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Secretarieel Jaarverslag 2002
Algemeen
Het jaar 2002 was het jaar waarin de meeste van de activiteiten rondom het jubileum van het NVR hebben
plaatsgevonden. Het Jubileum werd in december 2001 geopend met een zeer succesvol evenement in de Space
expo te Noordwijk. De voornaamste activiteiten waren een aantal mini symposia die door het jaar het werden
gehouden. Deze Mini Symposia hadden verschillende onderwerpen zoals Ruimtevaart in de Samenleving,
Aardobservatie, Ruimteonderzoek, Toekomstige lanceersystemen en microzwaartekrachtsonderzoek. Naast de
Mini Symposia werd er ook nog een jubileumexcursie georganiseerd naar het Astronauten Centrum in Keulen
(EAC, European Astronaut centre). Vanwege het Jubileum werd er gekozen voor een buitenlandse excursie die
de NVR leden per bus naar Duitsland voerde. Na een zeer geslaagde dag waarin de NVR leden ruim drie uur
lang over alle activiteiten van het EAC werden geïnformeerd. Vrijwel alle jubileum activiteiten werden zeer
goed bezocht.
Tot slot werd er gewerkt aan een jubileum CDROM, verscheen een jubileumnummer van het blad Ruimtevaart
over ruimteonderzoek en werd de website speciaal aangpast voor het jubileum.
Andere activiteiten in 2002 waren het deelnemen aan de Space Day in april in de Space Expo in Noordwijk.
Tijdens dit evenement presenteerden zich een grote variëteit aan Nederlandse Ruimtevaartorganisaties zich aan
het publiek. Tot slot bood het NVR haar leden de gelegenheid de lezing van Harringson Schmitt te bezoeken die
deze maanwandelaar in Delft hield.
Begin januari 2003 was het aantal leden en abonnees 767 wat een toename van het aantal leden en abonnees
betekend van 26 (741 in 2001).

Bestuur, redactie en commissies
Het NVR is als organisatie afhankelijk van mensen die op basis van vrijwilligheid werk voor de vereniging
verrichten. Voor de diverse activiteiten zijn verschillende commissies opgericht die een specifieke taak
uitvoeren. Het bestuur dankt alle redactie en commissieleden voor hun inzet in het afgelopen jaar.
Het NVR bestuur zag er in januari 2002 als volgt uit:
Ir. D. de Hoop, Voorzitter, Ir. H.M.. Sanders, secretaris, Ir. J. van Casteren, Penningmeester. Leden van het
bestuur: Drs. G. Cornet, Ir. J. van Es, Dr. Ir. C.J.M. Heemskerk, H.H.F. Smid en Ir. F.F. Verduijn.
Tijdens de ALV van 25 juni 2002 zijn de bestuursleden Ir. H.M. Sanders en Dhr. H.H.F. Smid volgens het
wisselrooster in de statuten afgetreden en zijn in dezelfde vergadering herkozen in het bestuur.
Het bestuur heeft in 2002 vier maal vergaderd en heeft zich, naast het dagelijkse bestuur van het NVR
voornamelijk bezig gehouden met het initiëren en organiseren van de verschillende activiteiten zoals de
organisatie van de Mini Symposia van het jubileum.
De Redactie “Ruimtevaart” bestond in januari 2002 uit de volgende personen:
H.H.F. Smid hoofdredacteur. Redactieleden: Ir. A.C. Atzei, Dr. J.J. Blom, Ir. D. de Hoop, Drs. W. Meijer, Ir.
M.O. van Pelt, Ir. H.M. Sanders en Ir. F.J.P. Wokke.
In 2002 heeft Drs. W. Meijer de redactie verlaten en is Ing. M.C.A.M. van der List tot de redactie toegetreden.
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De redactie heeft wederom een goed jaar achter de rug. Echter, het proberen het blad op tijd te laten verschijnen
is en blijft een moeilijk omdat de redactie uit vrijwilligers bestaat die dit werk naast een vaak drukke baan
moeten doen.
De Web Redactie bestond in januari 2002 uit de volgende personen:
Ir. F.F. Verduijn, hoofdredacteur, Ing. M. van den Bos, R.H. Hartlieb, Ir. D. de Hoop, G. Nooitgedagt en Ir.
H.M. Sanders.
In 2002 hebben Ir. H.M. Sanders en G. Nooitgedagt de webredactie verlaten. Drs. J. Volp heeft Ir. F.F. Verduijn
als hoofdredacteur opgevolgd.
Deze commissie heeft als doel de webpagina van het NVR te maken en te onderhouden. In 2002 werd de
webpagina speciaal aangepast voor het jubileum.
De kascommissie bestond uit:
Ir. R. Boumans, Ir. W. Diersen en Dr. ir. J.F. Bos
Deze commissie controleert de penningmeester en adviseert de ALV over de decharge van de penningmeester.

Activiteiten
In 2002 zijn 7 jubileum informatie bulletins uitgebracht. Hierin werden verschillende NVR activiteiten
aangekondigd. In het kader van het jubileum zijn in2002 een achttal activiteiten voor de leden georganiseerd.
Hieronder volgt een opsomming:
21 maart
14 april
14 mei
8 juni
25 juni
25 juni
29 oktober
14 november

Mini Symposium Ruimtevaart in de samenleving bij de TU Delft
Space day 2002 in de Space Expo, NVR stand
Excusie naar het European astronaut centre in Keulen
Lezing Harrison Schmitt in de Aula van de TU Delft
Mini symposium Aardobservatie bij Dutch Space in Leiden
ALV bij Dutch Space in Leiden
Mini Symposium gebruik van ruimtelaboratoria voor microgewichtsonderzoek bij de TU Delft
Mini symposium Reddingsvoertuigen voor ISS, jet prototypevoertuig X38 en toekomstige
lanceersystemen bij Dutch Space in Leiden

Publicaties
In 2002 zijn weer zes nummers van het blad “Ruimtevaart” verschenen. Het jubileumnummer dat in oktober
verscheen had als onderwerp “Ruimteonderzoek” en gaf een overzicht van de verschillende aspecten van het
moderne ruimteonderzoek alsook de nieuwste missies die het ruimteonderzoek weer een stap verder moeten
brengen.
Daarnaast is er door de WWW redacties veel werk verricht aan de website die ten behoeve van het jubileumjaar
flink is aangepast.
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In 2001 zijn 8 jubileum informatie bulletin verschenen waarmee de leden over de ophanden zijnde activiteiten
werden geïnformeerd.
In 2002 is ook hard gewerkt aan de Jubileum CDROM waarvan een eerste versie op de Space Day in 2003 is
gepresenteerd.

NVR Leden.
Het aantal leden 01012003 is als volgt:
Leden (blad en informatiebulletin):
Abonnees (alleen het blad):

609 (2001: 561 inclusief student leden)
77 (2001: 99)

Coloquiumleden

57

Ereleden en andere relaties

24…(2001: 24)

Totaal:

767

(2001: 57)

(2001: 741)

Dit is een toename van 26 leden ten opzichte van vorig jaar.

