
 

 Kapteynstraat 1 

2201 BB Noordwijk 

Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart www.ruimtevaart-nvr.nl 

info@ruimtevaart-nvr.nl 

 

 

NIEUWSBRIEF 2014/2 

1

 

 

 

Beste NVR-leden, 

In deze zomerperiode ontvangt u van ons de tweede Nieuwsbrief van 2014. Bij 

het schrijven van deze Nieuwsbrief werden we getroffen door het vreselijke 

nieuws van het neerstorten van de MH17 vlucht boven Oekraïne. Een van de slachtoffers, 

Fatima Dyczynski, was een van onze jonge leden en een rijzende ster in de ruimtevaartwereld: 

ze was erg actief op het gebied van nanosatellieten, had al een eigen bedrijfje, had papers op de 

IAC, nam deel aan de Tedx talk. Wij wensen haar familie, collega’s en vrienden veel sterkte. 

U vindt in deze Nieuwsbrief het laatste nieuws over onze evenementen, de resultaten van de 

Algemene Ledenvergadering van 30 juni jl., een samenvatting van de bij de ALV gepresenteerde 

resultaten van onze leden enquête, en overig nieuws van onze vereniging. Het gaat goed met de 

NVR: bij de ALV konden we ook over het afgelopen jaar weer een verdere ledengroei 

presenteren.  

Naast deze Nieuwsbrief krijgt u ons tijdschrift Ruimtevaart en kijkt u regelmatig op onze website 

(www.ruimtevaart-nvr.nl). Ook krijgt u mailings met de aankondigingen van onze evenementen. 

Maar behoort u ook al tot de groeiende groep van actieve gebruikers van onze sociale media? 

 

 

 

 

We zijn blij met het mooie aantal aanwezigen bij onze evenementen. Het lukt ons steeds beter 

om kort na een evenement een mooie reeks foto’s te kunnen presenteren. Soms lukt het ook om 

snel een kort verslag op de website te hebben, maar voor zo’n terugblik kunnen we nog wel 

enkele enthousiaste leden gebruiken die het leuk vinden om een kort en bondig verslag voor de 

website te schrijven. Wie wil? Neem dan s.v.p. contact op met ons secretariaat of een van de 

bestuursleden. 

Graag geven we weer een overzicht van onze (betrokkenheid bij) evenementen sinds de vorige 

Nieuwsbrief en zoals we deze nu in de planning hebben voor de komende periode. 

Sinds de vorige Nieuwsbrief tot nu toe:  

- 10/11 mei: ‘SpaceUp NL’, georganiseerd door Vis Viva en gesponsord door de NVR, bij Space 

Expo in Noordwijk. Deze eerste space “Unconference” in Nederland (www.spaceup.nl) was 

een groot succes en wij zijn blij dat we als NVR betrokken waren bij deze nieuwe ontwikkeling 

op het gebied van outreach en interactief betrekken van de deelnemers bij de ruimtevaart. Bij 

deze SpaceUp NL hadden leden van onze sociale mediacommissie een belangrijke rol. In een 

van de volgende nummers van Ruimtevaart volgt een kort verslag.  

 

Evenementen 

Introductie 

http://www.ruimtevaart-nvr.nl/
mailto:info@ruimtevaart-nvr.nl
http://www.ruimtevaart-nvr.nl/
http://www.spaceup.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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- 17 mei: ‘Radio Astronomy Excursion', een dagexcursie op zaterdag naar 

ASTRON, JIVE (Dwingeloo) en LOFAR (Exloo), over het samenwerken van radio 

telescopen op de grond en in de ruimte (interferometrie, VLBI). Voor dit 

bijzondere type excursie (overdag, weekend, lunch, borrel met diner, busvervoer 

naar de locaties buiten de Randstad) was meer dan voldoende belangstelling. 

We overwegen dan ook met dit type excursies door te gaan, naast de 

lezingenavonden in de Randstad.  

- 4 juni: SRON Utrecht, excursie en lezingen. Tot onze spijt konden we deze excursie op deze 

datum door een te geringe belangstelling niet door laten gaan. In het najaar zullen we deze 

avond opnieuw programmeren.  

- 20 juni: ‘SpaceBorrel’ bij Belvédère in Delft. Mooie gelegenheid tot netwerken tussen jongere 

en oudere NVR leden, studenten en professionals. 

- 30 juni: ALV en de ‘3D Virtual Reality Tour door het ISS’ bij ESA/ESTEC in Noordwijk; exclusief 

in het verlengde van onze Algemene Leden Vergadering op deze bijzondere locatie. Met 

speciale 3D brillen konden de aanwezigen onder leiding van Sander Verkerk (ESA) zichzelf in 

en rondom het ISS zien bewegen.  

En in de planning voor de komende maanden: 

- 2 september: ‘SolarMax en het poollicht’, in samenwerking met Omniversum in Den Haag. Na 

een drietal lezingen (André Kuipers, Thijs Versloot en Remco Timmermans) volgt de vertoning 

van de IMAX film SolarMax. De kaarten zijn bijna op, dus als u wilt komen, mail dan snel ons 

secretariaat! 

- oktober (datum tbd): ‘IAC evening’, in samenwerking met SpaceNed. Een vervolg op de vorig 

jaar in ere herstelde traditie om kort na het IAC (International Astronautical Congress, dit jaar 

in Toronto, Canada) ook in Nederland verslag te doen van de belangrijkste wereldwijde 

ontwikkelingen in de ruimtevaart, met daarnaast een selectie van de Nederlandse 

presentaties. 

- 9 december: ‘Resultaten ESA Ministersconferentie 2014’, in samenwerking met het Ministerie 

van Economische Zaken, NSO, ESA/ESTEC en SpaceNed, als herhaling van de vergelijkbare 

succesvolle bijeenkomst bij het Ministerie van Economische Zaken na afloop van de vorige ESA 

Ministersconferentie in 2012. 

Naast deze evenementen zijn ook andere evenementen in ontwikkeling voor de tweede helft 

van 2014. We hopen u daarover later te informeren via de website, individuele mailings en de 

sociale media; dus houd die in de gaten! 

Als bestuur hebben we op basis van de ervaringen in de laatste maanden een aantal richtlijnen 

opgesteld voor het bijwonen van onze evenementen. Deze NVR Event Policy is te vinden op onze 

website. U vindt daarin nadere informatie over ons beleid voor introducees, over onze acties bij 

teveel of juist te weinig aanmeldingen en hoe u aan kunt geven als u bij onze evenementen niet 

gefotografeerd wilt worden (deze foto’s kunnen door ons in onze externe communicatie-

uitingen worden gebruikt).   

 

http://www.ruimtevaart-nvr.nl/
mailto:info@ruimtevaart-nvr.nl
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De Algemene Ledenvergadering (ALV) werd gehouden op 30 juni jl. in het 

Auditorium van het Erasmusgebouw van ESA/ESTEC in Noordwijk. Alle 

documenten stonden vanaf eind mei op onze website. Een kort verslag vindt u op 

onze website. Bij deze ALV hadden we niet alleen de gebruikelijke onderwerpen, maar ook een 

aantal bijzondere agendapunten: 

- Jaarverslagen 2013: Het secretarieel en financieel Jaarverslag 2013 werd unaniem door de ALV 

goedgekeurd; het bestuur werd decharge verleend, mede op basis van een positief advies van 

de kascommissie. 

- Begrotingen 2015 en 2016: Deze beide begrotingen werden eveneens door de ALV 

geaccordeerd. 

- Bestuur: In deze ALV traden Peter Buist, Lex Meijer en Gerard Blaauw af. Alle drie 

bestuursleden stelden zich herkiesbaar voor een tweede periode van drie jaar; er waren geen 

tegenkandidaten. Door de ALV werd unaniem ingestemd met het voorstel om Gerard, Lex en 

Peter in hun functies te herbenoemen. Hiermee blijft het bestuur in het komende jaar dus 

ongewijzigd; de gegevens (en foto’s) van alle bestuursleden staan op onze website. 

- Nieuw bedrijfslidmaatschap voor start-ups: De ALV heeft ingestemd om een nieuw type 

bedrijfslidmaatschap te introduceren voor nieuwe, kleine ondernemingen (met minder dan 5 

medewerkers) in de eerste twee jaar na hun start. Daarmee heeft de NVR nu een vierde, 

laagdrempelig, bedrijfslidmaatschap naast de categorieën groot/large (meer dan 50 

medewerkers), medium (20 – 50 medewerkers) en klein/small (minder dan 20 medewerkers). 

- Uitslagen leden enquête: zie verder in deze Nieuwsbrief. 

- Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met de VSV ‘Leonardo da Vinci’. Al  is er sprake 

van een goede samenwerking tussen de NVR en de VSV ‘Leonardo da Vinci’, studievereniging 

van de Faculteit Luchtvaart-  en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft, bij het organiseren van, 

en deelnemen aan evenementen. Deze praktijk is nu vertaald in een 

samenwerkingsovereenkomst die tijdens onze ALV door twee vertegenwoordigers van beide 

besturen werd ondertekend. 

- Uitreiking NVR vaantje aan de winnaar van de Know How prijsvraag. De vorige ALV werd 

gehouden op de officiële openingsdag van de tentoonstelling ‘NASA: A Human Adventure’ in 

de Jaarbeurs in Utrecht. Bij deze tentoonstelling had de NVR in samenwerking met Know How 

een prijsvraag georganiseerd waar elke maand twee deelnemers een gratis NVR 

jaarabonnement konden winnen én in aanmerking konden komen voor de hoofdprijs: een NVR 

vaantje dat door ons erelid André Kuipers is meegenomen naar het ISS en aldaar is gestempeld 

en ondertekend. Van de ongeveer 1000 deelnemers bleek de zevenjarige Thom van Brunschot 

bij onze ALV de gelukkige winnaar en hij kon het ingelijste vaantje in ontvangst nemen.  

 

 

Algemene Ledenvergadering 

http://www.ruimtevaart-nvr.nl/
mailto:info@ruimtevaart-nvr.nl
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Uitslag leden enquête 

Alle leden hebben met hun factuur voor 2014 een email (of post) ontvangen met 

het verzoek om deel te nemen aan onze leden enquête om als bestuur en 

commissies een breed beeld te verkrijgen hoe u denkt over de activiteiten van 

de NVR en welke wensen er leven. Bij de ALV op 30 juni jl. presenteerden we 

vanuit het bestuur en de commissies de resultaten. De enquête bestond uit twee 

gedeelten: het eerste deel was gericht op een completering van de administratieve 

gegevens in onze ledenadministratie en het tweede gedeelte ging over de NVR activiteiten. We 

waren blij met de redelijk goede responses (40% resp. 30%).  

Enkele conclusies: 

- Meer dan de helft van onze leden is/was professioneel bij de ruimtevaart betrokken; ca. 30% 

van de leden is jonger dan 40 jaar en we hebben 8% vrouwelijke leden.  

- Onze leden zijn over het algemeen heel tevreden over ons tijdschrift Ruimtevaart en onze 

evenementen. 

- De website komt in aanmerking voor verbetering. 

- De sociale media worden vooral gebruikt door onze jongere leden (en een grote groep niet-

leden). 

- We hebben waardevolle tips gekregen voor verdere verbeteringen en toekomstige 

activiteiten; deze zijn per commissie in acties vertaald.  

Alle resultaten, wensen en acties kunt u in detail nalezen in de presentatie op onze website.  

 

 

Brainstormbijeenkomst commissies: Eind augustus komen de commissies/redacties voor het 

tijdschrift, website, evenementen en sociale media weer in een brainstormbijeenkomst bij elkaar 

om te spreken over onderlinge synergie en verdere versterking. Eenzelfde meeting vorig jaar 

werd als heel nuttig ervaren en we hopen met deze nieuwe afstemming tot een nog weer 

verdergaande samenwerking te komen.  

Contributies: Heeft u uw contributie voor 2014 al betaald? Voorkom dat wij een herinnering 

moeten sturen en betaal dus s.v.p. op tijd. Of nog beter: geef ons een machtiging voor een 

automatische incasso. 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  

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@ruimtevaart-nvr.nl. De redactie helpt u 

graag met een aantal richtlijnen om tot een goed artikel te komen! 

Overig verenigingsnieuws 

http://www.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
mailto:redactie@nvr-ruimtevaart.nl
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Leden werven: Kent u collega’s , vrienden en familie en  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. Via onze website, 

en voor slechts € 35 contributie per jaar, kan dat heel gemakkelijk. Leden die nu 

lid worden, betalen zelfs maar € 17,50 contributie voor de rest van 2014. 

  

Met vriendelijke groet, namens het bestuur 

 

Gerard Blaauw 

voorzitter NVR 

 

 Noordwijk, juli 2014  

 

http://www.ruimtevaart-nvr.nl/
mailto:info@ruimtevaart-nvr.nl

