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Algemene Ledenvergadering 

20 juni 2016, 18.30 – 20.00  

TU Delft EWI, Delft 
 

Aanwezig vanuit bestuur:    
 
Gerard Blaauw (Voorzitter), Tanja Masson (Vice-voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Barbara 
ten Berge (Secretaris), Chris Verhoeven, Len van der Wal, Sybren de Jong en Richelle Scheffers 
(Secretaresse/Notuliste) 

 
Afwezig vanuit bestuur: 
 
Peter Buist, Frederique van ‘t Klooster 

 
Aanwezige leden:    
 

H. Baas, J. Bot, W. Bult, B. Burgers, R. Hamann, R. Hoole, H. Kruimer, E. Kuijpers, E. Laan, T. 
Leeuwerink, J. Leijtens, P. Mahapatra, B. Monna, S. Pieterse, Z. Pronk, K. Runne, B. Sanders, 
M. Siegl, R. Timmermans, G. van der Zande, J. van Veen, P. van Woerkom, R. Veldhuyzen, M. 
Verhoeven, H. Vermeiden, A. Vialle, P. Visser, H. Vos, F. Weijers, A. Westenberg, B. Willemse, 
F. Wokke 
  
Afgemelde leden: 
 
D. de Hoop, M. de Haan, H. Stoewer, B. Reijnen 
 
Gasten: 
F. Abbink (NVvL), P. Kluit (NVvL) 

 
Opening 
 
De voorzitter, Gerard Blaauw, stelt zichzelf voor en opent de vergadering om 18.45u. Iedereen wordt 
welkom geheten. De voorzitter is verheugd over de opkomst bij deze Algemene Ledenvergadering. 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar het TU Delft Space Institute voor de gastvrijheid. 
 
Alle aanwezige bestuursleden en secretaresse Richelle Scheffers worden door de voorzitter 
voorgesteld aan de aanwezige leden. Bestuurslid Peter Buist is afwezig wegens werkzaamheden in 
Praag. Bestuurslid Frederique van ‘t Klooster is wegens andere verplichtingen afwezig. Er zijn 
afmeldingen ontvangen van de ereleden Daan de Hoop en Bart Reijnen en twee leden. 
 
De documenten behorende bij deze Algemene Ledenvergadering waren sinds ruim een maand voor 
de ALV beschikbaar en te vinden op de website.  
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1. Vaststellen van de agenda 

Als extra agendapunt wordt voor de rondvraag de ondertekening van de MoU met de Nederlandse 
Vereniging voor Luchtvaarttechniek (NVvL) toegevoegd. Gerard Blaauw heet de NVvL bestuursleden 
Fred Abbink en Piet Kluit als gast welkom. Er zijn geen andere agendapunten bij het secretariaat 
binnengekomen, waardoor de agenda wordt vastgesteld. 
 
 

2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 22 juni 2015 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de vorige vergadering, waardoor deze door de 
Algemene Ledenvergadering worden goedgekeurd. De voorzitter dankt Richelle Scheffers voor het 
maken van de notulen. De definitieve versie zal spoedig op de NVR website geplaatst worden. 
 

3. Bestuursmededelingen 

 

 Leden: 

Het ledenaantal van NVR blijft groeien. Een gedetailleerd overzicht zal later in de vergadering 
gepresenteerd worden maar de voorzitter is nu al verheugd om te kunnen melden dat NVR bijna 
1000 leden heeft. Om leden te stimuleren om leden te werven zal er een kleine verrassing worden 
uitgereikt aan zowel het 1000ste lid alsmede aan het lid dat het 1000ste lid introduceert. 
 

4. Secretarieel jaarverslag 

Secretaris Barbara ten Berge presenteert het secretarieel jaarverslag van 2015.  
 
Barbara ten Berge (secretaris), Len van der Wal (bestuurslid) en Chris Verhoeven (bestuurslid) 
werden in 2015 herkozen. Hierdoor bleef het bestuur na de Algemene Ledenvergadering in juni 2015 
ongewijzigd. De secretaris geeft een opsomming van de 15 evenementen die NVR georganiseerd 
heeft in 2015, deels in samenwerking met andere partijen.  
 
De redactie heeft in 2015 weer vier prachtige nummers van het blad Ruimtevaart uitgebracht. Frank 
Wokke zal later tijdens deze Algemene Ledenvergadering een update geven hierover. Na het blad 
worden de verschillende commissies en ereleden genoemd. 
 
Nadat in 2014 het start-up bedrijfslidmaatschap werd geïntroduceerd, werden in 2015 vijf nieuwe 
bedrijfsleden in deze categorie verwelkomd, namelijk Togetar, IP Star, T-Minus, Hal3 Projects en Lens 
Research & Development. Een overzicht van alle bedrijfsleden in 2015 wordt getoond. Helaas hebben 
we per 1 januari 2015 afscheid moeten nemen van Mecon, Microflown Technologies en Het 
Waterschapshuis. 
In de presentatie worden ook de afgesloten MoU’s opgesomd. In 2015 zijn geen nieuwe MoU’s 
afgesloten. 
  
De secretaris sluit de presentatie af met de highlights uit 2015: 

- Een toename van 50 leden 

- 5 nieuwe bedrijfsleden 

- Introductie van de NVR Space Award 
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- Eerste keer ‘Discover Your Space’ netwerkevent 

- Evenementen bezocht door ruim 250 individuele leden 

- Erelidmaatschap uitgereikt aan Bart Reijnen 

De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met het secretarieel jaarverslag en de gepresenteerde 
activiteiten. 
 

a. Commissie presentaties 

Na de presentatie van het secretarieel jaarverslag volgen afzonderlijke presentaties van de 
verschillende NVR commissies. De secretaris geeft als eerste het woord aan Frank Wokke om de 
aanwezige leden te informeren over de redactie. 
 
Frank Wokke (Executive Editor blad Ruimtevaart) introduceert de redactie van het blad onder leiding 
van Peter Buist (Bestuurslid/Hoofdredacteur). In 2014 is besloten om vier nummers van 48 pagina’s 
uit te geven in plaats van vijf nummers van 40 pagina’s. Dit bevalt goed waardoor dit besluit wordt 
gehandhaafd in 2015. Er wordt in iedere editie een grote variëteit aan artikelen geplaatst om leden 
met verschillende achtergronden te kunnen interesseren. Ongeveer 70% van de artikelen zijn in het 
Nederlands geschreven, de andere 30% in het Engels. De redactie is verheugd over het aantal vaste 
auteurs (buiten redactie en bestuur) dat zich blijft uitbreiden. Tevens wordt er een opsomming 
gegeven van de reeds verschenen en geplande dossiers; de dossiers zijn in 2014 geïntroduceerd. Tot 
slot informeert Frank Wokke de aanwezigen over de status van de app. Deze is helaas wegens 
technische omstandigheden nog niet beschikbaar. 
 
Sybren de Jong (Bestuurslid/Lid evenementen commissie) introduceert de evenementen commissie. 
Hierna volgt een opsomming van de onlangs georganiseerde evenementen, evenals de evenementen 
die in 2015 zijn georganiseerd. Door het succes van de excursie naar Dwingeloo is besloten om te 
proberen om jaarlijks een dagexcursie te organiseren. Ook het evenement ‘Discover Your Space’ 
wordt toegelicht. Dit netwerkevent voor bedrijfsleden en studenten is in november 2015 voor het 
eerst georganiseerd en was een groot succes. Het evenement zal dan ook in 2016 herhaald worden. 
Een van de twee andere hoogtepunten was de uitreiking van de eerste NVR Space Award aan Wim 
Jongkind, bij het evenement rondom de verjaardag van Delfi-C3 in april. Het tweede hoogtepunt was 
de uitreiking van het erelidmaatschap aan Bart Reijnen in december. Het evenement Robotic Space 
Exploration sloot goed aan bij Bart Reijnen en werd door ruim tachtig personen bezocht. Voor de 
toekomst zal de evenementencommissie proberen om ook evenementen buiten de Randstad te 
organiseren, meer vrouwelijke sprekers uit te nodigen en meer studentleden bij de evenementen 
aan  te trekken.  
 
Hester Vermeiden (Lid webcommissie) introduceert de webcommissie onder leiding van bestuurslid 
Barbara ten Berge. Hester Vermeiden informeert de aanwezigen over de bezoekersaantallen van de 
website, die vooral rondom events en in de weekenden stijgen. Tevens leiden twitter en facebook 
bezoekers vaak door naar de website. Inmiddels is de webcommissie begonnen met een nieuw 
design voor de website. De doelstelling voor 2016-2017 is om een nieuwe website te lanceren die 
meer interactie biedt en er moderner uit ziet. 
 
Susanne Pieterse (Lid social media commissie) introduceert de social media commissie onder leiding 
van bestuurslid Tanja Masson. De statistieken van volgers op de verschillende social media worden 
getoond.  
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De commissie is tevreden over de groei in het aantal volgers op de verschillende sociale media. Op 
social media worden evenementen aangekondigd en na afloop wordt een kort verslag geplaatst. 
Tevens wordt (verenigings-)nieuws zo spoedig mogelijk gepost. In haar presentatie laat Susanne 
Pieterse een aantal screenshots zien van berichten op Twitter en Facebook, evenals de targets voor 
2016. 

 
5. Financieel jaarverslag 

Penningmeester Lex Meijer presenteert het financieel jaarverslag van 2015.  
 
De ledengroei wordt in een grafiek getoond. In 2015 is een netto ledengroei van 50 leden 
gerealiseerd. Dit is vooral door een flinke toename aan studentleden. Het aantal betalende leden is 
met twee afgenomen. Dat is vooral het gevolg van tijdelijke ledenaanwas bij twee grote 
evenementen in 2014. Het in het Omniversum georganiseerde evenement Solarmax was 
bijvoorbeeld alleen toegankelijk voor NVR leden. Om dit evenement bij te kunnen wonen heeft een 
aantal nieuwe leden zich aangemeld tegen gereduceerde prijs. Vervolgens hebben deze leden zich 
weer uitgeschreven per 31 december 2014. Tevens informeert de penningmeester de aanwezigen 
over de verdeling tussen leden en studentleden. Een kwart van de leden bestaat uit studentleden 
voornamelijk uit Delft en Leiden. De NVR streeft naar meer studentleden uit Amsterdam, Eindhoven 
en Twente. 
 
De Winst Verlies Rekening (WVR) wordt toegelicht. De binnengekomen contributies zitten dicht op 
het bedrag dat hiervoor begroot was. De inkomsten vielen iets hoger uit door de vele introducees die 
onze evenementen, tegen een geringe vergoeding, bezocht hebben. Ook zijn er losse nummers 
Ruimtevaart verkocht, leidend tot extra opbrengsten. 
 
Aan de uitgaven kant zijn de secretariaatskosten lager dan verwacht door minder georganiseerde 
evenementen in de eerste helft van het jaar en een effectievere werkwijze. De drukkosten van het 
blad zijn eveneens minder hoog dan begroot door de keuze voor vier in plaats van vijf edities per 
jaar. 
 
Het vermogen is verder toegenomen in 2015 en op een aanvaardbaar niveau gekomen.  
 

a. Verslag kascommissie 

Zeholy Pronk licht namens de kascommissie het financieel jaarverslag en de bevindingen van de 
commissie toe, en legt kort uit wat de kascommissie doet. De kascommissie controleert of alle 
rekeningnummers en bedragen overeenkomen met de ontvangen facturen. Tevens wordt gekeken of 
er van alle betalingen een factuur of betalingsbewijs is. Op basis hiervan heeft de kascommissie een 
positief voorstel gegeven om decharge aan de penningmeester en het bestuur te verlenen.  
 
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel en verleent decharge aan de 
penningmeester en het bestuur.  
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6. Financiën 

 

a. Begroting 2017 en 2018 

De penningmeester presenteert de begrotingen voor 2016 (ongewijzigd), 2017 en 2018. 
 
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de begrotingen voor 2016 en 2017. 
 

7. Samenstelling bestuur 

Er zijn dit jaar drie bestuursleden die aan het einde van hun termijn zijn gekomen, namelijk Tanja 
Masson (vice-voorzitter), Sybren de Jong (bestuurslid) en Frederique van het Klooster (bestuurslid). 
Tanja Masson heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor een 3de termijn. Sybren de Jong 
heeft eveneens laten weten zich niet herkiesbaar te stellen voor een 2de termijn. Frederique van ’t 
Klooster heeft laten weten zich wel herkiesbaar te stellen voor een 2de termijn van drie jaar. Ter 
vervanging van Tanja Masson en Sybren de Jong draagt het bestuur Peter Batenburg en Mischa de 
Brouwer voor als nieuwe kandidaat bestuursleden. Peter Batenburg kon helaas niet aanwezig zijn. 
Mischa de Brouwer stelt zichzelf kort voor aan de aanwezigen, waarna het bestuur de Algemene 
Ledenvergadering vraagt om instemming met het voorstel om Frederique van ‘t Klooster te 
herbenoemen en Peter Batenburg en Mischa de Brouwer te benoemen als bestuurslid. 
 
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met dit voorstel. 
 
De voorzitter meldt dat in het bestuur is besloten dat Len van der Wal de functie van vice-voorzitter 
per heden zal vervullen. De voorzitter dankt Tanja en Sybren voor hun bijdragen aan het bestuur en 
memoreert dat het bestuur nog met een etentje uitgebreid afscheid van hen zal nemen; Barbara 
overhandigt hen nu alvast een boeket als dank. 
 

8. Samenstelling kascommissie 

De kascommissie bestaat voor het boekjaar 2015 uit dhr. Bastiaan Willemse, dhr. Tim Leeuwerink en 
dhr. Zeholy Pronk. In verband met roulatie binnen deze commissie zal Bastiaan Willemse 
terugtreden. Dhr. Tamme Wieringa wordt voorgesteld als kandidaat commissielid. De voorzitter 
vraagt aan de Algemene Ledenvergadering om akkoord te gaan met dit voorstel. 
 
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de samenstelling van de kascommissie voor de 
kascontrole over 2016. De voorzitter dankt Bastiaan voor zijn bijdragen. 
 

9. Presentatie/ondertekening MoU 

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering zal de MoU worden getekend met de Nederlandse 
Vereniging voor Luchtvaarttechniek (NVvL). Alvorens het heuglijke moment krijgt de voorzitter van 
NVvL, Fred Abbink, het woord  van de voorzitter en presenteert enkele slides over doelstellingen en 
activiteiten van de NVvL, en de inhoud van de MoU. 
 
Hierna wordt de MoU ondertekend. 
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10. Rondvraag 

Artemis Westenberg; Behoort een MoU met Explore Mars tot de mogelijkheden? 
 
De voorzitter antwoordt dat dit nader onderzocht kan worden in een 1-op-1 gesprek. 

 
Hans Kruimer; behoort digitale verspreiding van het blad Ruimtevaart, bijvoorbeeld via bestaande 
applicaties als Bliyoo, tot de mogelijkheden? 
 
De voorzitter antwoordt dat het Bestuur en de redactie dit concreet aan het onderzoeken zijn en dat 
de NVR waarschijnlijk een proefperiode aangaat met Bliyoo. 

 
11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30u en dankt de leden voor hun aanwezigheid en 
instemming bij de verschillende agendapunten. Tevens worden de medebestuursleden, de leden van 
de verschillende commissies en secretaresse Richelle bedankt voor hun ondersteuning en bijdragen 
in het afgelopen jaar. Het TU Delft Space Institute en de faculteit EWI worden bedankt voor de 
gastvrijheid. 
 
De voorzitter nodigt alle aanwezigen uit om na deze ALV de presentaties bij te wonen van Eberhard 
Gill met een update over het TU Delft Space Institute en van DARE over Delft Rocketry. Na afloop 
wordt er een bezoek worden gebracht aan het Elektro dak boven op het gebouw. Hierna vindt een 
afsluitende netwerkborrel plaats in het Korolev Lab. 
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