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Betreft: Nieuwsbrief juli 2011

Noordwijk, 25 juli 2011
Beste NVR‐leden,
Namens het nieuwe Bestuur van de NVR wil ik u graag informeren over een aantal ontwikkelingen en
activiteiten van onze vereniging in 2011. Het is al weer geruime tijd geleden (februari 2011) dat u van
Marc Heppener, uw vorige voorzitter, de laatste Nieuwsbrief ontving.
We zijn verheugd dat we sinds die Nieuwsbrief een aantal positieve ontwikkelingen kunnen melden
die ook werden verwelkomd bij onze Algemene Leden Vergadering op 20 juni jl. in Delft. In deze
Nieuwsbrief wil ik graag ingaan op een aantal ontwikkelingen. Maar eerst wil ik u het nieuwe Bestuur
voorstellen.
Bestuurswisseling
Het nieuwe NVR Bestuur, zoals op 20 juni door de ALV gekozen, bestaat uit Gerard Blaauw
(voorzitter), Rob van den Berg (secretaris), Lex Meijer (penningmeester) en Peter Buist, Marc
Heppener, Erik Laan, Tanja Masson‐ Zwaan en Rob Postema (leden). We danken uiteraard Marc
Heppener (als terugtredend voorzitter) , Tim Leeuwerink (als terugtredend penningmeester) en
Gerard Cornet (die per januari jl. als vicevoorzitter tussentijds terugtrad) voor hun bijdragen; in de
afgelopen periode is de NVR tot een financieel gezonde vereniging uitgegroeid. Niet onvermeld mag
blijven dat het NVR Bestuur uitstekend blijvend ondersteund wordt door onze part ‐time
secretaresse Richelle Scheffers.
Nieuwe Bestuur:
Gerard Blaauw: Ik heb in de periode 2003 t/m 2010 in het ruimtevaartdomein
gewerkt als directeur TNO Space, met betrokkenheid bij downstream en
upstream business ontwikkeling, Space policy, Space 2.0, Technology Transfer en
communicatie en ‘outreach’ incl. werken met social media. In die periode was ik
ook vele jaren Bestuurslid van SpaceNed. Per 1 augustus 2011 ben ik met
prepensioen en heb dus nu tijd voor, en zin in, NVR en het als voorzitter
positioneren en profileren van de NVR en het helpen waarmaken van de NVR
ambities voor/met haar leden.
Rob van den Berg: Rob raakte betrokken bij de ruimtevaart toen hij de landing
van Neil Armstrong op de maan midden in de nacht live op tv zag. Vanaf dat
moment las hij en keek hij alles over ruimtevaart wat hij maar kon vinden. Na
vele omzwervingen in de IT en verschillende museale functies kwam hij vanaf
eind 2008 beroepsmatig met ruimtevaart in aanraking als directeur van Space
Expo. Sinds afgelopen jaar vervult Rob de rol van secretaris bij de NVR.
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Lex Meijer: Lex is werkzaam als ingenieur bij Dutch Space B.V. Na zijn studie
luchtvaart‐ en ruimtevaarttechniek heeft hij in Zweden aan de Europese
Maanmissie SMART‐1 gewerkt. Bij Dutch Space was hij betrokken bij
verschillende studies naar een klein commercieel satelliet platform en recentelijk
bij het kwalificeren van lucht gelagerde trolleys voor de samenbouw van
satellietzonnepanelen. Momenteel werkt hij aan de voorbereidingen voor het
standregelingssysteem van een toekomstige ESA satelliet. Binnen de NVR is Lex
penningmeester en naast de ledenadministratie houdt hij zich bezig met het
faciliteren van events en symposia.
Peter Buist: Peter is een ingenieur in de luchtvaart‐ en ruimtevaarttechniek. Hij
heeft jarenlang gewerkt in de Japanse ruimtevaart industrie, met name op het
gebied van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS ontvangers voor
satellieten en raketten en de payload voor de Japanse bijdrage aan GNSS: Quasi
Zenith Satellite System. Hierover heeft hij diverse malen in ons blad Ruimtevaart
geschreven. Op dit moment werkt Peter op de TU Delft aan formatie vliegen van
satellieten, o.a. voor een toekomstige Australische missie om
overstromingsgebieden in kaart te brengen.
Marc Heppener: Marc is directeur Science and Strategy Development bij de
European Science Foundation (ESF) in Strasbourg en heeft daarvoor lang bij ESA
gewerkt. Binnen de NVR was Marc gedurende twee termijnen van drie jaar onze
vorige voorzitter. Vanuit de NVR is hij de directe contactpersoon naar de
International Astronautical Federation (IAF) waar hij ook voorzitter is van het
Space and Society Committee.
Erik Laan: Erik is sinds vijftien jaar werkzaam in de Nederlandse ruimtevaart. Via
SRON en Dutch Space is Erik nu beland bij TNO en werkt hij in de Space Systems
Engineering afdeling aan de ontwikkeling van nieuwe ruimtevaartmissies en
instrumentatie. Sinds 2002 zit hij in het NVR bestuur en houdt hij zich bezig met
het organiseren van events voor de leden en met de website. De NVR is voor Erik
HET netwerk van en voor (toekomstige) space professionals uit Nederland of
werkzaam in de Nederlandse ruimtevaart.
Tanja Masson‐ Zwaan: Tanja is voorzitter van het International Instituut voor
Ruimterecht (IISL) en plv. directeur van het Internationaal Instituut voor Lucht‐
en Ruimterecht van de Universiteit Leiden. Binnen de NVR houdt Tanja zich
vooral bezig met juridische zaken zoals statuten en huishoudelijk reglement,
maar ook haar internationale netwerk binnen de ruimtevaart komt goed van pas;
vooral de activiteiten voor studenten en ‘young professionals’ liggen haar na aan
het hart.
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Rob Postema: Rob werkt sinds 1 september 2010 als Feasibility Studies Manager
bij ESA/ESTEC in Noordwijk in het Integrated Applications Promotion (IAP)
programma. Daarvoor heeft hij, na zijn studie Lucht en Ruimtevaarttechniek,
gewerkt bij Dutch Space als system engineer voor microgravity experimenten en
bij Logica bijgedragen aan het ontwikkelen van de ruimtevaart markt van Logica
in Nederland. Gedurende die tijd was hij ook bestuurslid van SpaceNed. Rob
heeft er zin in om zich als NVR bestuurslid verder in te zetten voor ruimtevaart
minnend Nederland.
Richelle Scheffers: Richelle ondersteunt sinds begin september 2010 het Bestuur
vanuit het NVR bureau. Zij houdt zich onder andere bezig met de
ledenadministratie, assistentie bij evenementen en is het eerste aanspreekpunt
voor onze leden. Daarnaast verzorgt ze mailings en ondersteunt ze het bestuur
bij vergaderingen en andere secretariële werkzaamheden. Naast haar functie bij
NVR werkt Richelle als directiesecretaresse bij Space Expo en als secretaresse
voor SpaceNed.
Ontwikkelingen
‐

‐

‐

Samenwerking met SpaceNed: bij de ALV is groen licht gegeven voor het uitwerken van een
door het Bestuur voorgestelde verdere samenwerking met de brancheorganisatie SpaceNed.
Op dit moment bestaat deze samenwerking al bij het inzetten van het part time secretariaat
(Richelle werkt zowel voor NVR als SpaceNed vanaf haar locatie bij Space Expo). Beide
Besturen zien verdere synergievoordelen om, ieder werkend vanuit de eigen identiteit, het
service niveau naar de leden te verbeteren en de efficiency van ondersteunende diensten
ten behoeve van Bestuur en activiteiten te verhogen. Door het combineren van een groot
deel van ieders budgetten voor evenementen en een gezamenlijk Evenementen Jaarplan is
het de ambitie om het aantal Evenementen en de Communicatie op een hoger plan te
krijgen. In het najaar zal een extra ALV worden georganiseerd om deze plannen verder te
bespreken en om, bij goedkeuring door de ALV, per 1 januari 2012 te kunnen starten.
Samenwerking met andere organisaties: naast bovenstaande ingezette samenwerking zullen
ook gesprekken worden vervolgd met andere ruimtevaart‐gerelateerde organisaties om te
beoordelen waar mogelijkheden zijn tot samenwerking en afstemming.
Tijdschrift Ruimtevaart:
o al geruime tijd heeft NVR het beleid om, waar mogelijk en zinvol, bij het Tijdschrift
Ruimtevaart te komen tot uitgaven in samenwerking met andere organisaties. Zeer
recent ontving u het juli/augustus 2011 nummer i.s.m. Zenit. Al eerder zijn er
coproducties geweest met Zenit en het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, en
ook met ESA en Netherlands Space Office (NSO).
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In 2010 heeft NVR vier Tijdschriften doen uitgeven; helaas één minder dan gepland.
Vanwege de – nog altijd openstaande‐ vacature van hoofdredacteur is er dus
gebruik gemaakt van samenwerkingsverbanden met andere ruimtevaart‐
gerelateerde organisaties, en gastredacteuren. Zo zijn in 2010 de volgende nummers
gerealiseerd:
 GOCE
 Planeetonderzoek
 Planeetatmosferen (i.s.m. Zenit)
 Spin‐off: Technology Transfer from Space (i.s.m. ESA en NSO; de Engelstalige
uitgave van het eerder in 2009 uitgegeven Nederlandstalige nummer); niet
per post verstuurd naar de individuele leden; maar wel beschikbaar via de
website
o In 2011 plannen we, na het al verschenen nummer over Kees de Jager, nog een
drietal uitgaven, al dan niet in samenwerkingsverbanden met andere organisaties.
Met enthousiaste ondersteuning van o.a. ons erelid Daan de Hoop en natuurlijk de
redactie hopen we te komen tot uitgaven in september (Kleine Satellieten),
november (vlucht André Kuipers) en december (60 jaar NVR).
o Voor 2012 e.v. bezint het Bestuur zich op de gewenste inhoud van het Tijdschrift en
andere vormen van communicatie, rekening houdend met onze belangrijkste
doelgroepen en efficiency van productie en verspreiding. We zullen bij onze
communicatie ook meer en meer in het Engels gaan communiceren. Als voorbeeld
vindt u bij deze Nieuwsbrief tegelijkertijd ook een Engelstalige uitgave.
Komende activiteiten in 2011: Het Bestuur is druk bezig met de voorbereidingen van een
aantal activiteiten, al dan niet in samenwerking met andere organisaties (symposia,
filmavond, speed daten/Space borrel, vlucht André Kuipers) en natuurlijk ook met de
voorbereidingen voor de viering van ons zestigjarig NVR bestaan op 17 december a.s. U zult
over deze activiteiten tijdig worden geïnformeerd, maar nu kunnen we in elk geval alvast
noemen:
o 23 september: filmavond “Space Tourists” in Leiden (i.s.m. IIASL)
o 26 oktober: symposium “Electronics in Space” in Delft (i.s.m. MEST/TU Delft)
o november: speed daten/Space borrel
o 30 november: launch event André Kuipers (i.s.m. ESA, NSO, Space Expo, NEMO)
o 17 december: NVR 60 jaar jong!
Communicatie met de leden: Voor een efficiënte communicatie met u is het uiteraard van
belang dat wij gebruik kunnen maken van uw email adres. Aarzel niet om wijzigingen en
nieuwe email adressen door te geven aan ons secretariaat: secretariaat@ruimtevaart‐nvr.nl .
De – toch ook nog steeds voorkomende – distributie per post is erg arbeidsintensief en werkt
vertragend. Het Bestuur ziet zich in 2012 waarschijnlijk genoodzaakt om voor postdistributie
tot een contributietoeslag te komen: dus geeft U s.v.p. uw mail adres door!
o

‐

‐
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Contributie 2011: We zijn verheugd dat al een groot aantal van u de contributie voor dit jaar
heeft overgemaakt. Onze penningmeester zal in augustus de balans opmaken en zo nodig
een herinnering sturen aan degenen die dan nog niet de contributie hebben betaald.

Uw Bestuur neemt zich voor om in de komende periode actiever en regelmatiger contact met u te
hebben. Niet alleen via deze Nieuwsbrief, maar ook via het web (onze website zal binnenkort ook
een vernieuwingsslag ondergaan) en Twitter, Facebook, Hyves en LinkedIn.
Als voorzitter van een nieuw Bestuur dank ik de ALV en u allen voor uw steun om de ambities van
NVR verder tezamen met en voor u waar te maken.
Met vriendelijke groet, namens het Bestuur

Gerard Blaauw
voorzitter NVR
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