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Verslag Algemene Ledenvergadering 2011
Datum: 20 juni 2011
Tijd:
19:30
Plaats: TNO Delft
Aanwezig:

Bestuur: Marc Heppener (voorzitter), Tim Leeuwerink (penningmeester),
Erik Laan, Lex Meijer, Tanja Masson-Zwaan
Leden: Daan de Hoop (erelid), Gerard Blaauw, Peter Buist, Marc Klein Wolt,
Hans Kruimer, Ed Kuijpers, Vyron Lymberopoulos, Geert Mennenga, Bas
van der Peet, Rob Postema, Frieda Roeloffs, Kay Runne, Roland Taams, Ad
Vialle, Josephine van Veen, Robert Veldhuyzen, Chris Verhoeven, Martijn
Verhoeven

1) Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 en dankt Harry van Hulten voor zijn lezing over
Space Expedition Curaçao.
2) Vaststellen van de agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
3) Notulen vorige ALV
De Notulen van de ALV van mei 2010 worden goedgekeurd. Daan de Hoop merkt op dat de
notulen van 2009 en 2010 op de website ontbreken. Het bestuur zal dit nagaan en zo nodig
corrigeren.
4) Bestuursmededelingen
De voorzitter geeft toelichting op het punt ‘Samenwerking met Spacened’ aan de hand van een
powerpoint presentatie. Dit agendapunt komt voort uit een aantal reflecties binnen het NVR
bestuur over de toekomst van de vereniging, alsmede een aantal gesprekken met het bestuur van
SpaceNed gedurende de laatste maanden. Deze gesprekken hebben geresulteerd in een position
paper onderschreven door beide besturen. De inhoud daarvan wordt ter goedkeuring aan de ALV’s
van beide verenigingen voorgelegd; de SpaceNed ALV heeft inmiddels op 15 juni met de plannen
ingestemd. Bas van der Peet en Geert Mennenga vertegenwoordigen het SpaceNed bestuur tijdens
deze vergadering om de plannen te steunen en eventuele toelichting te geven, zoals Tanja MassonZwaan en Rob van den Berg bij de ALV van SpaceNed aanwezig waren.
Hij legt uit dat de doelstellingen van beide verenigingen, hoewel verschillend, toch bepaalde
raakvlakken hebben. De doelstelling van SpaceNed is het versterken van de positie van
Nederlandse ruimtevaartbedrijven, terwijl die van de NVR het bevorderen van kennis en
belangstelling voor de ruimtevaart in brede zin is. De vraag is dan hoe beide verenigingen door
synergie elkaars activiteiten kunnen versterken. Doelstelling voor de voorgestelde samenwerking
is vanuit de eigen identiteit het service niveau aan de leden te verbeteren, en de efficiency van
ondersteunende diensten ten behoeve van bestuur en activiteiten te verhogen.
Op dit moment vindt al een gezamenlijke secretariële/organisatorische ondersteuning plaats.
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Het plan is dit uit te breiden door het combineren van een groot deel van de budgetten voor
evenementen en hiervoor een gezamenlijk jaarplan op te stellen. Hiertoe zal een programma
commissie voor gemeenschappelijke lezingen en thema events worden opgezet. Ook kunnen
electronische informatie en communicatie, websites, en sociale media worden verbeterd door
samenwerking. Samenwerking op een nader te bepalen wijze kan ook dienen tot verbetering van
impact en reikwijdte van het blad Ruimtevaart. ader te bepalen samenwerking. Tenslotte kan de
synergie voor algemene secretariële ondersteuning verder worden bevorderd.
Na diverse gesprekken tussen beide besturen en het opstellen van een position paper was
afgesproken de inhoud van het position paper voor te leggen aan beide ledenvergaderingen van
SpaceNed en NVR. Bij instemming door beide verenigingen kan het plan verder worden
uitgewerkt met als doel het sluiten van een Memorandum of Understanding (MoU) met als
ingangsdatum 1 januari 2012.
Daan de Hoop vraagt of ook is gesproken met tal van andere organisaties die vergelijkbare
doelstellingen en activiteiten als de NVR hebben en waarmee samenwerking ook nuttig zou zijn,
zoals stichting de Koepel, NRM, Leonardo da Vinci en anderen. De voorzitter antwoordt dat dit
zeker het geval is en dat de plannen voor samenwerking tussen NVR en SpaceNed samenwerking
met anderen zeker niet uitsluit. Het is zelfs zo dat onlangs een brainstorm sessie heeft
plaatsgevonden tussen sommige van deze spelers, waarbij NVR ook was vertegenwoordigd. Het is
echter nog te vroeg om daarover te berichten, de leden zullen uiteraard op de hoogte worden
gehouden.
De vertegenwoordigers van SpaceNed lichten verder toe dat de NVR bepaalde activiteiten en een
groot ledenaantal heeft die interessant zijn voor SpaceNed, terwijl SpaceNed meer financiële
middelen heeft. De bedoeling is dat de bundeling van budgetten leidt tot een vergroting van de
impact, oftewel, 1+1 moet uitkomen op meer dan 2. Het is ook expliciet de bedoeling dat een
gezamenlijk jaarplan wordt opgesteld, maar dat beide verenigingen ook ieder hun eigen
activiteiten behouden.
Daan de Hoop vraagt vervolgens of het resultaat van deze samenwerking niet zal zijn dat NVR
bedrijfsleden slechts lid van SpaceNed zullen blijven. Hierop wordt toegelicht dat beide besturen
dat risico onderkennen en ook als aandachtspunt in het positon paper hebben opgenomen. Beide
verenigingen dringen er dan ook bij hun bedrijfsleden op aan bij beiden lid te blijven. Dit is ook
expliciet door de voorzitter van SpaceNed gezegd tijdens de ALV van SpaceNed. De NVR
voorzitter doet hetzelfde verzoek aan de NVR bedrijfsleden.
Ed Kuijpers pleit voor een betere coördinatie van activiteiten van de diverse verenigingen. Het is
voorgekomen dat bijvoorbeeld twee lezingen tegelijk plaatsvonden, bij Aviodome en bij NVR.
Het bestuur belooft daarvoor zorg te dragen.
5) Secretarieel jaarverslag 2010
Het verslag is voorbereid door Rob van den Berg, en was voor de vergadering op de website
geplaatst. Tanja Masson-Zwaan geeft een korte presentatie van het verslag. Er zijn geen
opmerkingen of vragen. De voorzitter dankt de secretaris.
6) Financieel jaarverslag 2010
Tim Leeuwerink doet verslag en geeft een toelichting op het resultaat. Hij legt o.a. uit dat de
vorige kascommissie had aangeraden te zorgen voor 1 jaar reserve, en dat dit nu is bewerkstelligd.
Met betrekking tot de post “ruimtevaartfonds” geeft hij aan dat deze wellicht opgeheven kan
worden omdat er al jaren niets mee gebeurt. Daan de Hoop legt uit dat dit bedrag het overschot is
van een aantal symposia in het verleden en was gecreëerd als reserve door publiciteit, zoals het
blad Ruimtevaart, in geval van nood. Hij raadt het bestuur aan dit bedrag afzonderlijk te blijven
benoemen.
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Er wordt een vraag gesteld over de post “vergoeding Space Expo”, dit betreft het door NVR en
SpaceNed gedeelde secretariaat dat via Space Expo wordt geadministreerd.
Er wordt ingestemd met het financiële jaarverslag.
De kascommissie heeft het jaarverslag gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester
wordt décharge verleend, onder dankzegging.
7) Herziene begroting 2011
Daan de Hoop vraagt of de kosten niet minder zullen worden, nu er minder activiteiten zijn
georganiseerd in de eerste helft van 2011. Uitgelegd wordt ten eerste dat een behoorlijk aantal
activiteiten is georganiseerd (zie website, sociale media), en ten tweede dat de secretariaatskosten
vaste kosten zijn en dat Richelle Scheffers op grond van de tripartite overeenkomst tussen NVR,
SpaceNed en Space Expo 2 dagen voor NVR werkt en 2 dagen voor SpaceNed. De enige kosten
die kunnen fluctueren zijn portokosten.
De herziene begroting 2011 wordt goedgekeurd.
8) Begroting 2012
De begroting voor 2012 wordt goedgekeurd.
9) Kascommissie 2011
De voorzitter geeft aan dat de huidige leden, Dr. C. Heemskerk, Ir. J. van Casteren en ir. B.
Willemse, hebben aangegeven bereid te zijn volgend jaar wederom deze functie te vervullen. Er
zijn geen andere kandidaten. De huidige leden van de commissie worden derhalve herbenoemd,
met dank voor hun toewijding.
10) Bestuur
De voorzitter geeft aan dat hij wegens zijn werk en verblijf in het buitenland heeft besloten af te
treden als voorzitter, maar nog wel graag lid van het bestuur zitting wil blijven. De
penningmeester treedt af wegens nieuwe werkzaamheden buiten de ruimtevaartsector. Eerder dit
jaar is Gerard Cornet afgetreden.
Het bestuur draagt Gerard Blaauw voor als voorzitter, en Rob Postema en Peter Buist als lid van
het bestuur. Daarnaast stelt het bestuur voor Lex Meijer als penningmeester aan te stellen.
Daan de Hoop vraagt waarom Tanja Masson-Zwaan niet is benoemd als Vice-Voorzitter, zoals
was aangekondigd in de vorige nieuwsbrief. Het probleem is dat deze functie niet officieel bestaat
in de huidige statuten van de vereniging.
Er zijn geen tegenkandidaten. De nieuwe kandidaten stellen zichzelf kort voor.
Het voorstel wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen.
Het bestuur ziet er derhalve als volgt uit:
Dagelijks Bestuur: Voorzitter: Gerard Blaauw, Secretaris: Rob van den Berg, Penningmeester:
Lex Meijer;
Leden: Peter Buist, Marc Heppener, Erik Laan, Tanja Masson-Zwaan, Rob Postema.
De voorzitter licht toe dat hij met plezier en trots terugkijkt op zijn voorzitterschap. Het
bedrijfslidmaatschap is verdubbeld, het aantal individuele leden is constant, de begroting is
gezond, er zijn solide plannen voor de toekomst. Hij draagt de hamer dan ook in het volste
vertrouwen over aan de nieuwe voorzitter.
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Hij feliciteert de nieuwe leden van het bestuur en dankt Tim Leeuwerink en Gerard Cornet, die 20
jaar lid van het bestuur was, voor hun inzet voor de vereniging.
11) Rondvraag
- Daan de Hoop vraagt of het ledenaantal dalend is, waarop wordt geantwoord dat het juist
stijgend is. Hij bepleit een sterkere stimulering om meer nieuwe leden aan te trekken, zowel bij de
Nederlandse ruimtevaartbedrijven als bij het brede publiek. Folders kunnen worden neergelegd,
bladen neergelegd, etc.
Ook andere manieren om een beter bereik te bewerkstelligen moeten worden aangepakt, zoals de
sociale media. Het bestuur is dankbaar voor deze voorstellen en geeft aan hiernaar te zullen kijken,
en geeft verder aan dat de sociale media al zijn aangepakt; de NVR is actief op LinkedIn,
Facebook en Twitter; op de homepage van de website staan prominente links.
- Chris Verhoeven legt uit dat bij TU Delft ieder jaar de bachelor opleiding wordt afgesloten met
een zogenaamde Design Synthesis Exercise, waarbij een groep studenten in een aantal weken een
lucht- of ruimtevaart project/missie ontwikkelt. Er wordt daarbij een prijs uitgereikt voor beste
luchtvaart project maar het zou wellicht een idee zijn om ook een (NVR?) ruimtevaart prijs uit te
reiken. De kosten hiervan hoeven niet hoog te zijn (certificaat, (wisselbeker?) en diner bon of
ruimtevaart boek). Voor de NVR kan het interessant zijn deze prijs uit te reiken omdat er een
ceremonie is met alle 3e jaars studenten en dus de mogelijkheid ontstaat om deze doelgroep nog
eens van het bestaan van NVR op de hoogte te brengen. Wellicht dat dit uit het zgn.
‘ruimtevaartfonds’ tegoed kan worden gefinancierd. Het bestuur stelt dit voorstel zeer op prijs en
zal het bespreken.
- Tenslotte vraagt Daan de Hoop naar de plannen voor 2011, hij mist dit op de agenda, waar dit
punt meestal wel staat. Wat zijn de plannen voor het blad Ruimtevaart, activiteiten e.d.? De
voorzitter nodigt de heer de Hoop uit zelf verslag te doen van de geplande bladen, omdat hij daar
nauw bij is betrokken. De heer de Hoop geeft aan dat het blad ter ere van de 90e verjaardag van
Kees de Jager bij de drukker ligt, en geeft toelichting over het geplande blad over kleine satellieten
met medewerking van ISIS, de vlucht van André Kuipers naar het ISS, en 60 jaar NVR. Voort
rapporteert hij over het succesvolle symposium over propulsie dat is gehouden in Delft op 27 mei
onder voorzitterschap van Gerard Blaauw. De voorzitter dankt de heer de Hoop voor zijn actieve
betrokkenheid bij het blad en overige activiteiten, en geeft aan dat het nieuwe bestuur de
activiteiten voor de rest van 2011 binnenkort zal bespreken en dat de nodige plannen al bestaan,
waaronder een verjaardags symposium in december 2011.
12) Sluiting
De voorzittershamer wordt door Marc Heppener overgedragen aan Gerard Blaauw, die de leden
dankt voor het in hem gestelde vertrouwen en zegt uit te zien naar de toekomstige samenwerking
met het bestuur en de leden. Vervolgens wordt de ALV gesloten rond 21u15.
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