Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart
Kapteynstraat 1, 2201 BB Noordwijk
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Algemene Ledenvergadering
28 juni 2017, 18.30 – 20.00
TNO, Delft
Aanwezig vanuit bestuur:
Gerard Blaauw (Voorzitter), Len van der Wal (Vice-voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Barbara
ten Berge (Secretaris), Peter Buist, Len van der Wal en Peter Batenburg

Afwezig vanuit bestuur:
Frederique van ’t Klooster, Chris Verhoeven, Richelle Scheffers (Office manager/notuliste)

Aanwezige leden:
T. Masson-Zwaan, S. de Jong, C. Martinus, E. Kuijpers, A. Westenberg, R. Veldhuyzen, K. Kumar, K. Runne,
A. Vialle, R. de Lang, S. Pieterse, D. Felthuis, J. Bot, O. Motsyk, D. Jeyakodi, S. Petrovic, E. Laan, M. Fischer,
J. Oyserman, H. Kruimer, F. Zeppenfeldt, H. Baas, R. Hoole, R. Alblas, B. Schellekens, J. Leijtens, R. Hamann,
M. Zijlstra, R. Florea, R. Werner, D. Bakker, Z. Pronk, H. Sanders, T. Maree, N. Truyens

Afgemelde leden:
R. Le Poole, R. Baas, K. de Jager, R. Noomen

Gasten:
Luisella Giulicchi (Women in Aerospace Europe)
Opening
De voorzitter, Gerard Blaauw, stelt zichzelf voor en opent de vergadering om 19.00u. Iedereen wordt
welkom geheten. De voorzitter is verheugd over de opkomst bij deze Algemene Ledenvergadering. Een
speciaal woord van dank gaat uit naar TNO voor de gastvrijheid.
Gerard stelt de aanwezige bestuursleden kort voor aan de leden. Helaas zijn Frederique van ’t Klooster,
Chris Verhoeven en Richelle Scheffers verhinderd.
De documenten behorende bij deze Algemene Ledenvergadering waren sinds ruim een maand voor de
ALV beschikbaar en te vinden op de website.
1. Vaststellen van de agenda
Bij het secretariaat zijn er vanuit de leden geen extra agenda punten binnen gekomen. Het bestuur wil
graag voor de rondvraag de ondertekening van de MoU met Women in Aerospace Europe als extra
agendapunt toevoegen. Luisella Giulicchi, voorzitter van WIA-Europe, zal later in deze vergadering
aanschuiven. Hiermee wordt de agenda vastgesteld.
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2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 20 juni 2016
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
Aanstaande zaterdag 1 juli zal het (nieuwe) bestuur haar tweejaarlijkse strategie dag hebben.
4. Secretarieel jaarverslag
Secretaris Barbara ten Berge presenteert het secretarieel jaarverslag van 2016.
De termijnen van Tanja Masson-Zwaan (vicevoorzitter), Frederique van ’t Klooster (bestuurslid) en
Sybren de Jong (bestuurslid) liepen in 2016 af. Frederique van ‘t Klooster stelde zich herkiesbaar voor
een nieuwe termijn. Tanja Masson-Zwaan en Sybren de Jong besloten zich niet herkiesbaar te stellen.
Mischa de Brouwer en Peter Batenburg werden door het bestuur voorgesteld als nieuwe kandidaat
bestuursleden. Tevens nam Len van der Wal de functie van vicevoorzitter over.
De evenementencommissie heeft in 2016 weer 21 goed bezochte evenementen weten te organiseren,
regelmatig in samenwerking met partners of zusterorganisaties.
De redactie heeft in 2016 weer vier prachtige nummers van het blad Ruimtevaart uitgebracht. Na het
blad worden de verschillende commissies en ereleden genoemd.
Een overzicht van alle 31 bedrijfsleden in 2016 wordt getoond.
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. Deze zijn ook beschikbaar op de website.
5. Financieel jaarverslag
Penningmeester Lex Meijer presenteert het financieel jaarverslag van 2016.
a. Verslag kascommissie
Op twee niet inhoudelijke correcties na, heeft de kascommissie geen commentaar op de gevoerde
administratie en beveelt zodoende goedkeuring van het verslag aan.
Tanja Masson-Zwaan: Waarom is er van bank is gewisseld?
Antwoord: Lex licht toe dat dit gedaan is vanwege de visie op duurzaamheid van deze bank.
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Er wordt vanuit de aanwezigen opgemerkt dat het niet goed is om de ondertekende kas commissie
verklaringen op de website te plaatsen, in verband met de handtekeningen die erop staan. Het bestuur
zal ervoor zorgen dat deze zo spoedig mogelijk worden verwijderd en vervangen door documenten
zonder handtekening.
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel van de kanscommissie en verleent
decharge aan de penningmeester en het bestuur.
6. Financiën
a. Begroting 2018 en 2019
De penningmeester presenteert de begrotingen voor 2017 (ongewijzigd), 2018 en 2019.
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de begrotingen voor 2017 en 2018.
7. Samenstelling bestuur
Er zijn dit jaar drie bestuursleden die aan het einde van hun termijn zijn gekomen, namelijk Gerard
Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (penningmeester) en Peter Buist (bestuurslid). Gerard Blaauw en Peter
Buist stellen zich beiden herkiesbaar voor een derde termijn. Lex Meijer stelt zich niet herkiesbaar en
het bestuur stelt voor om zijn penningmeester werkzaamheden over te dragen aan bestuurslid Mischa
de Brouwer. Het bestuur draagt Deepika Jeyakodi voor als nieuwe kandidaat bestuurslid. Deepika stelt
zichzelf kort voor aan de aanwezigen, waarna het bestuur de Algemene Ledenvergadering vraagt om
instemming met het voorstel om Gerard Blaauw en Peter Buist te herbenoemen, Mischa de Brouwer te
benoemen als nieuwe penningmeester en Deepika Jeyakodi als nieuw bestuurslid.
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met dit voorstel.
De voorzitter dankt Lex voor zijn jarenlange bijdrage aan het bestuur en memoreert dat het bestuur nog
met een etentje uitgebreid afscheid van hem zal nemen.
8. Samenstelling kascommissie
De kascommissie bestaat voor het boekjaar 2016 uit dhr. Tim Leeuwerink, dhr. Zeholy Pronk en dhr.
Tamme Wieringa. In verband met roulatie binnen deze commissie zal Tim Leeuwerink terug treden.
Aftredend penningmeester Lex Meijer 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 2017. De voorzitter dankt Tim voor zijn bijdragen.
9. Presentatie/ondertekening MoU
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering zal de MoU worden getekend met Women in Aerospace
Europe (WIA-E). Alvorens het heuglijke moment krijgt de voorzitter van WIA-E, Luisella Giulicchi, het
woord van de voorzitter en presenteert enkele slides over doelstellingen en activiteiten van WIAEurope.
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Hierna wordt de MoU ondertekend.

10. Rondvraag
Artemis Westenberg; De aankondiging voor Border Sessions was erg laat?
De voorzitter antwoordt dat NVR haar best doet om evenementen zo vroeg mogelijk aan te kondigen.
Helaas lukt dit niet altijd; het streven blijft om twee tot drie weken van te voren over het evenement te
communiceren via individuele mails, website en/of social media.
Ed Kuijpers; Wat is de stand van het archief?
De voorzitter antwoordt dat alle jaargangen nu digitaal of in papier aanwezig zijn. Nog niet alle
jaargangen zijn via de website toegankelijk, maar het inscannen blijft doorgaan tot alle papieren edities
zijn verwerkt. Voor de eerste jaren missen nog een aantal papieren versies voor zover Ed
bekend. Desgevraagd zegt hij Ed Kuijpers toe om een statusoverzicht te laten maken van de nu
beschikbare papieren en digitale jaargangen.
Tanja Masson-Zwaan: Wat zijn de plannen van de NVR omtrent SSP2018?
De voorzitter antwoordt dat de NVR zeker betrokken zal zijn bij de activiteiten voor SSP18. In
Ruimtevaart 2017-3 wordt een artikel opgenomen over SSP18 en de redactie van Ruimtevaart is van
plan om bij de Opening Ceremony van SSP18 uit te komen met een extra editie. Ook wordt onderzocht
of er samenwerking mogelijk is bij het organiseren van evenementen waar de NVR leden dan zo
mogelijk ook bij uitgenodigd kunnen worden.
Johan Leijtens: Wordt er aandacht gegeven aan het afscheid van Ger Nieuwpoort?
Peter Buist antwoordt dat er wordt gewerkt aan een interview in het blad.
Nadat alle vragen van de leden zijn beantwoordt neemt Len van der Wal het woord. Hij informeert de
aanwezigen over de NVR Promofilm dit is opgenomen en toont deze aan de aanwezigen.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45u en dankt de leden voor hun aanwezigheid en instemming
bij de verschillende agendapunten. Tevens worden de medebestuursleden, de leden van de
verschillende commissies en office manager Richelle bedankt voor hun ondersteuning en bijdragen in
het afgelopen jaar. TNO wordt bedankt voor de gastvrijheid.
De voorzitter nodigt alle aanwezigen uit om na deze ALV de TNO presentaties en de afsluitende
netwerkborrel bij te wonen.
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