 
herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar. Door de ALV werd unaniem ingestemd 
met het voorstel om Tanja te herbenoemen (zij blijft vice-voorzitter), en Frederique van ’t 
Klooster en Sybren de Jong te benoemen als nieuwe leden van het bestuur. Hiermee wordt 

het bestuur met een lid uitgebreid om de toegenomen activiteiten en ambities goed te 
kunnen uitvoeren. Het bestuur is Rob dankbaar voor zijn inzet. De gegevens (en foto’s) van 

alle bestuursleden staan op onze website. 

De concept notulen van deze ALV staan inmiddels ook op onze website. Graag horen we uw 

reacties via ons secretariaat: info@ruimtevaart-nvr.nl  

 

 

Beleidsplan 2013 – 2015: Het nieuwe bestuur heeft zaterdag 22 juni tijdens een strategie dag 
in Noordwijk gesproken over het Beleidsplan 2013 – 2015. Als resultaat ligt er een concept 

Beleidsplan dat we eind augustus in onze bestuursvergadering definitief willen maken. Als 
ambitie voor de NVR positionering en profilering in 2015 hebben we gedefinieerd: 

 ‘De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR): een bruisende, moderne community, die 
(aankomende) space professionals en fans bindt en de ruimtevaart in Nederland profileert.’ 

Brainstormbijeenkomst commissies: In april zijn de commissies/redacties voor het tijdschrift, 
website, evenementen en sociale media in een brainstormbijeenkomst bij elkaar geweest om 

met elkaar te spreken over onderlinge synergie en verdere versterking. De meeting werd als 
heel nuttig ervaren en we hopen dat we u als resultaat nog  beter kunnen betrekken bij de 

NVR.  

Contributies: Elk jaar is het weer veel werk om alle contributies te innen. Gelukkig hebben veel 
leden ons al met een automatische incasso gemachtigd en daalt het aantal te verwerken 

facturen. Als u nog geen machtiging heeft afgegeven, willen wij u verzoeken dit alsnog te doen. 
Dat kan heel eenvoudig via de website:  

http://www.ruimtevaart-nvr.nl/pagina.php?pagina_id=51&onderdeel_id=1&cat_id=2&ms=81  

 

 

Overig verenigingsnieuws 

Algemene Ledenvergadering 

http://www.ruimtevaart-nvr.nl/
mailto:info@ruimtevaart-nvr.nl
mailto:info@ruimtevaart-nvr.nl
http://www.ruimtevaart-nvr.nl/pagina.php?pagina_id=51&onderdeel_id=1&cat_id=2&ms=81
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Van de leden die nog geen machtiging hebben gegeven, en een factuur voor de 

contributie 2013 thuisgestuurd kregen, hebben we inmiddels al veel betalingen 
binnen. We willen u verzoeken om spoedig te betalen als u dit nog niet heeft 
gedaan. Het is onze opzet om vanaf volgend jaar de facturen per mail te gaan 
versturen. 

Website: De NVR website is nu ruim een jaar in deze vorm in gebruik. We zijn 
blij met alle verbeteringen t.o.v. de vorige website, maar willen via onze web 

commissie de huidige website ook voortdurend blijven aanpassen en verbeteren. Daarbij willen 
we u als gebruiker van de website ook graag inschakelen. Heeft u bepaalde wensen, of mist u 
bepaalde functionaliteit of informatie: laat het ons s.v.p. weten via een berichtje aan ons 
secretariaat! 

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! 

Bijdragen aan tijdschriftartikelen: Overweegt u een bijdrage aan ons tijdschrift? Aarzel dan 

niet om contact op te nemen met de redactie via redactie@nvr-ruimtevaart.nl. De redactie 
helpt u graag met een aantal richtlijnen om tot een goed artikel te komen! 

Leden werven: Kent u mensen in uw omgeving die ook enthousiast zijn over de ruimtevaart en 
lid willen worden? Stuur, of forward, deze Nieuwsbrief dan ook naar hen en stimuleer hen lid te 

worden. Via onze website, en voor slechts € 35,= contributie per jaar,  kan dat heel gemakkelijk: 

http://www.ruimtevaart-nvr.nl/pagina.php?pagina_id=4&onderdeel_id=1&cat_id=2&ms=10 

 

Het bestuur is naast deze Nieuwsbrief, het tijdschrift Ruimtevaart en de website 

(www.ruimtevaart/nvr.nl) ook actief via Twitter (@NVR_Ruimtevaart), Facebook 
(https://www.facebook.com/ruimtevaart.nvr) en LinkedIn 

(http://www.linkedin.com/groups?gid=1634). Het aantal volgers op deze media neemt 
structureel toe, ook buiten onze eigen leden. Aarzel niet om via de sociale media te reageren; 

graag gaan we ook daar de interactie met u aan over onze activiteiten en over de Nederlandse 
ruimtevaart. 

 

Met vriendelijke groet, namens het Bestuur 

 

Gerard Blaauw 

Voorzitter NVR 

 

Noordwijk, juli 2013  

 

http://www.ruimtevaart-nvr.nl/
mailto:info@ruimtevaart-nvr.nl
mailto:redactie@nvr-ruimtevaart.nl
http://www.ruimtevaart-nvr.nl/pagina.php?pagina_id=4&onderdeel_id=1&cat_id=2&ms=10
http://www.ruimtevaart/nvr.nl
https://www.facebook.com/ruimtevaart.nvr
http://www.linkedin.com/groups?gid=1634

