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Betreft: Nieuwsbrief oktober 2011

Noordwijk, 25 oktober 2011

Beste NVR-leden,
Het Bestuur van de NVR is verheugd over alle positieve reacties op onze vorige Nieuwsbrief van juli jl.
waarin we U het nieuwe NVR Bestuur hebben voorgesteld en U hebben geïnformeerd over een
aantal NVR ontwikkelingen. In deze nieuwe Nieuwsbrief gaan we in op onze externe Evenementen
dit najaar, het tijdschrift Ruimtevaart en overig Verenigingsnieuws.
Externe Evenementen
Dit najaar hebben we als NVR een Evenementenagenda met gemiddeld twee evenementen per
maand. Als Bestuur organiseren we deze evenementen soms zelfstandig en soms in nauwe
samenwerking met andere organisaties. Doelstelling is steeds om onderwerpen te kiezen die
aantrekkelijk zijn voor onze leden, in het bijzonder voor de leden die als werknemer werkzaam zijn in
de ruimtevaartsector en voor studenten die studeren bij een ruimtevaart gerelateerde faculteit.
Bovendien streven we naar programma’s waarbij ruime gelegenheid is tot onderlinge kennismaking
en discussie.
Een overzicht van onze evenementen in de periode september 2011 t/m december 2011:
-

1 september: ‘Delft Nanosatellite Symposium’, in samenwerking met ISIS en TU Delft; mede
ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van ISIS. De focus lag op het gebruik van
nanosatellieten waarbij verschillende nationale en internationale initiatieven werden
uitgelicht gedurende een compleet dagprogramma. Er waren 130 deelnemers. Tegelijkertijd
kwamen we uit met ons tijdschrift Ruimtevaart 2011-2 ‘Kleine satellieten’. De NVR was
aanwezig met een informatietafel; we konden diverse nieuwe leden verwelkomen.

-

23 september: Filmavond ‘Space Tourists’, in samenwerking met IIASL in Leiden. Bij deze
filmavond werd de prijswinnende documentaire getoond van Christian Frei over de reis van
Anousheh Ansari naar het ISS in 2006. Er waren ongeveer 35 aanwezigen. De filmvertoning
werd afgesloten met een borrel. We maakten ons #SpaceTweetup debuut omdat dit NVR
evenement voor het eerst via Twitter met de buitenwereld werd gedeeld.

-

3 t/m 7 oktober: Vertegenwoordiging door enkele leden van het NVR Bestuur in Kaapstad bij
de General Assembly van de International Astronautical Federation (waar we als NVR al 60
jaar lid van zijn) en bij het SpaceNed paviljoen bij het IAC congres om de NVR onder de
aandacht te brengen.

-

26 oktober: Symposium ‘Electronics for Space’, in samenwerking met Micro-Electronics
Systems & Technology Association (MEST) van de TU Delft. Het dagprogramma gaat in op
een aantal nationale en internationale filosofieën van onderzoeksinstituten, ruimtevaart
organisaties en bedrijven over het ontwerpen van elektronica in de ruimte. Tijdens de
middagpauze van het symposium zal de Japanse Astronaute Chiaki Mukai een lezing
verzorgen.
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Chiaki Mukai is van oorsprong medicus en in 1985 toegelaten tot de astronautenopleiding. Ze
is twee keer in de ruimte geweest: in 1994 met de Space Shuttle Columbia en in 1998 met de
Space Shuttle Discovery.
-

14 november: Een avondbijeenkomst van het Bestuur met onze NVR ereleden om de banden
tussen het Bestuur en de ereleden aan te halen en te spreken over de ambitie en
doelstellingen van de NVR.

-

29 november: Speed daten, in samenwerking met VSV ‘Leonardo da Vinci’ in Delft. Hierbij
biedt de NVR studenten de mogelijkheid om in contact te komen met mensen werkzaam in
de Nederlandse ruimtevaart sector. Tijdens de Speeddate zullen de studenten en de
professionals samen van gedachten wisselen over een aantal aansprekende thema’s zoals
opleidingsmogelijkheden (buiten studie en werk), verwachtingen met betrekking tot NVR
publicaties en evenementen en de rol van de NVR. Het speed daten zal worden afgesloten
met een borrel.

-

29 november: Algemene Leden Vergadering. Al eerder was aangekondigd dat we aan het
einde van het jaar een tussentijdse ALV zouden organiseren om met name de ‘Memorandum
of Understanding’ rondom de voorgenomen samenwerking met de brancheorganisatie
SpaceNed met de leden te bespreken. Deze ALV zal in de namiddag worden gehouden
voorafgaand aan het speed daten.

-

17 december: VIERING 60-JARIG JUBILEUM VAN DE NVR. Op zaterdagmiddag 17 december
willen we als Bestuur met onze leden ons zestigjarig jubileum feestelijk vieren met een
programma dat in hoofdlijnen zal bestaan uit enkele presentaties, enkele intermezzo’s en
een afsluitende receptie. Over locatie en verdere invulling van het programma zult U zeer
binnenkort nader worden geïnformeerd, maar deze zaterdagmiddag kunt U alvast in uw
agenda noteren!

Zoals gebruikelijk zullen wij U over alle komende Evenementen zoveel mogelijk per email nader
informeren. Het aantal aankondigingen per post wil het Bestuur om kostenredenen verder gaan
verminderen: wilt U daarom uw – nieuwe, of gewijzigde- mailadres doorgeven aan ons secretariaat:
secretariaat@ruimtevaart-nvr.nl.
Tijdschrift Ruimtevaart
-

In 2011 zullen we vier Tijdschriften uitgeven:
o 2011-1 (juli/augustus; in samenwerking met Zenit): ‘Kees de Jager’. Themanummer
ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van Kees de Jager, icoon voor de
Nederlandse sterrenkunde en het wetenschappelijke ruimteonderzoek.
o 2011-2 (september): ‘Kleine satellieten’. Themanummer gericht op de
ontwikkelingen rondom kleine satellietmissies en de mogelijke toepassingen van
deze satellieten.
o 2011-3 (november): ‘André Kuipers’ missie PromISSe naar ISS’. Themanummer
gericht op de tweede missie van onze Nederlandse ESA astronaut naar het
International Space Station ISS.
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o 2011-4 (december): ‘Canon van de Nederlandse ruimtevaart’. Themanummer
gericht op spraakmakende onderwerpen van de Nederlandse ruimtevaart in de
afgelopen zestig jaar.
-

Nieuw redactieteam: Vanaf 2012 gaan we aan de slag met een nieuw redactieteam van
huidige en nieuwe redactieleden. Vanwege het uitblijven van een kandidaat voor
hoofdredacteur is besloten om de taken van de hoofdredacteur te verdelen onder de
teamleden. In een volgende Nieuwsbrief wil ik U graag ons nieuwe redactieteam nader
voorstellen.

-

Correspondenten: Al eerder was er het idee om naast het redactieteam te gaan werken met
een team van correspondenten vanuit de ruimtevaartorganisaties, maar dit idee is tot nu toe
niet verder ingevuld. We willen het correspondentschap nu weer nieuw leven inblazen en
zullen onze bedrijfsleden benaderen met de vraag wie deze rol vanuit hun organisatie op zich
wil nemen.

-

Archief: De NVR heeft in haar zestigjarig bestaan een groot aantal Tijdschriften Ruimtevaart
uitgegeven, waarvan een behoorlijk aantal inmiddels ook op onze website is te lezen. Maar
het blijkt dat we over onze vroegste periode niet meer over onze Tijdschriften beschikken:
deze zijn in de loop van de tijd verloren gegaan. Dankzij onze ereleden, het Nationaal
Ruimtevaart Museum, het NLR, verschillende bibliotheken en Artis Planetarium hebben we
nu met zekerheid toegang tot de Tijdschriften vanaf 1957, maar niet van de vroegste periode
1951- 1957 (met uitzondering van het allereerste nummer van december 1951). We doen
hierbij dan ook een OPROEP aan onze leden om nog eens op zolder te kijken of zij wellicht
deze oudere nummers nog in hun bezit hebben en ter beschikking zouden willen stellen aan
de NVR om deze te digitaliseren.

Overig Verenigingsnieuws
-

Netherlands Space Society: We hebben als NVR natuurlijk al vanaf 1951 onze eenduidige
naam Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart, in combinatie met de afkorting NVR, maar
internationaal was het minder duidelijk. Het Bestuur heeft besloten om ‘Netherlands Space
Society’ als eenduidige Engelstalige naam te kiezen.

-

Samenwerking met SpaceNed: De beide Besturen van SpaceNed en de NVR bereiden een
‘Memorandum of Understanding’ voor, waarin uitwerking wordt gegeven aan de eerder door
beide ALV’s goedgekeurde intentie tot samenwerken, als verbreding t.o.v. het reeds
gemeenschappelijk gevoerde secretariaat. Deze MoU zal door het Bestuur aan de NVR leden
worden voorgelegd bij de tussentijdse ALV op 29 november a.s. en zal vooral gericht zijn op
de gemeenschappelijk te organiseren evenementen en communicatie vanaf 1 januari 2012.

-

Samenwerking met andere organisaties: Reeds eerder heeft het Bestuur besloten om de rol
van ‘waarnemer’ van een aantal zusterorganisaties bij de NVR Bestuursvergadering te laten
vervallen en in overleg te zoeken naar een meer effectieve manier van onderlinge
communicatie. Vooralsnog hebben we er voor gekozen dat verschillende individuele
bestuursleden als direct Point of Contact worden aangewezen voor het rechtstreeks
onderhouden van contacten met die zusterverenigingen waar we elkaars doelstellingen
kunnen versterken.
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-

NNV: Van het bestuur van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging kregen we bericht dat
zij hebben besloten om het kortingstarief voor combilidmaatschappen met andere
verenigingen, zoals met de NVR, met ingang van 1 januari 2012 af te schaffen. Als NVR
bestuur geven nu al aan dat onze NVR leden, die ook lid zijn van de NNV, vanaf volgend jaar
dus ook een factuur voor het NVR lidmaatschap zullen ontvangen volgens het normale, nietgereduceerde tarief.

-

IAF: Ook de International Astronautical Federation (www.iafastro.com) viert net als onze NVR
dit jaar haar zestigjarig jubileum. De NVR is vrijwel vanaf het begin lid van de IAF en in de
loop van de jaren was er steeds een goede onderlinge band, ook driemaal bij de organisatie
van de International Astronautical Conference (IAC) in Nederland. Onze vorige voorzitter, en
huidig bestuurslid, Marc Heppener is al enkele jaren binnen de IAF actief als voorzitter van
het Space and Society Committee. Ons NVR lid Henk Smid heeft vele jaren namens het
bestuur deelgenomen aan het Policy Advisory Committee, waarvoor onze hartelijke dank!
Deze rol is in Kaapstad overgedragen aan Erik Laan, die ter plaatse ook de NVR heeft
vertegenwoordigd bij de General Assembly. De IAC zal in 2012 in Napels worden
georganiseerd en in 2013 in Beijing.

-

NVR Bureau: Richelle Scheffers ondersteunt op parttime basis het Bestuur vanuit het NVR
Bureau. Zoals een aantal van U al wel weet, zal zij vanaf eind november tot begin april met
zwangerschapsverlof gaan. Het Bestuur is nu met verschillende partijen in gesprek om in
deze periode tot vervanging van Richelle te komen; wij houden U op de hoogte!

Het Bestuur neemt zich voor om deze Nieuwsbrief regelmatig uit te brengen, naast uiteraard het
tijdschrift Ruimtevaart en de te vernieuwen website. Daarnaast zal Twitter (@NVR_Ruimtevaart),
Facebook (https://www.facebook.com/ruimtevaart.nvr) , Hyves (http://nlSpace.hyves.nl) en LinkedIn
(http://www.linkedin.com/groups?gid=1634) in toenemende mate worden gebruikt voor de
interactie met U. Graag gaan we de discussie met U aan om daarmee breed te kunnen bijdragen aan
de meningsvorming binnen de Nederlandse ruimtevaartgemeenschap.

Met vriendelijke groet, namens het Bestuur

Gerard Blaauw
Voorzitter NVR

