Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart
Kapteynstraat 1, 2201 BB Noordwijk
E-mail: info@ruimtevaart-nvr.nl
Internet: www.ruimtevaart-nvr.nl

Algemene Ledenvergadering
18 juni 2018, 18.30 – 20.00
NLR, Marknesse
Aanwezig vanuit bestuur:
Gerard Blaauw (Voorzitter), Barbara ten Berge (Secretaris), Mischa de Brouwer (Penningmeester), Peter
Buist, Peter Batenburg, Frederique van ’t Klooster, Deepika Jeyakodi, Chris Verhoeven, Richelle Scheffers
(Office manager/ notuliste)

Afwezig vanuit bestuur:
Len van der Wal (Vice-voorzitter)

Aanwezige leden:
T. Maree, M. Keuning, K. Runne, M. Antoni, C. Martinus, F. Wokke, R. Hamann, J. Leijtens, Z.
Pronk, L. Meijer, S. Pieterse, A. Westenberg, H. Kruimer, B. Burgers, K. Prins, C. Schmeitink, K.
van ’t Klooster, M. Buma, R. Bronckers, H. Piersma, P. Dieleman, L. Gurvits, F. Sonnenschein,
M.J. Bastian, T. van Ingen-Schenau
Afgemelde leden:
R. Baas, D. Felthuis, A. Schaap

Gasten:
M. Luycks
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 NLR voor de gastvrijheid.
Gerard stelt de aanwezige bestuursleden kort voor aan de leden. Helaas is Len van der Wal 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.
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1. Vaststellen van de agenda
Bij het secretariaat is een ingezonden brief van ons lid Arnout Schaap binnen gekomen. Het bestuur wil
deze brief graag voor de rondvraag als extra agendapunt behandelen. De vergadering gaat met dit
voorstel akkoord en hiermee wordt de agenda vastgesteld.
2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 28 juni 2017
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de vorige vergadering, waardoor deze door de Algemene
Ledenvergadering worden goedgekeurd. Wel geeft de voorzitter aan dat de bij de Rondvraag
opgenomen vraag van ons lid Ed Kuijpers over het tijdschriftenarchief nog open staat. De voorzitter
dankt Richelle Scheffers voor het maken van de notulen. De definitieve versie zal spoedig op de NVR
website geplaatst worden.
3. Bestuursmededelingen
Op 25 mei is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming in gegaan. NVR heeft de
leden onlangs een brief gestuurd waarin hier verder op in wordt gegaan. Tevens is de vereniging bezig
met de privacy policy. Zodra deze beschikbaar is zullen de leden hierover geïnformeerd worden.
4. Secretarieel jaarverslag
Secretaris Barbara ten Berge presenteert het secretarieel jaarverslag van 2017.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2017 liepen de termijnen van Gerard Blaauw (voorzitter),
Lex Meijer (penningmeester) en Peter Buist (bestuurslid) af. Gerard Blaauw en Peter Buist stelden zich
herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Lex Meijer besloot zich niet herkiesbaar te stellen. Mischa de
Brouwer nam de functie van penningmeester over. Tevens werd Deepika Jeyakodi voorgesteld als nieuw
kandidaat bestuurslid. De Algemene Ledenvergadering stemde in met deze bestuursvoorstellen.
De evenementencommissie heeft in 2017 weer 18 goed bezochte evenementen weten te organiseren,
regelmatig in samenwerking met partners of zusterorganisaties.
De redactie heeft in 2017 weer vier prachtige nummers van het blad Ruimtevaart uitgebracht. Na het
blad worden de verschillende commissies en ereleden genoemd.
Een overzicht van alle 35 bedrijfsleden in 2017 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 Peter Buist laat
de activiteiten van de redactie in 2017 zien. Susanne Pieterse informeert de aanwezigen over Social
Media en Barbara ten Berge neemt de presentatie over de website voor haar rekening. In deze laatste
presentatie wordt de nieuwe website gepresenteerd en toegelicht. Tot slot vertelt Deepika Jeyakodi
over de ontwikkelingen en de voortgang van de NVR app. Deze app is inmiddels beschikbaar voor
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Android. Apple zal over een paar weken volgen. Alle presentaties zijn ook beschikbaar op de nieuwe
NVR website.
5. Financieel jaarverslag
Penningmeester Mischa de Brouwer presenteert het financieel jaarverslag van 2017.
a. Verslag kascommissie
De kascommissie heeft geen commentaar op de gevoerde administratie en beveelt zodoende
goedkeuring van het verslag aan.
Lex Meijer licht het besluit 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 en 2020
De penningmeester presenteert de begrotingen voor 2018, 2019 en 2020.
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de begrotingen voor 2018, 2019 en 2020.
a. Ledenadministratie
In mei/juni 2017 werd de clouddienst waar onze ledenadministratie is ondergebracht het slachtoffer van
een Ransomware aanval (WannaCry). Data en back-up data gingen verloren, en een lokale back-up van
de ledenadministratie werd teruggezet. Waarschijnlijk hieraan gerelateerd is ook de financiële
prolongatie van de ledenadministratie van 2017 naar 2018 mislukt, en is er een geringe hoeveelheid
betalings-informatie verloren gegaan. Als gevolg hiervan is de facturering 2018 vertraagd, en zijn er
uitgeschreven leden die toch een factuur ontvangen hebben.
Vraag Coen Martinus: Wat doet Poldersoft om dit in de toekomst te voorkomen?
Antwoord Mischa de Brouwer: Er is nu een andere cloud provider. We hebben dit zelf pas recent
ontdekt en er zijn nog veel vragen onbeantwoord.
Vraag Susanne Pieterse: Maakt NVR zelf ook back-ups?
Antwoord Mischa de Brouwer: Ja zeer regelmatig.
7. Samenstelling bestuur
Er zijn dit jaar drie bestuursleden die aan het einde van hun termijn zijn gekomen, namelijk Len van der
Wal (vice-voorzitter), Barbara ten Berge (secretaris) en Chris Verhoeven (bestuurslid). Barbara ten Berge
en Chris Verhoeven stellen zich beiden herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Len van der Wal stelt zich
niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om zijn vice-voorzitter taken over te dragen aan bestuurslid
Peter Buist. Het bestuur draagt Ton Maree voor als nieuw kandidaat bestuurslid. Ton stelt zichzelf kort
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voor aan de aanwezigen, waarna het bestuur de Algemene Ledenvergadering vraagt om instemming
met het voorstel om Barbara ten Berge en Chris Verhoeven te herbenoemen, Peter Buist te benoemen
als nieuwe vice-voorzitter en Ton Maree als nieuw bestuurslid.
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met dit voorstel.
De voorzitter dankt Len via deze weg voor zijn jarenlange bijdragen aan het bestuur (en
Evenementencommissie) en memoreert dat het bestuur in het najaar nog met een etentje uitgebreid
afscheid van hem zal nemen.
8. Samenstelling kascommissie
De kascommissie bestaat voor het boekjaar 2017 uit Zeholy Pronk, Tamme Wieringa en Lex Meijer. In
verband met de eerder afgesproken werkwijze over zittingstermijnen binnen deze commissie zal Zeholy
Pronk terug treden. NVR lid Coen Martinus wordt voorgesteld als kandidaat commissielid. De voorzitter
vraagt aan de Algemene Ledenvergadering om akkoord te gaan met het voorstel om de nieuwe
kascommissie te laten bestaan uit Tamme Wieringa, Lex Meijer en Coen Martinus.
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de samenstelling van de kascommissie voor de
kascontrole over 2018. De voorzitter dankt Zeholy Pronk voor zijn bijdragen.
9. Benoeming nieuw erelidmaatschap
Het bestuur draagt Tanja Masson-Zwaan voor als nieuw erelid conform de uitgebreide toelichting in een
van de vergaderdocumenten. Tanja Masson-Zwaan is aan de Universiteit Leiden bij de faculteit Rechten
opgeleid en heeft sindsdien een indrukwekkende loopbaan opgebouwd in het (inter-)nationale
ruimterecht. Daarnaast was ze in de recente jaren van grote betekenis voor de NVR.
De Algemene Ledenvergadering gaat graag akkoord met dit voorstel.
In het voorjaar van 2019 zal een speciaal evenement georganiseerd worden waar Tanja officieel haar
erelidmaatschap in ontvangst zal nemen.
10. Extra agendapunt
Ingezonden brief:
NVR lid Arnout Schaap heeft middels een ingezonden brief aandacht gevraagd voor een aantal punten.
1. Kan er een ruimtevaart prijs worden uitgereikt aan jongeren <20?
Antwoord Gerard Blaauw: Het bestuur van NVR ziet dit nu niet als haar taak omdat er in Nederland al
best veel activiteiten voor jongeren worden ontwikkeld en/of op stapel staan waarbij ook aandacht is
voor prijzen. Daardoor heeft de NVR als beleid om nu geen jongeren activiteiten te ontwikkelen.
2. Kan er een committee opgericht worden voor de viering in 2019 van 50 jaar maanlanding?
Antwoord Gerard Blaauw: Zoals uit de toelichting van Peter Batenburg over de Evenementencommissie
eerder tijdens deze ALV bleek worden voor dit onderwerp nu al initiatieven ontwikkeld, mede in
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samenwerking met andere organisaties in Nederland. Dit is een normale operationele NVR activiteit
waarvoor geen bijzondere procedures en/of budgetten worden vastgesteld.
3. Ingezonden punten 3 t/m 5 gaan over een drietal onderwerpen (meer ruimte voor Ruimtevaartkroniek
met lanceringen, meer aandacht voor projecten met een hoog Jules Verne gehalte, meer ruimte voor
duurzaamheid in de ruimtevaart) via ALV en bestuur voor te schrijven in het blad ruimtevaart.
Antwoord Gerard Blaauw: De redactie van het blad Ruimtevaart heeft zelf het mandaat om het blad
inhoudelijk samen te stellen, gegeven de brede ruimtevaart portfolio, en doet dat uitstekend. Het
bestuur staat op enige afstand en dat is een goede journalistieke situatie. Wel is de hoofdredacteur
tevens bestuurslid en informeert het bestuur regelmatig over de geplande inhoud van het blad. Het is
niet de taak van het bestuur om, rechtstreeks of via de ALV, over de inhoud of opmaak van het blad
Ruimtevaart mede te discussiëren.
4. Een woord van dank aan de evenementen commissie.
Antwoord Gerard Blaauw: Dat nemen we graag over, maar dan wel meteen voor alle commissies.
11. Rondvraag
Hans Kruimer: Twee suggesties voor volgende filmavonden.
De voorzitter dankt voor deze suggesties en Peter Batenburg neemt de suggesties mee naar de
Evenementencommissie
Susanne Pieterse: Is een digitale ALV in de toekomst een optie?
De voorzitter antwoordt dat de statuten dit niet toestaan. Wel vraagt hij haar om een verdere oriëntatie
om daarmee wellicht te kunnen komen tot een efficiëntere ALV.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30u 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 bedankt voor hun ondersteuning en bijdragen in
het afgelopen jaar. NLR wordt bedankt voor de gastvrijheid.
De voorzitter nodigt alle aanwezigen uit om na deze ALV de NLR presentatie, rondleiding en de
afsluitende netwerkborrel bij te wonen.
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