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Algemeen
Het jaar 2006 was voor het NVR een jaar van kijken naar de toekomst. Met de nieuwe voorzitter Marc Heppener
aan het roer is er, voornamelijk nog achter de schermen, hard gewerkt aan een nieuwe organisatie en nieuwe
plannen. De nieuwe plannen omvatten:
• Het verbreden van het pakket van diensten en activiteiten van de NVR
• Het verruimen van de financiële armslag
• Het professionaliseren van het secretariaat
Het financiële fundament waardoor deze veranderingen mogelijk zijn, is de invoering van het
bedrijfslidmaatschap. Door de financiële bijdrage van de bedrijfsleden is de NVR in staat om meer voor haar
leden te betekenen.
• Vier kennisdagen gericht op de behoefte van bedrijfsleden
• Verzekerd 5 uitgaven van Ruimtevaart en een speciaal themanummer
• Zichtbaarheid van de NVR naar de vaste Tweede kamercommissie EZ en Technologiebeleid
• Tweejaarlijks het uitbrengen van the “Netherlands Space Directory”
Na doeltreffende acquisitie van Bureau BD en het NVRbestuur hebben zich al ruim 20 bedrijven aangemeld. De
bedrijven zijn enthousiast en benieuwd hoe de nieuwe initiatieven in 2007 zullen worden verwezenlijkt.
Een jaar van vooruit zien dus maar natuurlijk een jaar van aandacht voor Mars, kometen en het
afscheidssymposium van oudvoorzitter Daan de Hoop. Van de man die jarenlang het gezicht, en bijna de NVR
zelf was, werd op gepaste wijze afscheid genomen. Op 1 april was de hele Nederlandse ruimtevaartwereld
vertegenwoordigd op een ronduit prachtig symposium. Een mooie afsluiting en inspiratiebron voor de nieuwe
activiteiten van het komende jaar.

Bestuur, redactie en commissies
Het bestuur bedankt de redactie en de commissies voor hun tijd en inzet in 2006. Terwijl het bestuur druk was
met het reorganiseren, bedenken van nieuwe plannen, en het acquireren van bedrijfsleden zorgden de redactie en
de commissies voor de broodnodige continuïteit.
Bestuur
Het bestuur zag er in januari 2006 als volgt uit:
Dagelijks bestuur: Dr. Marc Heppener, Voorzitter, Ir. Johannes van Es, secretaris, Ir. Bastiaan Willemse,
Penningmeester.
Leden van het bestuur: Drs. Gerard Cornet, Henk Smid, Drs. Erik Laan, en Ing. Reint Hartlieb.
Volgens het bestuursroulatiesysteem traden Johannes van Es (secretaris), Gerard Cornet (vicevoorzitter) en Erik
Laan af als bestuurslid. Alle drie werden zij wederom voor een periode van drie jaar herkozen. Ir. Aldert Kamp
was ook in 2006 als adviseur verbonden aan het bestuur. Door drukke werkzaamheden voor zijn nieuwe functie
op de TU Delft heeft hij deze functie echter neergelegd. Hij blijft wel beschikbaar als aanspreekpunt voor de
faculteit Lucht en Ruimtevaart.
Nieuwe plannen betekenen ook nieuwe functies;
• Educatiemanager: Erik laan
De educatiemanager probeert ruimtevaartprofessionals en scholen bij elkaar te brengen.
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•

Stakeholdermanager: Marc Heppener
De stakeholdermanager onderhoudt de contacten met bedrijven, ministeries en agentschappen. Gerard
Cornet zal hem daarbij assisteren.
• Ledenmanager: Reint Hartlieb
De ledenmanager zorgt een correct en effectief beheer en gebruik van het ledenbestand zodat de NVR
haar leden beter kan bedienen.
• Communicatiemanager: Johannes van Es & Bastiaan Willemse
De communicatiemanager geeft leiding aan de colloquiumcommissie en zorgt voor de continuïteit van het
aantal lezingen en symposia. Hieronder valt ook het organiseren van een jaarlijks evenement.
Naast deze nieuwe functies blijven de functies voorzitter, secretaris en penningmeester gewoon gehandhaafd.
Redactie
De Redactie “Ruimtevaart” bestond in 2006 uit de volgende personen:
H.H.F. Smid hoofdredacteur. Redactieleden: Ir. A.C. Atzei, Dr. J.J. Blom, Ir. G.D. Hazenbroek, Ing. M.C.A.M.
van der List, Ir. M.O. van Pelt, Ir. V.L. Pijl, Ir. H.M. Sanders, Msc. A.A. Wielders en Ir. F.J.P. Wokke.
Web Redactie
De Web Redactie bestond in 2006 uit de volgende personen:
Ir. R.H. Hartlieb, Drs. E. Laan, Ing. M.C.A.M. van der List.
De website werd weer degelijk onderhouden en werd er een overeenkomst met spacenews.nl gesloten waardoor
de NVRwebsite nu continu bij de tijd is wat betreft het laatste ruimtevaartnieuws.
Aan het eind van het jaar werd gestart met de voorbereiding voor een nieuwe website die begin 2007 in gebruik
kan worden genomen. De verbeteringen zijn naast de vormgeving vooral technisch van aard en zorgen ervoor
dat de webredactie de web site straks makkelijker kan onderhouden. Verder werd het project “RuimteWijs” ook
in 2006 voortgezet.
Kascommissie
De kascommissie bestond ook in 2006 uit:
Ir. W. Dierssen, Dr. C. Heemskerk en Ir. J. van Casteren.
Door de ervaring in de kascommissie verliep het controleren van de boeken ook in 2006 weer vlekkeloos.

NVR Activiteiten
1 April 2006
21 Maart 2006
16 Mei 2006
5 September 2006
12 Oktober 2006

Afscheidssymposium Daan de Hoop, “De Hoop in de Nederlandse ruimtevaart” bij
de Space Expo te Noordwijk
Avondsymposium “Op kometenjacht’ bij Dutch Space te Leiden in samenwerking de
Planetary Society Nederland
Algemene Ledenvergadering en bijzondere avondlezingen, NLR te Amsterdam
Met lezingen over “Antimaterie in de Ruimte? Het Alpha Magnetic Spectrometer
(AMS) Experiment”.
Avondsymposium ExoMars bij Dutch Space in samenwerking de Planetary Society
Nederland
Extra ALV “Presentatie Toekomstplannen NVR”
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Publicaties
In 2006 zijn er vijf nummers van het blad “Ruimtevaart” verschenen waaronder een speciaal themanummer
“Microtechnologie in de Ruimtevaart” in oktober.
Ter aankondiging van de NVR activiteiten zijn er 6 informatiebulletins en 2 nieuwsbrieven verschenen.
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NVR Leden.
Het aantal leden per 26032007 was als volgt:
Betalende leden (blad en informatiebulletin):
Betalende abonnees (alleen het blad):
Totaal:
Ereleden en andere relaties

522
91
613
25

(2005: 546 waarvan 23 gratis)
(2005: 104 waarvan 11 gratis)
(2005: 650 waarvan 34 gratis)
(2005: 23)

