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NVR Secretarieel Jaarverslag 2009
Algemeen
2009 was weer een mooi NVR jaar met veel diverse activiteiten, van interessante
themabijeenkomsten tot regelmatige SpaceBorrels, waarvan er zelfs een in in Parijs gehouden is.
In Dwingeloo was het NVR bedrijfslid JIVE onze gastheer bij een interessante excursie, waarbij we
niet alleen leerden waarvoor en hoe de radiosignalen gebruikt worden, maar waar de NVR leden ook
de indrukwekkende schotels in Westerbork zelf konden bekijken. Het jubilerende fanfare-orkest
Apollo hield een originele uitvoering in de bossen bij Goor, met als titel: ‘Apollo’s ruimtereis’, een
aaneenschakeling van nummers met een ruimtevaart-tintje. De NVR heeft hieraan bijgedragen met
inhoudelijke tips en hulp bij het vinden van bijpassende beelden.
In 2009 is de NVR een samenwerking gestart met TOP in Delft, een fysieke ontmoetingsplaats in de
binnenstad van Delft waar cultuur, wetenschap en techniek, met de nadruk op hun creatieve
aspecten, toegankelijk en aanraakbaar gemaakt worden voor het algemene publiek. De NVR zorgt
elke maand voor een interessante spreker en TOP stelt hun ruimte ter beschikking en maakt de
lezing bekend aan hun achterban. Zo bereikt de NVR maandelijks een andere en brede doelgroep.
Een groot succes van de autumnschool waar Nederlandse planeetonderzoekers samen kwamen en
zich bezig hielden met onderwerpen van planeetvorming tot geologie en van missie analyse tot
instrument ontwikkeling. Deze herfstschool is de eerste van 'scholen' die de komende jaren
georganiseerd gaan worden door de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart NVR in nauwe
samenwerking met partners. Dit keer werd samengewerkt met het Nationaal Platform
Planeetonderzoek NPP.
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Bestuur, redactie en commissies
Het bestuur bedankt de redactie en de commissies voor hun tijd en inzet in 2009. Door de inzet van
de commissies, de redactie en het bestuur zelf was het weer een mooi NVR jaar met heel veel
activiteiten.

Bestuur
Het bestuur zag er in januari 2010 als volgt uit:
Dagelijks bestuur: Dr. Marc Heppener, Voorzitter, Ir. Karin Husmann, secretaris, Drs. Tim
Leeuwerink, Penningmeester.
Leden van het bestuur: Drs. Gerard Cornet, Drs. Erik Laan en Lex Meijer.
Naast de statutaire functies van voorzitter, secretaris en penningmeester hebben zijn de taken
binnen het bestuur als volgt onderverdeeld:
• Stakeholder-manager: Marc Heppener
De stakeholdermanager onderhoudt de contacten met bedrijven, ministeries en agentschappen.
• Vice-voorzitter & vice-stakeholdermanager: Gerard Cornet vervangt de voorzitter indien niet
aanwezig en ondersteunt hem in de communicatie met stakeholders.
• Educatie-manager & Webmaster: Erik Laan
De educatiemanager brengt ruimtevaart-professionals en scholen met elkaar in contact via
bijvoorbeeld het project Ruimtewijs. Verder wordt contact onderhouden met andere verenigingen
en instituten die ook actief zijn op het gebied van ruimtevaarteducatie. De webmaster zorgt
ervoor dat de website technisch goed functioneert. Daarnaast zorgt hij samen met de rest van de
webcommissie dat de website regelmatig wordt bijgewerkt.
• Ledenmanager: Lex Meijer
De ledenmanager zorgt voor een correct en effectief beheer en gebruik van het ledenbestand
zodat de NVR haar leden steeds beter kan bedienen.

Colloquium-commissie
Het NVR-bestuur wil de heren de Hoop en Koop bedanken voor hun inzet als voorzitter van de NVR
colloquium-commissie. In samenwerking met vooraanstaande NVR-leden zijn er ook dit jaar weer
diverse NVR-avondlezingen georganiseerd met altijd interessante sprekers.

Redactie
Na succesvolle ervaringen vorig jaar, is Ruimtevaart dit jaar weer gemaakt onder diverse
gasthoofdredacteurs. Ruimtevaart 1 was een product van de redactie, Ruimtevaart nummer 2, extra
dik en glossy, met als thema Ruimtetelescopen kwam tot stand onder leiding van Fred Kamphues,
Nummer 3 was een dubbelnummer samen met de Nederlandse Natuurkunde Vereniging NNV, een
fraai nummer over physica in de ruimte. Ruimtevaart nummer 4 had als thema spin off van
ruimtevaart en werd gerealiseerd onder de bezielende leiding van Len van der Wal. New Space was
het thema van de laatste Ruimtevaart in 2009 en stond onder hoofdredactie van Arno Wielders.
Graag dankt het bestuur van de NVR niet de alleen hierboven genoemde hoofdredacteuren maar
ook de redactieleden: Ir. A.C. Atzei, Ir. M.O. van Pelt, Ir. H.M. Sanders, Drs. A.A. Wielders, Msc,en
Ir. F.J.P. Wokke voor hun inzet in het afgelopen jaar.
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Web Redactie
De Web Redactie bestond in 2009 uit Drs. E. Laan, ir. J. Wouda, Laura Gibson en Jan van Evert.

Back-office
Voor het derde achtereenvolgende jaar wordt gebruik gemaakt van een back-office voor de NVR.
Deze is ondergebracht bij Space Expo in Noordwijk. Onze onvolprezen Marianne van der Plas voert
inmiddels ruim een jaar de bureau-activiteiten voor de NVR uit.

Kascommissie
De kascommissie bestond in 2009 uit:
Dr. C. Heemskerk, Ir. J. van Casteren en ir. B. Willemse.
De kas en bijbehorende bescheiden werden ook in 2009 aan een nauwgezet onderzoek
onderworpen en vervolgens in orde bevonden.

NVR Activiteiten
5 februari
6 maart
13 maart
19 maart
10 april
16 april
8 mei
27 mei
5 juni
12 juni
18 Juni
25 juni
17 sept
18 sept
24 sept
4 juli
15 oktober
17 november
19 november
27 november
11 december

NVR-VSV avondsymposium kleine satellieten
NVR SpaceBorrel in Parijs
NVR SpaceBorrel in Rijswijk
NVR-TOP lezing: Space Horizon
Yuri’s Night in Leiden
NVR-TOP lezing: verkenning van het zonnestelsel
NVR excursie naar JIVE in Dwingeloo
NVR lezing Infraroodtelescopen
Openlucht concert “Apollo’s ruimtereis”in Goor
SpaceBorrel in Delft
NVR-TOP lezing: maanexploratie
Algemene Leden Vergadering NVR bij NLR
NVR-TOP lezing:Kunst in de ruimte
SpaceBorrel in Leiden
NVR-NPP Autumn school Planetary Sciences
Algemene Leden Vergadering NVR bij Space Expo
NVR-TOP lezing: micro en nanosatellieten
Waarnemingshorizon: nieuwe grens aan het heelal
NVR-TOP lezing: Kwam de zon op in het westen?
NVR Themamiddag Aardobservatie bij Dutch Space
SpaceBorrel: SpeedDate edition in Delft

NVR Leden
Het aantal leden per 27 maart 2010 was als volgt:
Betalende leden (blad en informatiebulletin):476
Betalende abonnees (alleen het blad):67
Totaal: 543

(2008: 486)
(2007: 71)
(2007: 557)
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Ereleden en andere relaties: 27

(2007: 27)

NVR ereleden
In haar bestaan sinds 21 december 1951 heeft de NVR een aantal personen tot erelid benoemd
vanwege hun bijzondere verdiensten voor de NVR of the Nederlandse Ruimtevaart. De ereleden van
de NVR zijn:
Ir. D. (Daan) de Hoop
Drs. A. (André) Kuipers
Ir. J.H. (Jan) de Koomen
P. (Piet) Smolders
Prof. Ir. K.F. (Karel) Wakker

NVR Bedrijfsleden
Na de start in 2006, loopt het bedrijfslidmaatschap van de NVR nu al drie jaar. Er waren in 2009 21
bedrijfsleden aangesloten bij de NVR. Vooral dankzij de bedrijfsleden heeft de NVR het afgelopen
jaar meerdere tot de verbeelding sprekende evenement kunnen organiseren. De NVR bedankt hen
dan ook nadrukkelijk voor de steun aan onze vereniging.
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