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Algemeen
Alhoewel het jaar 2003 een tussenjaar leek te worden tussen het jubileumjaar 2002 en het jaar dat de
geschiedenis in zal gaan als het jaar van de Deltamissie van André Kuipers zijn er in dit jaar toch ook weer
interessante activiteiten georganiseerd. Zo waren er lezingen over Navigatie, de Europese SMART1
maanmissie, lezingen over ruimteonderzoek en aardobservatie en een lezingenavond over testsystemen voor
satellieten.
Ook was er in april weer de jaarlijks terugkerende Space Day in de Space Expo in Noordwijk. Tijdens het dit
jaar goed bezochte evenement presenteerde de NVR zich samen met een groot aantal andere Nederlandse
Ruimtevaartorganisaties aan vooral jeugdig publiek. Als mooie afsluiting van het jaar kwam er in december een
speciaal historienummer van het blad Ruimtevaart uit. Een mooi naslagwerk over de ruimtevaart in Nederland
van de afgelopen vijftig jaar.

Bestuur, redactie en commissies
Het bestuur, de redactie, de webredactie en de commissies hebben zich ook in 2003 weer van hun goede kant
laten zien. Het bestuur dankt alle redactie en commissieleden voor hun inzet in het afgelopen jaar.
Bestuur
Het bestuur zag er in januari 2003 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 24 juni 2002 zijn volgens het bestuursroulatiesysteem dhr. D. de Hoop, dhr. G.Cornet en
dhr. F.F. Verduijn afgetreden. Dhr. H.M. Sanders (secretaris) en dhr. C. Heemskerk traden als bestuurslid
tussentijds af. Dhr. D. de Hoop en dhr. G. Cornet stelden zich respectievelijk als voorzitter en vicevoorzitter
wederom herkiesbaar en werden herkozen. Door het bestuur werden dhr. J. Volp en dhr. E. Laan voorgedragen
en door de ALV aangenomen als nieuwe bestuursleden. Dhr. J. Volp namens de webredactie zitting nemen in het
bestuur en dhr. E. Laan als bestuurslid. Dhr. J. van Es reeds bestuurslid werd benoemd als secretaris.
Het bestuur is dit jaar 5 keer bijeengekomen. Daarnaast is er een oriënterend gesprek geweest met de stichting
Nationaal Ruimtevaart Museum over samenwerking. Voor dubbelleden is een korting afgesproken en de
activiteiten van het NRM worden op de NVR website aangekondigd.
Redactie
De Redactie “Ruimtevaart” bestond in januari 2003 uit de volgende personen:
H.H.F. Smid hoofdredacteur. Redactieleden: Ir. A.C. Atzei, Dr. J.J. Blom, Ir. D. de Hoop, Ing. M.C.A.M. van
der List, Ir. M.O. van Pelt, Ir. H.M. Sanders en Ir. F.J.P. Wokke.
Web Redactie
De Web Redactie bestond in januari 2003 uit de volgende personen:
Ir. Drs. J. Volp, hoofdredacteur, R.H. Hartlieb, Ir. E. Laan, en Ing. M.C.A.M. van der List
Deze commissie heeft als doel de webpagina van het NVR te maken en te onderhouden. Daarnaast onderhouden
verzorgen de commissie de interactieve NVR nieuwsbrief, een email bulletin bestaande uit bijdragen van
ruimtevaartgeïnteresseerden en ruimtevaartspecialisten. Door middel van deze nieuwsbrief worden de leden op
de hoogte gehouden van het meest recente ruimtevaartnieuws.
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Kascommissie
De kascommissie bestond uit:
Ir. R. Boumans, Ir. W. Dierssen en Dr. ir. J.F. Bos
Tijdens de ALV is Dhr. Bos afgetreden en door dhr. C. Heemskerk opgevolgd.
Ook dit jaar heeft de kascommissie haar controlerende taak weer nauwgezet uitgevoerd.

NVR Activiteiten
20 februari 2003
14 april 2003
16 april 2003
24 juni 2003
1 juli 2003
21 oktober 2003

Satellietnavigatie nu en in de toekomst
Lezing over de Space Generation Advisory Council (SGAC)
Lezing over SMART1, Europa’s missie naar de maan
Algemene Leden Vergadering (ALV) en avondlezingen
Instrumenten en systemen voor ruimteonderzoek en aardobservatie
Ground Support Equipment

Publicaties
In 2003 zijn weer zes nummers van het blad “Ruimtevaart” verschenen waaronder het speciale historienummer.
Ter aankondiging van de NVR activiteiten zijn er 5 informatiebulletins verschenen.
De Jubileum CDROM waarvan een eerste versie op de Space Day in 2003 werd gepresenteerd is daarna
aangepast voor Windows 95 en 98. Met enige vertraging kond de CDROM eind 2003 in grotere aantallen
worden gereproduceerd.

NVR Leden.
Het aantal leden per 01102003 was als volgt:
Leden (blad en informatiebulletin):
Abonnees (alleen het blad):

571
109

(2002: 578 inclusief student leden)
(2002: 115)

Colloquiumleden

55

(2002: 57)

Ereleden en andere relaties

22

(2002: 24)

Totaal:

757 (2002: 774)

Het ledental is met 17 leden gedaald ten opzichte van vorig jaar.

