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

Algemene Ledenvergadering
21 juni 2012, 17.30 – 18.30
Dutch Space Leiden
Aanwezig vanuit bestuur:
Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg,
Peter Buist, Tanja Masson en Richelle Scheffers (notuliste)

Afwezig vanuit bestuur:
Erik Laan, Marc Heppener

Aanwezige leden:
J. Vreeburg, J. Leijtens, S. de Jong, K. Kullack, P. Wesselius, B. ten Berg, C. Verhoeven,
V. van den Zel, E. Kuijpers, R. Timmermans, M. Verhoeven, B. Schellekens, L. van der Wal,
H. Baas, R. Noomen.

Afgemelde leden:
K. de Jager, K. Runne, E. Vermeulen, D. de Hoop, H. Leeuwis, F. Weijers, W. van den Tol,
A. Westenberg

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 17.35 uur.
Vanuit het bestuur zijn er afmeldingen ontvangen van de aftredende bestuursleden Erik Laan en
Marc Heppener.

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
Dhr. Wesselius vraagt naar aanleiding van de vergaderstukken waarom het voorgestelde bestuur als
bindend voorstel wordt genoemd. De voorzitter licht toe dat wij een team voorstellen als nieuw
bestuur, dus geen individuele bestuursleden. Dat betekend dat tegenkandidaten ook als team
moeten worden voorgesteld.
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3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 29 november 2011
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29
november jl. De voorzitter dankt de notuliste van voorgenoemde vergadering, Giorgia Muirhead,
voor haar notulen.

4. Bestuursmededelingen
De voorzitter meldt met trots dat het ledenaantal van NVR in het afgelopen half jaar sterk gegroeid
is. Tevens wordt er gemeld dat Richelle Scheffers per 26 maart jl. weer als secretaresse is
teruggekeerd van haar zwangerschapsverlof.
De MoU (Memorandum of Understanding) tussen NVR en SpaceNed wordt besproken. De afgelopen
2 maanden hebben intensieve gesprekken plaatsgevonden tussen de evenementencommissie van
beide partijen. Zoals is opgenomen in de MoU, zullen verschillende evenementen samen worden
georganiseerd. Op 12 juni jl. vond het eerste gezamenlijk georganiseerde evenement plaats; het
VEGA Event bij Dutch Space. Het Space Debris symposium na afloop van deze ALV, wordt ook in
samenwerking met SpaceNed georganiseerd.
NVR bekijkt tevens de mogelijkheid om met andere organisaties samen te werken op het gebied van
de organisatie van evenementen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld studievereniging VSV
Leonardo Da Vinci. Als afsluiting van dit agendapunt geeft de voorzitter aan dat het bestuur veel
evenementen wil organiseren. Deze evenementen worden via mailingen aangekondigd, evenals via
onze vernieuwde website www.ruimtevaart-nvr.nl.

5. Secretarieel jaarverslag 2011
De voorzitter geeft het woord aan secretaris Rob van den Berg. Dhr. Van den Berg presenteert het
secretarieel jaarverslag 2011, waar de volgende punten aan bod kwamen;
-

Nieuw bestuur in juni;
Georganiseerde evenementen;
Het jubileum: met o.a. de benoeming van het nieuwe erelid Kees de Jager en de MoU met
SpaceNed;
Ruimtevaart: 4 themanummers uitgebracht;
Bedrijfsleden, waaronder 2 nieuwe bedrijfsleden: MOOG Bradford en Airborne;
Ereleden: met de benoeming van Kees de Jager in het bijzonder.

De secretaris besluit zijn presentatie. Er zijn geen vragen.
Het secretarieel jaarverslag 2011 wordt unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden.

6. Voorstel wijzigingen Huishoudelijk Reglement
De voorzitter geeft het woord aan bestuurslid Tanja Masson-Zwaan. Mevrouw Masson-Zwaan heeft
het huishoudelijk reglement kritisch bekeken en stelt voor om enkele wijzigingen door te voeren.
Deze worden besproken. De aanwezige leden stellen vragen over het voorgaande.

2

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

Dhr. Kuijpers vraagt wat bindende voordracht betekend. Mevrouw Masson-Zwaan antwoord dat het
een voordracht van nieuwe bestuursleden betreft, die samen, als team, worden voorgesteld. Het is
dus niet mogelijk om één iemand uit het voorstel af te wijzen en deze persoon door iemand anders
te vervangen. In een bindende voordracht van 3 personen, kan men bij het afwijzen van dit voorstel,
een tegenvoorstel doen van eveneens 3 personen.
Er wordt tevens gevraagd of de secretaris of penningmeester ook vice-voorzitter kunnen zijn. Dit is in
het huishoudelijke reglement niet als zodanig opgenomen omdat de functie van vice-voorzitter niet
statutair is vastgelegd. Het betreft een plaatsvervangend voorzitter.
De wijzigingen worden door de aanwezige leden goedgekeurd.

7. Financieel jaarverslag 2011
De voorzitter geeft het woord aan penningmeester Lex Meijer. Dhr. Meijer presenteert het financieel
jaarverslag 2011.
Het aantal studentleden is gegroeid in 2011. Dit komt mede door de samenwerking met TU Delft. In
2012 zet deze trend door.
Dhr. Wesselius merkt aan de hand van de vergaderstukken op dat decharge niet wordt verleend aan
de penningmeester, maar aan het gehele bestuur. Dit is foutief vermeld in het financieel jaarverslag
en de vergaderstukken. De voorzitter dankt dhr. Wesselius voor zijn opmerking en zegt toe dit in het
jaarverslag aan te passen.
Dhr. Kuijpers geeft aan dat vormgeving en drukkosten beiden vallen onder de post ‘blad’.
Dhr. Wesselius merkt op dat het blad en het secretariaat de grootste posten op de begroting zijn. Hij
vraagt zich af of secretariële ondersteuning nodig is voor een relatief kleine vereniging zoals NVR. De
voorzitter antwoordt dat secretariële ondersteuning wel degelijk nodig is vanwege het groeiende
aantal evenementen en het grote aantal leden. Wat betreft de kosten wordt uitgelegd dat de
tripartite met Space Expo per 31 december 2011 is beëindigd. Hierdoor en door het gedeelde
secretariaat met SpaceNed, zullen de kosten in 2012 lager zijn.
Na beantwoording van de vragen wordt het financieel jaarverslag door de aanwezige leden, unaniem
goedgekeurd. Er wordt decharge verleend aan het bestuur.

8. Herziene begroting 2012
Dhr. Meijer licht de herziene begroting van 2012 toe.
Dhr. Leijtens vraagt waarom er in de herziene begroting een verschil van € 5000,- is ten opzichte van
vorig jaar. De penningmeester antwoordt dat er meer en grotere lezingen worden georganiseerd.
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Dhr. Wesselius vraagt waarom webhosting zo duur is. Dhr. Meijer antwoordt dat de webhosting tot
vorig jaar werd gedaan via een oud bestuurslid. Omdat de website aan vernieuwing toe was, heeft
het bestuur in de tweede helft van 2011 besloten om voor professionele webhosting te kiezen. Het
bedrijf dat hiervoor werd ingeschakeld heeft ook de lay-out van de nieuwe website gemaakt.
De herziene begroting 2012 wordt door de aanwezige leden unaniem goedgekeurd.

9. Begroting 2013
10. Begroting 2014
Agendapunten 9 en 10 worden tezamen behandeld.
De penningmeester licht de begroting 2013 en 2014 toe en begint met de contributieverhoging. Een
contributieverhoging van € 5,- is noodzakelijk gezien het streven om 5 bladen per jaar uit te brengen
en de huurprijs bij ESA BIC vanaf 2014.
Tevens stelt het bestuur voor om bij de leden zonder (geldig) e-mailadres een contributieverhoging
van € 7,50 door te voeren, in verband met de te maken portokosten.
Dhr. Timmermans vraagt waarom er geen hogere contributieverhoging wordt voorgesteld. In
verhouding is € 5,- misschien veel, maar in vergelijking met andere, gelijkwaardige verenigingen is
€ 35,- contributie op jaarbasis vrij laag. Dhr. Meijer antwoordt dat de begroting sluitend is met het
huidige voorstel.
Dhr. Kuijpers vraagt of er geen voordeel te behalen is bij een contract met drukkerij Gildeprint. De
penningmeester antwoordt dat het bestuur bezig is om dit uit te zoeken.
De aanwezige leden gaan unaniem akkoord met de voorgestelde contributieverhoging, evenals met
de begrotingen van 2013 en 2014. Hierdoor is er een verhoging van budget van € 3.500,- in 2013 en
2014.

11. Nieuwe kascommissie
De heren die op dit moment de kascommissie vormen, zijn bereid om deze taak komend jaar weer
op zich te nemen. Omdat de kascommissie voorheen bestond uit o.a. de aftredend penningmeester,
is Tim Leeuwerink (afgetreden in 2011) benaderd. Dhr. Leeuwerink zal vanaf 2013 dhr. Van
Heemskerk vervangen in de kascommissie.
De aanwezige leden gaan akkoord met de voorgestelde kascommissie.

12. Bestuur
De voorzitter gaat over tot de bestuurswijziging.
Rob van den Berg zal aftreden als secretaris en als bestuurslid.
Marc Heppener zal aftreden als bestuurslid, maar blijft contactpersoon tussen NVR en IAF.
Erik Laan zal aftreden als bestuurslid, maar blijft NVR Webmaster.
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De voorgedragen kandidaat bestuursleden stellen zich voor.
Barbara ten Berge als secretaris.
Chris Verhoeven als bestuurslid.
Len van der Wal als bestuurslid.
We hebben geen tegenvoorstel ontvangen.
Alle aanwezige leden gaan unaniem akkoord met de voorgedragen kandidaat bestuursleden.
Het nieuwe bestuur zal uit de volgende personen bestaan:
Gerard Blaauw, voorzitter
Lex Meijer, penningmeester
Barbara ten Berge, secretaris
Tanja Masson-Zwaan, bestuurslid
Rob Postema, bestuurslid
Peter Buist, bestuurslid
Chris Verhoeven, bestuurslid
Len van der Wal, bestuurslid

13. Rondvraag
Dhr. De Jong vraagt zich af waarom er geen SpaceBorrels meer worden georganiseerd. De voorzitter
antwoordt dat alle events worden afgesloten met een netwerk borrel.
Dhr. Timmermans biedt aan om te ondersteunen in Social Media zaken. De voorzitter antwoordt dat
het bestuur een beleid wil ontwikkelen op Social Media gebiedt.
Dhr. Kuijpers vraagt of de relatie met Space Expo veranderd is. De voorzitter antwoordt dat deze
veranderd is in het volgende opzicht. Space Expo is bedrijfslid. En het secretariaat is nu gevestigd bij
ESA BIC.
Er zijn geen verdere vragen.

14. Sluiting
De voorzitter bedankt Dutch Space voor zijn gastvrijheid en sluit de vergadering om 18.45 uur.
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