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NVR Secretarieel Jaarverslag 2008
Algemeen
Terugkijkend op 2008 kunnen we constateren dat de in 2007 ingezette professionalisering van de
NVR zijn vruchten begint af te werpen. Er zijn nog nooit zo veel activiteiten georganiseerd, van
themamiddagen met succesvolle thema’s als ruimtevaart 2025, Space 2.0 en ‘pers en ruimtevaart’
tot frequente avondlezingen, de SpaceBorrels en een heuse filmpremiere. Vele van deze
bijeenkomsten zijn georganiseerd in samenwerking met een van onze bedrijfsleden of andere
partners. Zo heeft de NVR samen met Space Horizon de succesvolle bijeenkomst over commerciële
ruimtevaart georganiseerd in een bomvol theater in Haarlem. Sprekers van alle bedrijven die zich op
deze nieuwe markt begeven waren vanuit de hele wereld ingevlogen en deden hun plannen voor
ruimtevluchten voor het publiek uit de doeken. Het NLR was gastheer bij een meer laag bij de
grondse toepassing van de ruimtevaart, in letterlijke zin wel te verstaan. Navigatie op zee en op
aarde zijn voor het grote publiek al commodity diensten geworden.
In 2008 vond ook de ESA ministersconferentie in Nederland plaats. Na de themamiddag ‘pers en
ruimtevaart’ konden al onze bedrijfsleden goed beslagen ten ijs komen richting de pers en de
Nederlandse bijdragen aan de ruimtevaartontwikkelingen goed over de bühne krijgen.
In de lezingen aandacht voor verschillende missies en tijdens de SpaceBorrels en Yuri night was er
volop gelegenheid om op een meer informele manier met collega’s en andere
ruimtevaartbelangstellenden kennis te maken en het glas te heffen.
Het jaar 2008 werd afgesloten met de Europeesche premiere van de film "Orphans of Apollo" in het
MustSee theater in Delft. Deze film vertelt het verhaal over de commerciele plannen met het MIR
ruimtestation die uiteindelijk door politieke agenda's niet konden floreren.
In het kader van onze internationale samenwerking kunnen wij hier verheugd melden dat de
voorzitter van de NVR, Marc Heppener, na voordracht door het NVR bestuur, tot vice president van
de IAF is benoemd.
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Bestuur, redactie en commissies
Het bestuur bedankt de redactie en de commissies voor hun tijd en inzet in 2008. Door de inzet van
de commissies, de redactie en het bestuur zelf was het weer een mooi NVR jaar met heel veel
activiteiten.

Bestuur
Het bestuur zag er in januari 2009 als volgt uit:
Dagelijks bestuur: Dr. Marc Heppener, Voorzitter, Ir. Karin Husmann, secretaris, Drs. Tim
Leeuwerink, Penningmeester.
Leden van het bestuur: Drs. Gerard Cornet, Drs. Erik Laan, N. de Kort en Ing. Reint Hartlieb.
Naast de statutaire functies van voorzitter, secretaris en penningmeester hebben zijn de taken
binnen het bestuur als volgt onderverdeeld:
• Stakeholder-manager: Marc Heppener
De stakeholdermanager onderhoudt de contacten met bedrijven, ministeries en agentschappen.
• Vice-voorzitter & vice-stakeholdermanager: Gerard Cornet vervangt de voorzitter indien niet
aanwezig en ondersteunt hem in de communicatie met stakeholders.
• Educatie-manager: Erik Laan
De educatiemanager brengt ruimtevaart-professionals en scholen met elkaar in contact via
bijvoorbeeld het project Ruimtewijs. Verder wordt contact onderhouden met andere verenigingen
en instituten die ook actief zijn op het gebied van ruimtevaarteducatie.
• Webmaster & Ledenmanager: Reint Hartlieb
De webmaster zorgt ervoor dat de website technisch goed functioneert. Daarnaast zorgt hij
samen met de rest van de webcommissie dat de website regelmatig wordt bijgewerkt.
De ledenmanager zorgt voor een correct en effectief beheer en gebruik van het ledenbestand
zodat de NVR haar leden steeds beter kan bedienen.

Colloquium-commissie
Het NVR-bestuur wil Dr. R. Roos bedanken voor zijn inzet als voorzitter van de NVR colloquiumcommissie. In samenwerking met vooraanstaande NVR-leden heeft hij diverse NVR-avondlezingen
georganiseerd met altijd interessante sprekers.

Redactie
In 2008 werd “Ruimtevaart” door verschillende redacties gemaakt. Ruimtevaart 1 stond onder
hoofdredactie van N. de Kort, ondersteund door Ir. G.D. Hazenbroek en Ir. V.L. Pijl. De nummers 2
en 3 zijn tot stand gekomen onder de redactie van Ir. A.C. Atzei, Ir. M.O. van Pelt, Ir. H.M. Sanders,
Drs. A.A. Wielders, Msc, Ir. F.J.P. Wokke en Drs E. Laan.

Web Redactie
De Web Redactie bestond in 2008 uit Ir. R.H. Hartlieb, Drs. E. Laan, ing. M.C.A.M. van der List en ir.
J. Wouda.
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Back-office
Voor het tweede achtereenvolgende jaar wordt gebruik gemaakt van een back-office voor de NVR.
Deze is ondergebracht bij Space Expo in Noordwijk. Na een personele wisseling is het nu Marianne
van der Plas die de bureau-activiteiten voor de NVR uitvoert.

Kascommissie
De kascommissie bestond ook in 2008 uit:
Ir. W. Dierssen, Dr. C. Heemskerk en Ir. J. van Casteren.
De boeken werden ook in 2008 aan een nauwgezet onderzoek onderworpen en vervolgens
goedgekeurd.

NVR Activiteiten
24 januari
14 februari
27 februari
6 maart
26 maart
24 maart
4 april
10 april
22 mei
29 mei
18 juni
27 juni
4 juli
19 september
25 september
2 oktober
9 oktober
27 oktober
31 oktober
12 november
26 november
12 december
16 december
17 december

NVR themadag: Ruimtevaart 2025
Nacht van Gaia bij TNO Delft
HiFi lezing bij SRON
Ruimtevaart Technologie bij TNO Delft:
NVR themamiddag navigatie bij NLR in Amsterdam
NVR lezing: ESA Science Programme & telescoop 400 jaar
SpaceBorrel in Leiden
Yuri’s Night in Leiden
Space 2.0 in Haarlem
NVR lezing: Zwaartekrachtsveldmetingen met GOCE in Delft
Algemene Leden Vergadering NVR bij SRON
SpaceBorrel in Leiden
Algemene Leden Vergadering NVR bij Space Expo
SpaceBorrel in Delft
Themamiddag 'Europa'
NMI themadag Industriele massabepaling
NVR avondsymposium Planetaire Exploratie
NVR themamiddag Pers en Ruimtevaart
Maleisische en ESA astronauten dubbellezing in Delft
NVR avondsymposium over GMES
NVR educatie-event tijdens ESA ministersconferentie
SpaceBorrel in Leiden
NVR avondlezing: klimaatonderzoek in het zonnestelsel
Europese premiere 'Orphans of Apollo' in Delft

Publicaties
In 2008 is er onder een nieuwe hoofdredacteur een vernieuwing van het blad Ruimtevaart ingezet.
Helaas zijn er door verschillende omstandigheden in 2008 slechts 3 nummers van Ruimtevaart
verschenen. Wij hebben echter met deze nieuwe opmaak én inhoud van het blad een slag gemaakt
naar een completer tijdschrift en zien deze drie nummers als een goede start voor Ruimtevaart
“nieuwe stijl”.
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NVR Leden
Het aantal leden per 09-06-2008 was als volgt:
Betalende leden (blad en informatiebulletin): 486
Betalende abonnees (alleen het blad): 71
Totaal: 557

(2007: 532)
(2007: 86)
(2007: 618)

Ereleden en andere relaties: 27

(2007: 27)

NVR ereleden
In haar bestaan sinds 21 december 1951 heeft de NVR een aantal personen tot erelid benoemd
vanwege hun bijzondere verdiensten voor de NVR of the Nederlandse Ruimtevaart. De ereleden van
de NVR zijn:
Ir. D. (Daan) de Hoop
Drs. A. (André) Kuipers
Ir. J.H. (Jan) de Koomen
P. (Piet) Smolders
Prof. Ir. K.F. (Karel) Wakker

NVR Bedrijfsleden
Na de start in 2006, loopt het bedrijfslidmaatschap van de NVR nu al twee jaar. Er waren in 2008 26
bedrijfsleden aangesloten bij de NVR. Vooral dankzij de bedrijfsleden heeft de NVR het afgelopen
jaar meerdere tot de verbeelding sprekende evenement kunnen organiseren. De NVR bedankt hen
dan ook nadrukkelijk voor de steun aan onze vereniging.

Space Expo

Bioclear
Space Horizon

LioniX
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TomTom

DEOS TU Delft

Mecon
TNO Space

NLR

Cosine

Logica CMG

Aerospace Propulsion Products

ROOD

NIVR

JIVE

SAR Vision

HE Space Operations

Dutch Space

AOES

SRON

NWO/SRON Programme Bureau Space
Research

S&T
Satellite services

ISIS Space

