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Algemene Ledenvergadering 

20 juni 2013, 17.30 – 18.30  

Jaarbeurs, Utrecht 
 

Aanwezig vanuit bestuur:    
 
Gerard Blaauw (Voorzitter), Tanja Masson (Vice-voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Barbara 
ten Berge (Secretaris), Chris Verhoeven en Richelle Scheffers (notuliste) 

 
Afwezig vanuit bestuur: 
 
Len van der Wal, Peter Buist, Rob Postema.   

 
Aanwezige leden:    
 
R. Alblas, R. Baas, P. Batenburg, L. Boersma, H. Boes, J. Bosveld, M. de Brouwer, K. de Groot,  
D. de Hoop, N. de Kort, J. de Mooij, R. de Ruiter, A. Eggers, S. Elvik, C. Felix, R. Francke, J. Geul,  
A. Gremmen, J. Groen, A. Haagsma, R. Hamann, C. Hijmering, R. Hoole, W. Houben, F. Israel,  
E. Kuijpers, K. Kullack, J. Leijtens, J. Maas, B. Monna, N. Pennings, H. Piersma, S. Pieterse, G. Pistorius,  
Z. Pronk, I. Ruha, J.P. Scherrenburg, A. Schoeters, Y. Tegelaers, D. ten Bloemendal, J. Timmerman,  
L. Timmermans, R. Timmermans, J. Uittenhout, M. van Asten, J. van Dalen, A. van Deelen,  
P. van der Wulp, L. van Lent, B. van Tilborg, C. Vasko, A. Vialle, P. Visser, A. Westenberg, C. Witting,  
F. Wokke, P. Wormgoor, J. Wouda, P. Zwijnenburg 

 
Afgemelde leden: 
 
K. de Jager, S. de Jong, L. de Rooij, H. Jansen, K. Kolff, E. Laan, J. Oyserman, J. van der Pal,  
N. Rimmelzwaan,  F. van ’t Klooster, R. Veldhuyzen, P. Wesselius.  

 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 17.40 uur. 
 
Vanuit het bestuur zijn er afmeldingen ontvangen van Len van der Wal en Peter Buist. Peter Buist 
heeft vanmiddag zijn proefschrift met succes verdedigd bij de TU Delft. 
 
Gerard Blaauw dankt alle aanwezigen voor hun komst. Een bijzonder welkom aan Daan de Hoop als 
erelid van NVR. De voorzitter is verheugd over het zeer grote aantal aanwezigen bij deze Algemene 
Ledenvergadering.  
 
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de Jaarbeurs voor de goede organisatie en het faciliteren 
van deze Algemene Ledenvergadering en de aansluitende rondleiding door de tentoonstelling  
NASA: A Human Adventure. Samen met de KNVWS heeft de NVR 15 rondleiders gerekruteerd die 
rondleidingen verzorgen door de tentoonstelling. 
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1. Vaststellen van de agenda 

Er zijn geen andere agendapunten bij het secretariaat binnengekomen, waardoor de agenda wordt 
vastgesteld. 
 

2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 21 juni 2012 

Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 
2012 bij het secretariaat binnengekomen, waardoor de notulen worden goedgekeurd. De voorzitter 
dankt Richelle Scheffers voor het maken van de notulen. De definitieve versie zal op de NVR website 
geplaatst worden. 
 

3. Bestuur mededelingen 

Het bestuur is trots te kunnen melden dat de ledengroei van vorig jaar zich dit jaar heeft voortgezet. 
Aanstaande zaterdag zal de strategie dag van het NVR Bestuur plaatsvinden, waar het bestuur gaat 
praten over de beleidsplannen voor de komende jaren. 
 

 Samenwerking andere organisaties; 

SpaceNed: In december 2011 heeft NVR een MoU getekend met SpaceNed. Mede hierdoor zijn 
meerdere evenementen georganiseerd in samenwerking met  SpaceNed. Deze gezamenlijke 
organisatie zal dit jaar verder uitgebreid worden. 
 
VSV: NVR heeft ook een aantal evenementen met de Delftse studievereniging VSV ‘Leonardo Da 
Vinci’ en het Ruimtevaart Dispuut georganiseerd. 
 
GIN: Er zijn afspraken gemaakt met het Bestuur van Geo Informatie Nederland om gezamenlijk 
lezingen over upstream en downstream aspecten van de ruimtevaart te organiseren. 
 
KNVWS: De evenementencommissie van NVR gaat proberen meer evenementen met KNVWS te 
organiseren, gezien de goede band die beide verenigingen met elkaar hebben. 
 
Vraag van Daan de Hoop: KNVWS en VSV organiseren regelmatig interessante lezingen, zonder dat 
NVR bij de organisatie betrokken is. Waarom worden deze lezingen niet op de website 
aangekondigd?  
 
Antwoord van Gerard Blaauw: Het beleid van NVR is dat  gezamenlijke evenementen op de website 
en in individuele mailings naar de leden worden aangekondigd, en dat evenementen van 
zusterverenigingen waar de NVR niet als zodanig bij betrokken is, (voor zover bij ons bekend) op de 
website en via de sociale media worden vermeld. 
 

4. Secretarieel jaarverslag 2012 

De voorzitter geeft het woord aan secretaris Barbara ten Berge. Zij presenteert het secretarieel 
jaarverslag 2012, waar de volgende punten aan bod komen: 
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- Samenstelling bestuur; 

Georganiseerde evenementen, met in het bijzonder; 

o De lezing van André Kuipers in combinatie met de uitreiking van de NVR Essay-prijs 

- Ruimtevaart: Er zijn 4 prachtige nummers uitgebracht, met veel dank aan de redactie. 

- Commissies: Met dank aan de verschillende commissieleden van de Redactie, Evenementen, 

Social Media en Web; 

- Bedrijfsleden; 

- Ereleden; 

- Ontwikkelingen: 

o Nieuwe flyer 

o Social Media beleid 

o Prijsuitreiking eerste Essay-wedstrijd 

De secretaris besluit haar presentatie. Er zijn geen vragen.  
Het secretarieel jaarverslag 2012 wordt unaniem goedgekeurd door de ALV. 
 

5. Financieel jaarverslag 2012 

De voorzitter geeft het woord aan penningmeester Lex Meijer. Hij presenteert het financieel 
jaarverslag 2012. 
 
Met de ledenaanwas van de vereniging gaat het goed. Vanaf 2009 is er een sterke groei te zien in 
zowel het aantal reguliere als gratis student leden. Eind 2012 heeft NVR 761 leden.  
 
Remco Timmermans (lid van de sociale media commissie) krijgt het woord en geeft toelichting op het 
aantal leden bij de verschillende social media kanalen. Vanmiddag is de mijlpaal van 1000 volgers op 
Twitter bereikt. Dit aantal is ten tijde van het schrijven van dit verslag alweer gestegen naar bijna 
1100. Ook op Facebook en LinkedIn heeft NVR een groeiend aantal volgers (beiden rond de 200). 
 
Penningmeester Lex Meijer neemt het woord weer over en beantwoordt een vraag van een lid: 
Hoeveel NVR leden zijn professioneel betrokken bij de ruimtevaart? Dhr. Meijer antwoordt dat het 
ongeveer 50-60% van onze leden betreft. 
 
De grootste kostenpost blijft  het blad Ruimtevaart. De begroting biedt ruimte voor  5 nummers (van 
40p.), in 2012 waren dit 4 uitgaven van 48 pagina’s. Door de overstap eind 2012  naar een 
goedkopere drukker zullen deze kosten in de toekomst lager uitvallen, met behoud van ruimte voor 5 
uitgaven. 
 
De kascommissie, bestaande uit Jan van Casteren, Bastiaan Willemse en Tim Leeuwerink,,  heeft een 
positief oordeel over het verslag gegeven en stelt de ALV voor het bestuur decharge te verlenen, 
waarna de ALV de penningmeester en het bestuur decharge verleent over 2012. Het bestuur dankt 
de kascommissie voor haar werk. 
 

6. Begroting 2014 en 2015 

In de begroting worden vanaf 2014 drie nieuwe bedrijfsleden meegenomen. 
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Vraag van Irma Ruha: Is er wel eens sprake van giften of schenkingen? 
 
Antwoord van Tanja Masson: We zijn als vereniging bezig om ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling) status aan te vragen. Wanneer we deze status hebben is het mogelijk belastingvrij aan de 
NVR te schenken. 
 
De ALV stemt in met de voorgestelde begroting voor 2014 en 2015. 
 

7. Nieuwe Kascommissie 

Dhr. Leeuwerink (oud-penningmeester NVR) heeft na de vorige ALV plaatsgenomen in de 
kascommissie als opvolger van dhr. Heemskerk. 
 
Het bestuur heeft dhr. Pronk bereid gevonden om per 2014 plaats te nemen in de kascommissie. Hij 
stelt zichzelf kort voor. 
 
De ALV stemt in met de nieuwe kascommissie. 

 

8. Samenstelling bestuur 

De voorzitter licht de voordracht van het bestuur toe. 
 
Bestuurslid Rob Postema heeft aangegeven terug te willen treden uit het bestuur. 
De termijn van vice-voorzitter Tanja Masson-Zwaan is afgelopen. Zij stelt zich herkiesbaar voor een 
volgende termijn van drie jaar 
 
Twee andere bestuurskandidaten die het bestuur voordraagt zijn Sybren de Jong en Frederique van ’t 
Klooster. Beiden kunnen helaas vanwege werkgerelateerde afspraken niet bij de Algemene 
Ledenvergadering aanwezig zijn. Barbara ten Berge geeft namens hen een toelichting over hun 
achtergronden. Sybren de Jong zal tevens plaatsnemen in de evenementen commissie. 
 
Er is vanuit de leden geen andere bindende voordracht ontvangen. 
  
Gerard Blaauw vraagt de ALV om deze bestuurssamenstelling en tevens uitbreiding goed te keuren. 
Het bestuur acht deze uitbreiding gewenst vanwege nieuwe ambities en toename van het aantal 
leden. 
 
De ALV gaat akkoord met het voorstel. 
 
Het nieuwe bestuur zal uit de volgende personen bestaan: 
 

Gerard Blaauw   Voorzitter 
Tanja Masson-Zwaan  Vice-Voorzitter 
Barbara ten Berge  Secretaris 
Lex Meijer   Penningmeester 

Len van der Wal  Bestuurslid 
Peter Buist   Bestuurslid 
Chris Verhoeven  Bestuurslid 
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Frederique van ‘t Klooster Bestuurslid 
Sybren de Jong   Bestuurslid
 
 
De voorzitter dankt vertrekkend bestuurslid Rob Postema voor zijn inzet en wenst de nieuwe 
bestuursleden Frederique van ’t Klooster en Sybren de Jong, en vice-voorzitter Tanja Masson-Zwaan 
in haar volgende termijn, veel succes. 

 

9. Rondvraag 

Rinus Francke: Zijn er nog samenwerkingen met buitenlandse organisaties? 
 
- IAF (International Astronautical Federation); Vanaf onze oprichting in 1951 is NVR lid van de IAF. 
Bestuurslid Peter Buist vertegenwoordigt de NVR bij de IAF; hij neemt deel aan de IAF ALV’s en is 
namens NVR lid van het IAF Space Societies Committee en de Policy Advisory Committee. 
- SGAC (Space Generation Advisory Council); de twee leden van het Nederlandse Point of Contact van 
SGAC zijn aanwezig bij deze ALV (Susanne Pieterse en Peter Batenburg. Verder is Tanja Masson-
Zwaan lid van de Advisory Board van SGAC. 
Het is belangrijk om in contact te zijn met de nieuwe generatie ruimtevaart enthousiastelingen, en de 
contacten met SGAC uit te breiden. 
 

10. Sluiting 

Voorzitter Gerard Blaauw sluit de vergadering om 18.30 en dankt de leden voor hun aanwezigheid en 
instemming. Op korte termijn zullen alle leden via het secretariaat een bericht ontvangen met daarin 
een kortingscode voor de tentoonstelling NASA: A Human Adventure. 
De voorzitter dankt secretaresse Richelle Scheffers voor haar ondersteuning en bijdrage in het 
afgelopen jaar. 
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