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Het bestuur is verheugd het jaarverslag van 2014 aan u te presenteren. In 2014 heeft 

de NVR een leden enquête gehouden die veel positieve resultaten heeft opgeleverd. 

Deze resultaten zijn door leden van de verschillende commissies gepresenteerd tijdens 

de Algemene Ledenvergadering op 30 juni 2014. Daarnaast zijn de signalen van 

voortdurende ledengroei en de grote opkomst bij onze evenementen een goede 

stimulans om op de ingeslagen weg van ons Beleidsplan 2013-2015 door te gaan. 

 

 

In 2014 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

Dr. Ir. Gerard Blaauw   

Voorzitter    

Drs. Tanja Masson-Zwaan  

Vice-Voorzitter   

Drs. Barbara ten Berge   

Secretaris    

Ir. Lex Meijer    

Penningmeester   

Dr. Ir. Peter Buist    

Bestuurslid  

Dr. Ir. Chris Verhoeven   

Bestuurslid    

Ir. Len van der Wal   

Bestuurslid 

Mr. Frederique van ‘t Klooster  

Bestuurslid    

Ir. Sybren de Jong   

Bestuurslid

De termijnen van Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (penningmeester) en Peter 

Buist (bestuurslid) liepen bij de ALV af. Zij stelden zich allen herkiesbaar voor een 

nieuwe termijn. De Algemene Ledenvergadering stemde in met het vooraf 

gepresenteerde bestuursvoorstel, waardoor er geen wijzigingen in het bestuur waren.  

  

1. Inleiding 

2. Bestuur NVR 
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De samenstelling bleef als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in 2014 werd het bestuur weer ondersteund door Richelle Scheffers.  

 

 

 

De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart kende in 2014 de volgende soorten 

lidmaatschappen. 

Voor studenten: 

 Het gratis studentenlidmaatschap (€ 0,00) 

 Het reguliere studentenlidmaatschap (€ 20,00) 

Voor particulieren: 

 Het reguliere lidmaatschap (€ 35,00) 

 Het reguliere lidmaatschap voor leden zonder e-mailadres (€ 42,50)* 

 Het reguliere lidmaatschap voor leden in het buitenland (€ 42,50)* 
* Inclusief € 7,50 portokosten 

3. Leden 
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Voor bedrijven: 

 Het start-up bedrijfslidmaatschap (per 1 juli 2014) – <5 fte’s (€ 300,00) 

 Het small bedrijfslidmaatschap – <20 fte’s (€ 600,00) 

 Het medium bedrijfslidmaatschap – 20-50 fte’s (€ 900,00) 

 Het large bedrijfslidmaatschap – >50 fte’s (€ 1.800,00) 

De stijging van het NVR ledenaantal heeft zich voortgezet in 2014: 

Soort lid 31 december 2013 31 december 2014 

Gratis studentleden1 118 188 

Betalende studentleden2 1 3 

Particuliere leden 625 643 

Bedrijfsleden 25 25 

Ereleden 6 6 

Overige3 13 14 

Totaal 788 879 

Uitgeschreven leden 49 97 
1 Gratis studentleden ontvangen alleen een digitale versie van het blad Ruimtevaart 
2 Betalende studentleden ontvangen een hard copy van het blad Ruimtevaart 
3 Overige (informatie kanalen): ambassades, overheidsinstellingen, etc.  

 

 

- Karel Wakker 

- Piet Smolders 

- André Kuipers 

- Daan de Hoop 

- Jan de Koomen 

- Kees de Jager 

 

 

Graag melden we dat we in 2014 één nieuw bedrijfslid mochten verwelkomen: Terma. 

Helaas hebben we per 1 januari 2014 afscheid moeten nemen van Bioclear. 

 

 

 

 

 

4. Ereleden 

5. Bedrijfsleden 
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Onderstaand een overzicht van onze bedrijfsleden, eind 2014: 

 

 

De commissies die binnen NVR actief zijn zorgen er onder (bege-)leiding van onze 

bestuursleden voor dat  NVR activiteiten kan organiseren, een blad kan uitgeven en dat 

onze leden op de hoogte worden gehouden van de activiteiten en ontwikkelingen binnen 

de vereniging. 

- Webcommissie 

Barbara ten Berge 

Martijn Hartman-Maatman 

Lieuwe Boersma 

 

- Social Media 

Tanja Masson-Zwaan 

Susanne Pieterse 

Remco Timmermans 

 

- Evenementen 

Len van der Wal 

Sybren de Jong 

Paul Wesselius 

Ron Linde 

Bert-Johan Vollmüller 

- Redactie 

Peter Buist 

Michel van Pelt 

Frank Wokke 

Peter Batenburg 

Peter van Diepen 

Ed Kuijpers 

Marco van der List 

Berry Sanders 

 

- Kascommissie 

Tim Leeuwerink 

Bastiaan Willemse 

Zeholy Pronk

6. Commissies 
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Op 30 juni 2014 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in de het Auditorium 

van het Erasmus gebouw bij ESA-ESTEC te Noordwijk. Bijna 60 leden waren bij deze 

ALV aanwezig.  

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering werden Gerard Blaauw als voorzitter, Lex 

Meijer als penningmeester en Peter Buist als bestuurslid herkozen. Hierdoor werden er 

dit jaar geen wijzigingen doorgevoerd in de bestuurssamenstelling. Naast dit 

agendapunt kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: de presentatie 

van het secretarieel jaarverslag, de presentatie van het financieel jaarverslag en de 

begroting voor 2015 en 2016. Tevens werden de uitslagen van de enquête per 

commissie gepresenteerd door de verschillende commissieleden.  

Eén van de hoogtepunten van deze Algemene Ledenvergadering was het ondertekenen 

van de samenwerkingsovereenkomst (MoU) met Studievereniging VSV Leonardo Da 

Vinci.  

Een ander bijzonder moment was de uitreiking van het NVR vaantje. De maandelijkse 

winnaars van de prijsvraag bij de tentoonstelling ‘NASA: A Human Adventure’, waren 

uitgenodigd om de ALV bij te wonen. De aanwezige prijswinnaars maakten kans op het 

unieke vaantje. Thom van Brunschot (7) werd de gelukkige winnaar. 

 

 

In 2014 zijn weer vier uitgaven van het blad Ruimtevaart verschenen. 

 

7. Algemene Leenvergadering 

8. Blad Ruimtevaart 
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Ook in 2014 is de evenementencommissie erin geslaagd een breed scala aan 

evenementen te organiseren, variërend van filmavonden, (mini-) symposia tot aan 

space borrels en bedrijfsrondleidingen; regelmatig in samenwerking met andere 

organisaties. Onderstaand een overzicht: 

- 13 februari: ‘GeoVUsie symposium: Planetary Sciences: Moon, Mars and More’. 
Symposium van de studievereniging voor Aardwetenschappen en Aarde en 
Economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, in samenwerking met de NVR.  

- 4 maart: ‘Symposium Planetary Exploration', georganiseerd door VSV 'Leonardo 
da Vinci', TU Delft, en gesponsord door de NVR.  

- 14 maart: ’SpaceBorrel’ bij Stadscafé Van der Werff in Leiden. 

- 8 april: Lezing en rondleiding ‘Leidse Sterrewacht’, in samenwerking met de 
Werkgroep Leidse Sterrewacht. 

- 23 april: ‘GOCE & GRACE Gravity Missions’, georganiseerd in samenwerking 
met SpaceNed bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. 

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

- 17 mei: ‘Radio Astronomy Excursion', een dagexcursie op zaterdag naar 
ASTRON, JIVE en LOFAR in Dwingeloo en Exloo. 

- 20 juni: ‘SpaceBorrel’ bij Belvédère in Delft.  

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

- 6 augustus: ‘Rosetta komt aan bij komeet’, in samenwerking met Space Expo en 
Space Horizon. 

- 2 september: ‘SolarMax en het poollicht’, door Remy van Haarlem en in 
samenwerking met Omniversum in Den Haag.  

- 5 oktober: ‘ESTEC Open Day’, de NVR was weer met een informatiestand 
aanwezig bij deze tweede grote open dag van ESA-ESTEC te Noordwijk, waar 
we 22 nieuwe leden hebben mogen verwelkomen.  

- 8 oktober: ‘Mini-Symposium ‘Sensitive Radiation Detectors’  bij SRON Utrecht, in 
samenwerking met SpaceNed.  

- 30 oktober: ‘IAC evening’, in samenwerking met SpaceNed bij de Faculteit 
Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft.  

9. Evenementen 
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- 12 november: ‘Historic Landing on a Comet of ESA Rosetta's Philae 
lander’,georganiseerd door ESA-ESTEC en NSO, mede-gesponsord door NVR.  

- 12 november: ‘Diner ereleden met bestuur’. Onze ereleden Jan de Koomen, Piet 
Smolders, Karel Wakker en Daan de Hoop waren aanwezig; André Kuipers en 
Kees de Jager konden er helaas niet bij zijn. 

- 12 november: ‘Bordersessions: International Technology Festival’. Via onze 
sociale media konden we drie leden blij maken met een toegangskaart voor de 
ruimtevaart-gerelateerde dag van dit Border Sessions Festival in Den Haag. 

- 20 november: ‘Aerospace Women Day: Inspire to grow’, georganiseerd door VSV 
Leonardo da Vinci en gesponsord door NVR.   

- 9 december: ‘Resultaten ESA Ministersconferentie 2014’, in samenwerking met 
SpaceNed en het Ministerie van Economische Zaken en met support van NSO 
en ESA-ESTEC. 

- 17 december: ‘Oude Sterrewacht Leiden met aansluitend een Kerstborrel’, in 
samenwerking met de Werkgroep Leidse Sterrewacht. 

Bovenstaande evenementen zijn door ruim 250 individuele leden bezocht. Ook dit jaar 

willen we weer onze dank uitspreken aan alle samenwerkende partijen! 

 

 

De NVR website wordt zeer regelmatig bijgewerkt met verslagen en presentaties van 

onze evenementen. Ook bevat deze website een agenda met aankomende 

evenementen, informatie over MoU’s en een digitaal inschrijfformulier voor nieuwe 

leden. De twitterfeed op onze homepage geeft een overzicht weer van NVR- en andere 

ruimtevaart gerelateerde tweets. 

 

 

NVR is ook te volgen op de volgende social media: 

                                 

 

10. Website 

11. Social Media 


