ALV 22 juni 2015 – Voorstel benoeming nieuw erelid

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) draagt de heer ir. Bart Reijnen
voor aan de Algemene Ledenvergadering om te benoemen tot erelid van de vereniging. Bart Reijnen
is in Delft opgeleid tot ingenieur luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. Na zijn afstuderen heeft hij tot
2005 op verschillende locaties in Duitsland en Frankrijk gewerkt voor de European Aeronautic
Defence and Space Company (EADS). Hij was CEO van Dutch Space BV van januari 2006 t/m januari
2013, en voorzitter van de branche organisatie SpaceNed van juni 2006 t/m maart 2013. Sinds
februari 2013 is hij binnen het bedrijf Airbus Defence and Space de Bremen Site Director en tevens
Head of Orbital Systems and Space Exploration.
Overeenkomstig artikel 6 lid 1 van de Statuten geldt:
‘Erelid is hij die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en die op voordracht van het bestuur als
zodanig door de algemene ledenvergadering is benoemd wegens zeer bijzondere verdiensten jegens
de vereniging of de ruimtevaart in het algemeen. Een erelid heeft toegang tot de algemene
vergadering met stemrecht.’
Het bestuur heeft drie hoofdoverwegingen:
- Bart Reijnen heeft in de periode 2006-2013 namens het Nederlandse ruimtevaartveld een
cruciale, trekkende rol gespeeld bij het revitaliseren van de politieke belangstelling voor
ruimtevaart (met bijbehorende opvattingen over de Nederlandse bijdragen aan ESA) en de
meerwaarde van de ruimtevaart voor de Nederlandse samenleving. Inmiddels zijn we
hiermee in Nederland weer op de goede weg.
- Bart Reijnen heeft zich in de periode 2006-2013 ingespannen om de relaties tussen
bedrijven, kennisinstituten en universitaire groepen, die op het gebied van de ruimtevaart
actief zijn, te verbeteren teneinde de branche als geheel te versterken. Tevens heeft hij veel
aandacht besteed aan het intensiveren van de contacten tussen bedrijven en
studentenorganisaties, waardoor hij jonge mensen heeft gestimuleerd om in de
ruimtevaartbranche te gaan werken. Daarnaast ondersteunt hij een verdere ‘gender
diversity’ in de aerospace sector.
- Bart Reijnen heeft zich ingespannen om namens SpaceNed voor de periode 2012 t/m 2014
via een eerste Memorandum of Understanding (MoU) met de Nederlandse Vereniging voor
Ruimtevaart te komen tot een belangrijke structurele samenwerking, vooral gericht op
gezamenlijk te organiseren evenementen. Inmiddels is er ook een vervolg MoU voor de
periode 2015 t/m 2017. Tevens heeft hij persoonlijke belangstelling voor NVR activiteiten,
inclusief het blad Ruimtevaart. De NVR activiteiten werden waar mogelijk door hem
ondersteund.
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Hiermee heeft Bart Reijnen zeer bijzondere verdiensten jegens de vereniging en de ruimtevaart in
het algemeen, waardoor het bestuur heeft besloten om hem voor te dragen tot erelid van de
vereniging. De huidige ereleden hebben eveneens positief geadviseerd over deze voorgenomen
benoeming.
Het NVR bestuur verzoekt de Algemene Ledenvergadering akkoord te gaan met dit voornemen. Bij
positieve besluitvorming zal in het najaar 2015 een speciaal evenement worden georganiseerd om
deze benoeming te effectueren.
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