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Inleiding
De Stichting Space Professionals Foundation (SSPF) werd opgericht op 11 oktober 2017
en heeft statutair als doel ‘het ondersteunen van ruimtevaart studies in en buiten
Nederland en al hetgeen te doen dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting heeft geen
winstoogmerk.’
Ruimtevaart wordt steeds belangrijker. De ruimtevaart komt terug op veel plekken in het
dagelijks leven. Weersverwachtingen, mobiel bellen, plaatsbepaling en navigeren,
monitoren van luchtverontreiniging zijn slechts enkele voorbeelden. Ruimtevaart creëert
oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op het gebied van
wetenschap, technologie en toepassingsgebieden, zoals water en delta, landbouw en
voedsel, mobiliteit, klimaat en milieu, en energie. Ruimtevaart zorgt voor kennis, banen en
veiligheid en daarom investeren overheid, bedrijven en kennisinstellingen in ruimtevaart.
De SSPF richt zich op het ondersteunen van ruimtevaart studies met als primaire
doelgroep de (young) professionals van de Nederlandse ruimtevaartsector en als
secundaire doelgroep de vergevorderde (PhD, masters) studenten van ruimtevaartgerelateerde opleidingen aan Nederlandse onderwijsinstellingen. De SSPF staat in
principe open voor beoordeling van ondersteuning van alle belangstellenden voor
ruimtevaartstudies uit beide doelgroepen, mits ze voldoen aan de toelatingscriteria van het
beoogde studieprogramma.
De SSPF heeft twee afgeleide doelstellingen:
-

-

Financiering in 2018 van het Space Studies Program (SSP) dat door de
International Space University (ISU) aan Nederland als gastland is toegewezen;
incl. financiering van (een deel van) de deelnamekosten van belangstellenden uit
beide doelgroepen.
Financiering vanaf 2019 van (een deel van) de deelnamekosten van
belangstellenden uit beide doelgroepen aan een SSP of aan andere
studieprogramma’s in en buiten Nederland.

De focus ligt in de beleidsperiode 2017-2019 bij het opzetten, implementeren en
uitbouwen van alle benodigde functies voor het realiseren van de beide genoemde
financieringen. Hoofdfuncties daarbij zijn:
-
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werving van fondsen,
werving en selectie van belangstellenden,
administratie en boekhouding, en
verantwoording.
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1.

Missie/visie

De SSPF is enerzijds ontstaan vanuit de noodzaak om in 2018 een organisatie te hebben
voor de uitvoering van de financiële SSP18 functies in Nederland, en anderzijds om voor
de langere termijn deelnemers vanuit Nederland aan SSP en andere studieprogramma’s
financieel te kunnen ondersteunen.
Ten tijde van het bestaan van het Nederlandse Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en
Ruimtevaart (NIVR) bestond een zgn. NIVR fonds voor het financieel ondersteunen van
SSP deelnemers, maar dit fonds is bij de liquidatie van het NIVR opgeheven. Daarna
bleek het voor SSP belangstellenden in Nederland moeizaam en slechts incidenteel
mogelijk om financiële ondersteuning te verkrijgen voor deelname aan dit
studieprogramma. De SSPF beoogt weer een structurele oplossing te bieden voor
belangstellenden voor deelname aan SSP en andere ruimtevaartstudies.
Deelname aan SSP is niet alleen van belang voor de zakelijke en persoonlijke
ontwikkeling van de deelnemers, maar zorgt ook voor aansluiting bij het wereldwijde
alumni-netwerk met meer dan 4.000 ruimtevaart professionals, waarvan velen
sleutelposities bezetten bij institutionele en private ruimtevaartorganisaties in meer dan
honderd landen. SSP alumni vormen tezamen met het internationale ISU netwerk een
effectieve gemeenschap van ruimtevaart professionals en leiders die zorgdragen voor het
initiëren en faciliteren van internationale business development, samenwerking,
professionele activiteiten en loopbaanmogelijkheden.
Daarmee draagt SSP bij aan de verdere positionering, profilering en groei van de
Nederlandse ruimtevaartsector.
Het Nederlands Space Office (NSO), als ruimtevaartagentschap van de Nederlandse
overheid (werkend als een samenwerkingsverband tussen het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat, het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)), steunt SSP daarom
ook van harte, blijkens het door NSO genomen initiatief om SSP18 in Nederland te
organiseren en ook SSPF te doen oprichten. Via NSO dragen verschillende ministeries
(OCW en EZ) bij aan de SSPF fondsenwerving voor SSP18 en voor de activiteiten in de
volgende jaren.

1.2

Doelstelling

Doelstelling 1: Financiering in 2018 van SSP18
SSP18 zal worden georganiseerd door een Local Organizing Committee (LOC), met leden
afkomstig van het Nederlands Space Office (NSO), Technische Universiteit Delft,
Universiteit Leiden, ESA-ESTEC en enkele andere ruimtevaartorganisaties in Nederland.
Dit LOC werkt hierbij als gastheerorganisatie samen met de opdrachtgever International
Space University (ISU) in Strasbourg.
De SSPF zal in 2017 en 2018 nauw samenwerken met het LOC om SSP18 te financieren
en realiseren, incl. (gedeeltelijke) financiering van tien deelnemers vanuit de Nederlandse
doelgroepen. Initieel is door het ministerie van OCW 250 K€ aan fondsen toegezegd;
aanvullende fondsen zullen worden geworven bij lagere overheden, de internationale en
nationale ruimtevaartbedrijven en het overige bedrijfsleven. Het saldo na afronding van de
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activiteiten in het kader van deze eerste doelstelling komt volledig ten goede aan de
activiteiten voor de tweede doelstelling.
Doelstelling 2: Financiering vanaf 2019 van (een deel van) de deelnamekosten aan SSP of
andere studieprogramma’s.
De SSPF zal voor 2019 en later jaren een selectiecommissie instellen om vanuit de
aangemelde belangstellenden voor SSP of een ander studieprogramma een selectie vast
te stellen overeenkomstig het type studieprogramma en budget dat door het bestuur
jaarlijks zal worden vastgesteld. Belangstellenden worden aangemoedigd om ook elders
fondsen te werven, aangezien SSPF nooit 100% van alle deelnamekosten zal bijdragen.
Het is de ambitie om vanaf 2019 jaarlijks vanuit Nederland minstens vijf deelnemers aan
SSP financieel te ondersteunen, afhankelijk van de resultaten van de fondsenwerving. Het
ligt in de bedoeling dat de overheid (ministeries) bereid zijn met eenzelfde bedrag bij te
dragen als aangedragen door de ruimtevaartbedrijven.
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1.3

Strategie

De SSPF ontwikkelt zich via haar activiteiten tot hét financieringsplatform in Nederland
voor haar beide doelgroepen om (mede-) financiering te verkrijgen voor het kunnen volgen
van een ruimtevaart-gerelateerd studieprogramma, zoals SSP. In de loop van de jaren
wordt dit weerspiegeld via een gezonde budgetpositie vanuit een stabiele fondsenwerving
waardoor het beoogde aantal professionals/ studenten kan deelnemen aan SSP of andere
studieprogramma’s.
De activiteiten zullen, conform de te ontwikkelen hoofdfuncties (zie inleiding) worden
toegespitst op:
-

werving van fondsen,
werving en selectie van belangstellenden,
administratie en boekhouding, en
verantwoording.

Per jaar zullen in de komende beleidsperiode 2017-2019 de accenten verschillend worden
gelegd (zie hoofdstuk 2).
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2.

Huidige situatie en activiteiten per jaar

De SSPF start in oktober 2017 en concentreert zich in 2017 op de opbouw van een goed
werkende organisatie met uitzicht op voldoende financiële middelen. Het jaar 2018 staat
volledig in het teken van de voorbereiding en gezonde financiële exploitatie van SSP18
(incl. het beoogde aantal deelnemers vanuit de Nederlandse ruimtevaartgemeenschap).
Vanaf het jaar 2019 moet het mogelijk worden om, binnen de randvoorwaarden van het
verworven budget, geselecteerde deelnemers uit beide doelgroepen (gedeeltelijk)
financieel te ondersteunen bij het volgen van SSP of een ander, geaccordeerd,
studieprogramma.
De activiteiten per jaar worden in de volgende hoofdstukken meer in detail aangegeven.

2.1

Activiteiten in 2017

De volgende activiteiten worden ingezet, als fase in de te ontwikkelen functies:
- werving van fondsen
o eerste bijdrage vanuit het ministerie van OCW
o in samenwerking met de LOC werven van sponsoren via de ontwikkelde
sponsorbrochure en het voeren van gesprekken met geïnteresseerde
organisaties uit de lokale overheden, nationale en internationale
ruimtevaartorganisaties en het overige bedrijfsleven
- werving en selectie van belangstellenden
o uitdragen van de SSPF financieringsmogelijkheden bij de beide
doelgroepen,
zowel
via
presentaties
als
verschillende
communicatiemiddelen (website, sociale media)
o stimuleren van SSP18 deelname
o in 2017 nog geen daadwerkelijke selectie
- administratie en boekhouding
o oprichten Stichting SSPF
o openen bankrekening
o opzetten van financieel-administratieve systemen
o ontwikkelen SSPF website
o afsluiten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
- verantwoording
o opstellen en accorderen Beleidsplan
o aanvragen ANBI status
o voorbereiden onafhankelijke controle jaarrekening

2.2

Activiteiten in 2018

De volgende activiteiten worden ingezet, als fase in de te ontwikkelen functies:
- werving van fondsen
o tweede bijdrage vanuit het ministerie van OCW
o in samenwerking met de LOC werven van sponsoren via de ontwikkelde
sponsorbrochure en het voeren van gesprekken met geïnteresseerde
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-

-

-

2.3.

organisaties uit de lokale overheden, nationale en internationale
ruimtevaartorganisaties en het overige bedrijfsleven
o verwerven van sponsorbijdragen voor de komende jaren
werving en selectie van belangstellenden
o uitdragen van de SSPF financieringsmogelijkheden bij de beide
doelgroepen,
zowel
via
presentaties
als
verschillende
communicatiemiddelen (website, sociale media)
o stimuleren van SSP18 en SSP19 deelname
o voorbereiden en instellen selectiecommissie
o naar verwachting in 2018 nog geen daadwerkelijke selectie van SSP18
deelnemers vanwege vroege sluitingsdatum inschrijvingen (eerste ronde:
31 januari 2018; tweede ronde 30 april 2018). Indien onverwacht toch
noodzakelijk dan zal de SSPF de selectiecommissie daadwerkelijk
activeren
o beoordelen van aanvragen voor andere studieprogramma’s
administratie en boekhouding
o onderhoud van financieel-administratieve systemen
o uitvoeren van de SSP18 administratie
o afsluiting en verantwoording van de SSP18 administratie
verantwoording
o uitvoeren van activiteiten conform het opgestelde Beleidsplan
o opstellen jaarrekening
o laten uitvoeren van onafhankelijke controle jaarrekening

Activiteiten in 2019

De volgende activiteiten worden ingezet, als fase in de te ontwikkelen functies:
- werving van fondsen
o veiligstellen en doen realiseren toezegging overheid (betrokken
ministerie(s)) voor verdubbeling per jaar van de sponsorbijdragen vanuit de
ruimtevaartbedrijven
o verwerven van sponsorbijdragen voor 2019 en latere jaren
via de ontwikkelde sponsorbrochure en het voeren van gesprekken met
geïnteresseerde organisaties uit de lokale overheden, nationale
ruimtevaartorganisaties en het overige bedrijfsleven
- werving en selectie van belangstellenden
o uitdragen van de SSPF financieringsmogelijkheden bij de beide
doelgroepen,
zowel
via
presentaties
als
verschillende
communicatiemiddelen (website, sociale media)
o stimuleren van SSP19 en SSP20 deelname
o beoordelen van aanvragen voor andere studieprogramma’s
o activeren en begeleiden selectiecommissie voor 2019
- administratie en boekhouding
o onderhoud van financieel-administratieve systemen
o uitvoeren van de SSP19 administratie
o afsluiting en verantwoording van de SSP19 administratie
- verantwoording
o uitvoeren van activiteiten conform het opgestelde Beleidsplan
o opstellen jaarrekening
o laten uitvoeren van onafhankelijke controle jaarrekening
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3.

Toekomst

In 2019 (einde van de voorliggende beleidsplanperiode) zal worden beoordeeld in
hoeverre SSPF er in is geslaagd om in de periode 2017-2019 een gezonde budgetpositie
en een stabiele fondsenwerving te hebben bereikt waardoor het beoogde aantal
professionals/ studenten kan deelnemen aan SSP of andere studieprogramma’s. In een
vervolgbeleidsplan zal continuering of bijstelling van het beleid worden voorgesteld. Tot
dat moment is de aandacht van het bestuur volledig gericht op het realiseren van de in dit
beleidsplan beschreven doelstellingen en activiteiten.
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4.

Organisatie

De volledige gegevens van de stichting zijn:
Stichting Space Professionals – Foundation
Oprichtingsakte:
KvK nummer:
RSIN:
Bankrekening:
ANBI status:
4.1

11 oktober 2017
69808813
858020531
NL27 ABNA 0253944910
Toegekend

Bestuur

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

de heer Gerard Blaauw
de heer Pieter van Beekhuizen
mevrouw Tanja Masson-Zwaan

De bestuurders ontvangen voor de door hen voor de SSPF verrichte werkzaamheden
geen beloning. Niet bovenmatige vacatiegelden zijn toegestaan, maar daar wordt
vooralsnog geen gebruik van gemaakt.
Kosten die de bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden hun door de
SSPF vergoed. Het bestuur, en alle bestuurders, zijn onafhankelijk en per oprichtingsakte
voor de eerste maal voor een periode van drie jaar benoemd. Het bestuur zal in de
beleidsplanperiode 2017-2019 een rooster van aftreden opstellen.
4.2

Werknemers

De SSPF heeft geen werknemers.
4.3.

Selectiecommissie

De SSPF zal, conform een statutaire bevoegdheid, een selectiecommissie instellen voor
het beoordelen en selecteren van binnenkomende aanvragen voor financiering. Voor het
functioneren van deze selectiecommissie zal het bestuur in 2018 een reglement opstellen.
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5.

Financiën

Gelet op de beide doelstellingen is een begroting voor 2018 opgesteld, zie Annex.
Na afloop van SSP2018 is het de doelstelling van de stichting om toekomstige deelname
van Young Professionals aan ruimtevaart gerelateerde educatieve en beroepsmatige
studie projecten te financieren.
Er zullen jaarlijkse terugkerende educatieve en beroepsmatige ruimtevaart projecten zijn
waarvan de kosten van deelname van in Nederland wonende Young Professionals en/of
aan Nederlandse universiteiten studerende, vergevorderde (PhD, masters) studenten met
een financiële bijdrage van de stichting ondersteund kunnen worden.
De stichting beoogt deze jaarlijkse kosten te financieren met behulp van subsidies uit de
overheid en van ruimtevaartbedrijven.
De stichting is voornemens de financiële situatie jaarlijks te bezien en waar nodig
aanpassingen te maken in de begroting posten (uitgaven / inkomsten).
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Bijlage
Oprichtingsakte Stichting Space Professionals Foundation – gepasseerd op 11 oktober
2017
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