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Algemene Ledenvergadering 

24 juni 2019, 18.30 – 20.00  

GRC, Noordwijk 
 

Aanwezig vanuit bestuur:    
 
Gerard Blaauw (Voorzitter), Barbara ten Berge (Secretaris), Mischa de Brouwer (Penningmeester), Peter 
Buist (vice-voorzitter), Peter Batenburg, Frederique van ’t Klooster, Ton Marée, Chris Verhoeven, 
Richelle Scheffers (Office manager/notuliste) 

 
Afwezig vanuit bestuur: 
 
Deepika Jeyakodi 
 
Aanwezige leden:    
 

J. Bartels, M.J. Bastian, O. Brunner, S. Derksen, B. Kiyani, A. Kubler, E. Kuijpers, J. Leijtens, C. 
Martinus, F. Molster, E. Pauwels, P. Sivasankar, L. Timmermans, S. van der Linden, M. van Pelt,  
C. van ´t Klooster, R. Veldhuyzen, J. Verkooijen, A. Vialle, H. Vos, A. Westenberg, F. Wokke 
 
Afgemelde leden: 
 
W. Dierssen, Z. Pronk, T. Masson, R. Baas 

 

 
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 Galileo Reference Centre (GRC) voor de gastvrijheid. 
 
Gerard stelt de aanwezige bestuursleden kort voor aan de leden. Helaas is Deepika Jeyakodi wegens 
ziekte niet bij deze Algemene Ledenvergadering aanwezig. 
 
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 geen opmerkingen binnengekomen over de voorgestelde agenda. De agenda 
wordt daarmee aangenomen voor deze Algemene Ledenvergadering. 
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2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 18 juni 2018 

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 

Archief tijdschriften 
Voorzitter Gerard Blaauw komt terug op een openstaand punt vanuit voorgaande ALV’s over 
onduidelijkheid over het compleet zijn van het NVR tijdschriftenarchief. De NVR miste oorspronkelijk 
enkele uitgaven uit de periode 1952-1957, maar dankzij een gift van Frits Arink (een van de vroegere 
NVR voorzitters) konden de ontbrekende nummers aan het NVR archief worden toegevoegd. Het 
papieren tijdschriftenarchief is daarmee dus compleet. Veel nummers zijn inmiddels ook digitaal 
beschikbaar via website en de NVR App. 
 
AVG 
Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in gegaan. De 
NVR heeft destijds een brief gestuurd aan de leden om kort uitleg te geven over hoe de NVR met deze 
nieuwe wetgeving omgaat. Inmiddels heeft onze office manager Richelle Scheffers een HBO opleiding 
gevolgd tot Data Protection Officer en deze met succes afgerond. Zij heeft een privacy policy voor de 
vereniging opgesteld die door het bestuur is geaccordeerd en inmiddels ook op de website is te vinden. 
Richelle is door het bestuur benoemd tot NVR Data Protection Officer. 
 
Bedrijfsleden 
Het bestuur heeft zich als doel gesteld ieder bedrijfslid  eenmaal in de drie jaar door de voorzitter met 
een van de bestuursleden te bezoeken.  voor een interviewronde over hun bedrijfslidmaatschap. Alle 
gesprekken worden als heel constructief en positief ervaren met brede steun vanuit de bedrijfsleden 
voor de NVR. 
 
Strategiedag 
Aanstaande zaterdag 29 juni vindt met het bestuur weer de traditionele, tweejaarlijkse strategiedag 
plaats. O.a. zal worden gesproken over een update van het beleidsplan. 
 
NVR Space Award 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij opgeroepen om nominaties in te zenden voor de NVR Space Award. 
We hebben inmiddels enkele interessante nominaties ontvangen. Het is nog tot 30 juni aanstaande 
mogelijk om nominaties in te sturen. 
 

4. Secretarieel jaarverslag 

Secretaris Barbara ten Berge presenteert het secretarieel jaarverslag over 2018.  
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018 liepen de termijnen van Len van der Wal (vice-
voorzitter), Barbara ten Berge (secretaris) en Chris Verhoeven (bestuurslid) af. Barbara ten Berge en 
Chris Verhoeven stelden zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Len van der Wal besloot zich niet 
herkiesbaar te stellen. Peter Buist nam de functie van vice-voorzitter over. Tevens werd Ton Marée 
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voorgesteld als nieuw kandidaat bestuurslid. De Algemene Ledenvergadering stemde in met deze 
bestuursvoorstellen. 
 
De evenementencommissie heeft in 2018 weer 23 goed bezochte evenementen georganiseerd, 
regelmatig in samenwerking met partners of zusterorganisaties. 
 
De redactie heeft in 2018 weer vier prachtige nummers van het blad Ruimtevaart uitgebracht, waarvan 
één SSP18 special. Na het blad worden de verschillende commissies en ereleden genoemd. 
 
Een overzicht van alle 29 bedrijfsleden in 2018 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. Peter Batenburg presenteert namens de evenementen commissie en Michel van Pelt 
laat de activiteiten van de redactie in 2018 zien. Eindredacteur Frank Wokke gaat na 23 jaar de redactie 
verlaten en ontvangt van het bestuur het NVR certificaat als dank voor zijn jarenlange bijdragen. Barbara 
ten Berge neemt de presentatie over de website en de nieuwe app voor haar rekening. Zowel de 
Android als Apple App versie zijn nu beschikbaar. Dimitra Stefoudi informeert de aanwezigen vanuit de 
Social Media commissie. 

 
5. Financieel jaarverslag 

Penningmeester Mischa de Brouwer presenteert het financieel jaarverslag van 2018.  
 

a. Verslag kascommissie 

De kascommissie heeft geen commentaar op de gevoerde administratie en beveelt zodoende 
goedkeuring van het verslag aan. Coen Martinus is namens de kascommissie aanwezig en licht het 
advies van de kascommissie toe. 
 
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel van de kascommissie en verleent 
decharge aan de penningmeester en het bestuur.  
 

6. Financiën 

 

a. Begroting 2019, 2020 en 2021 

De penningmeester presenteert de (herziene) begrotingen voor 2019, 2020 en 2021. 
 
De penningmeester informeert de aanwezige leden over het grote aantal wanbetalers waar NVR al 
enkele jaren mee te maken heeft. Het bestuur heeft daarom besloten om voor nieuwe leden een 
verplichte automatische incasso te vragen. In de eerste plaats om het aantal wanbetalers terug te 
dringen en ten tweede om de administratie eenvoudiger te maken. 
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Vraag Artemis Westenberg: Kan een automatische incasso ruim van te voren aangekondigd worden?  
Antwoord Mischa de Brouwer: Dat is mogelijk. Ook nu sturen wij een week van te voren een bericht aan 
de leden dat de contributie middels automatische incasso geïnd gaat worden. Nog beter is het om 
jaarlijks een vast moment te kiezen. Na enig overleg wordt besloten dat de automatische incasso 
jaarlijks in de eerste week van maart zal gaan plaatsvinden.  
 
De aanwezige leden worden tevens geïnformeerd over het grote aantal (gratis) studenten in de huidige 
administratie. Het bestuur is zoekende naar een mogelijkheid om studenten na hun studie aan zich te 
binden. Dat blijkt nu nog vaak lastig. Op dit moment is Richelle bezig met het opschonen van de 
database. Denk hierbij aan het uitschrijven van studenten die niet meer bereikbaar zijn. Tevens is aan de 
afgestudeerde studentleden gevraagd of ze lid willen blijven. Deze actieve benadering heeft er al bij 
meerdere studentleden voor gezorgd dat zij hun lidmaatschap hebben omgezet naar het reguliere 
lidmaatschap. 
 
Op dit moment denkt het bestuur na over een constructie waarbij nieuwe studentleden een maximum 
aantal jaren gratis lid kunnen blijven en daarna automatisch doorstromen naar het reguliere 
lidmaatschap. Hierover worden de leden later uitgebreider geïnformeerd. Frank Molster (LiS) wil bij een 
maximum aantal jaren graag dat LiS studenten toch enige tijd studentlid kunnen blijven als ze na LiS 
verder gaan studeren. 
 
Op de balans is sinds het jaar 2000 een aparte post opgenomen voor het Ruimtevaartfonds, dat toen 
werd gecreëerd als samenvoeging van het Ruimtevaart Promotiefonds en het Activiteitenfonds. Dit 
nieuwe Ruimtevaartfonds had als doel het financieren van promotieactiviteiten, waarbij ledenwerving 
en profilering van de NVR centraal staan. Nu in recente jaren de reguliere begroting ruimschoots 
voorziet in het bekostigen van promotieactiviteiten, en het Ruimtevaartfonds al vele jaren niet is 
aangesproken, wordt door het bestuur een separaat Ruimtevaartfonds niet meer nodig gevonden.  
 
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de (herziene) begroting voor 2019, 2020 en 2021, 
inclusief het bestuursvoorstel om het Ruimtevaartfonds samen te voegen met de rest van het kapitaal. 
 

7. Samenstelling bestuur 

Er zijn dit jaar twee bestuursleden die aan het einde van hun termijn zijn gekomen, namelijk Peter 
Batenburg (bestuurslid) en Frederique van ‘t Klooster (bestuurslid). Beiden stellen zich herkiesbaar voor 
een nieuwe termijn.  
 
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met het bestuursvoorstel om hen te herbenoemen. 
 

8. Samenstelling kascommissie 

De kascommissie bestond voor het boekjaar 2018 uit Tamme Wierenga (sinds 2016 en verlengd in 
2018), Lex Meijer (sinds 2017) en Coen Martinus (sinds 2018). Lex Meijer heeft aangegeven nog een 
periode van twee jaar deel te willen nemen in de kascommissie en stelt zich hiervoor herkiesbaar. 
 
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de samenstelling van de kascommissie voor de 
kascontrole over 2019.  

mailto:info@ruimtevaart-nvr.nlsecretariaa
file:///C:/Users/NVR/Downloads/www.ruimtevaart-nvr.nl


      Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 

 Kapteynstraat 1, 2201 BB Noordwijk  

 

 E-mail: info@ruimtevaart-nvr.nl 

 Internet: www.ruimtevaart-nvr.nl 

 

5 

 

 
 

9. Rondvraag 

Jimmy Verkooijen: Waar kunnen we ideeën posten over andere ruimtevaart gerelateerde evenementen? 
 
De voorzitter antwoordt dat het bestuur intern heeft afgesproken dat de leden middels een mailing 
alleen worden geïnformeerd over evenementen die door de NVR (mede-)georganiseerd zijn. Deze 
evenementen, en ook de evenementen die worden georganiseerd door onze MoU partners, worden 
aangekondigd via de website en social media. Ruimtevaartevenementen van andere organisaties 
worden alleen via de social media aangekondigd. 
 
Kees van ’t Klooster: is (een artikel in) het magazine Ruimtevaart refereerbaar? 
 
Hoofdredacteur Peter Buist antwoordt dat daarvoor het magazine Ruimtevaart beschikt over een ISSN 
nummer (ISSN 1382-2446). 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.15u en dankt de leden voor hun aanwezigheid, instemming en 
steun bij de verschillende agendapunten. Tevens worden de medebestuursleden, de leden van de 
verschillende commissies en office manager Richelle Scheffers bedankt voor hun ondersteuning en 
bijdragen in het afgelopen jaar. GRC wordt nogmaals bedankt voor de gastvrijheid. 
 
De voorzitter nodigt alle aanwezigen uit om na deze ALV de GRC presentatie, rondleiding en de 
afsluitende netwerkborrel bij te wonen. 
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