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TVVL hield haar jaarvergadering dit jaar ‘op de hei’ van de Veluwe. Als locatie had 

de VoorbereidingsCommissie (VC) 2011 gekozen voor Radio Kootwijk. Deze locatie 

paste prima bij het jaarthema van TVVL: ‘Hoe overleven bestaande gebouwen?’ 

Het voormalig zendstation is een gebouw met een rijke historie. In de vorige eeuw 

vormde het een belangrijke communicatieverbinding tussen Nederland en haar 

toenmalige koloniën, met name Nederlands-Indië.

Eerste aanzet tot nieuwe koers

Ir. J. ( Jan) Aufderheijde, directeur TVVL-verenigingsbureau

Eigenlijk zou de jaarvergadering in ‘Noord 
Nederland’ hebben moeten plaatsvinden. 
Bestuur en VC hebben er echter voor gekozen 
om voortaan af te zien van ‘een rondje 
Nederland’. De jaarvergadering zal steeds 
zoveel mogelijk centraal in Nederland worden 
georganiseerd en niet telkens in een andere 
TVVL-regio. Het argument “Ik kom niet, want 
het is zo ver weg” wil het bestuur dan ook niet 
meer horen! 
Meerdere tradities sneuvelden, juist om de 
drempel tot deelname te verlagen. Géén 
donderdagavond ‘get-together’ meer en een 
nieuwe begintijd op vrijdagochtend die aan-
reizen goed mogelijk maakt. Ook de zaterdag-
ochtendprogrammering is verdwenen, zodat 
iedereen desgewenst nog dezelfde avond 
naar huis kan gaan en daarmee overnach-
tingkosten en tijd kan uitsparen. Een prima 
signaal naar onze begunstigers in deze tijd 
van economische tegenwind in de sector, zo 
redeneerde het bestuur. In ere hersteld is het 
bestuursdiner, voorafgaand aan de Algemene 
Ledenvergadering, dat is bestemd voor de 
bestuursleden, ereleden, in- en uittredende 
bestuurders en gasten.

 ECHTE KLASSE
Met het verwijderen van de ‘aanloop’ (don-
derdagavond) en ‘uitloop’ (zaterdagochtend) 
uit het programma wachtte de VC een zware 

opgave. Wat overblijft moet dan natuurlijk wel 
van echte klasse zijn. En daarin bleek de VC 
uitstekend te zijn geslaagd, zo wijst de enquête 
uit die is gehouden onder de deelnemers (zie 
kader volgende pagina). 
Hulde dus aan ing. T.J.M. (Dick) van Giezen 
(VC-voorzitter) en zijn commissie, die verder 
bestond uit: A.F. (Sandra) van Ewijk, A.A.J. (Ad) 
Poppelaars, L.C.M. (Loes) Swaning en R. (Roy) 
Titulaer. 
Het programma kende een aaneenschakeling 
van onderdelen en bevatte ‘voor elk wat wils’. 
Na de gebruikelijke inloop aan het begin van 
de dag en de veel gehoorde vraag: “Gôh, hoe is 
het toch met jou, lang niet gezien?” [beslist een 
belangrijk element op zo’n dag, red.], startte de 
VC-voorzitter om 9.30 uur met een kort wel-
komstwoord aan de circa 170 aanwezigen. Een 
bijzonder woord van welkom was er voor de 
ereleden, ir. J. (Jaap) Bekker, ir. J.G. (Koos) Mast, 
prof.ir. H. (Henk) van der Ree, ing. H. (Henk) 
Wijckerheld Bisdom en ir. J.M.M. (Jan) de Wit, 
voor de dragers van de gouden TVVL-penning, 
ing. B. (Ben) Bronsema, G.W (Gerard) Draijer, 
ir. M. (Rien) Rolloos, W.J.H. (Will) Scheffer en 
prof.ir. W. (Wim) Zeiler, en voor dipl.ing. T. 
(Thomas) Terhorst van onze zustervereniging 
VDI-GBG, prof.dr-ing. M. (Michael) Schmidt 
van Rehva, ir. R.D. (Rob) van Bergen van ISSO, 
D.H. (Douwe) Kiestra van NVTG en ir. R.H.M. 
(Ruud) Nouwen van NEN. 

 DE TIJD VLOOG OM
Vervolgens gaf Dick van Giezen het woord aan 
M. (Martin) Nieuwenhuizen, oud technisch 
directeur van Radio Kootwijk. Wat een gewel-
dig spreker! Zijn betoog over ‘zijn’ zendstation, 
was een perfecte balans tussen humor en 
inhoud. Ook onze partners hebben zich beslist 
niet verveeld. De tijd vloog om.
Aansluitend hield de TVVL-voorzitter ing. 
W.M.F. (Ferry) de Vries zijn jaarrede (zie het 
vorige artikel), waarin hij al een beetje vooruit 

TVVL-jaarvergadering bij Radio Kootwijk

Zendstation Radio Kootwijk
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Zoals gebruikelijk peilt TVVL de mening van de aanwezigen bij de 
jaarvergadering over het gepresenteerde programma. Bestuur en 
VoorbereidingsCommissie proberen een volgende keer zoveel moge-
lijk met de resultaten van deze enquête rekening te houden. Een kort 
verslag van deze resultaten wordt hier weergegeven. Maar allereerst 
een speciaal woord van dank voor alle deelnemers die aan deze 
e-enquête hebben deelgenomen. 

Algemeen
Het aantal aanmeldingen voor tenminste één programmaonderdeel 
van de jaarvergadering bedroeg: 196 (144 TVVL-leden, contactper-
sonen van begunstigers en gasten; 52 partners). Uiteindelijk hebben 
177 personen daadwerkelijk deelgenomen (129 persoonlijke leden, 
contactpersonen van onze begunstigers en gasten; 48 partners). Het 
‘bewijs’ van de standaard regel: 10% van de aanmeldingen is uiteinde-
lijk verhinderd en komt niet, geldt dus weer. De enquête is verstuurd 
naar alle aanwezige persoonlijke leden, gasten en contactpersonen 
van begunstigers. We hebben een respons gekregen van 36%.
Het aantal persoonlijke leden dat zich had aangemeld voor de 
Algemene Ledenvergadering was 94, ofwel 8,5% van ons totale 
persoonlijke ledenbestand. Van de leden en contactpersonen van 
begunstigers was 17% jonger dan 40 jaar; 57% tussen de 40 en 60 jaar 
en 26% ouder dan 60 jaar. De verdeling van de enquête-invullers was 
vergelijkbaar. Datzelfde gold voor de verdeling (van de werkenden) 
naar ‘bloedgroep’/professie (de groep ‘Adviseurs’ bevat relatief veel 
éénpitters/ZZP-ers):
-  Adviseurs/ ingenieursbureaus/architecten 35%
-  Gebouwbeheerders/ facilitaire dienst  7%
-  Fabrikanten/ producenten 24%
- Importeurs/ handelshuizen 10%
- Installateurs 19%
- Onderwijsgevenden wo/hbo  5%

Enkele uitslagen
-  het overall rapportcijfer dat Bestuur en VC kregen was een: 7,3;
-  81% beoordeelde de wijze van inschrijven via onze website als goed 

of zeer goed;
-  ruim 90% van de respondenten beoordeelden de locatie, voormalig 

zendstation Radio Kootwijk, en de algehele organisatie als goed tot 
zeer goed;

-  77% resp. 67% van de respondenten waardeerden indeling en duur 
van het programma met goed/zeer goed;

-  53% waardeerde de prijs/kwaliteitverhouding met ‘goed’ en 38% 
met ‘voldoende/matig’;

-  de catering kreeg van 68% een goed/zeer goed en van 32% een 
matig/voldoende;

 ENQUÊTE JAARVERGADERING

-  62% vond de mogelijkheid om een mening te geven tijdens de 
ledenvergadering goed tot zeer goed, terwijl 38% die mogelijkheid 
maar matig tot voldoende vond;

-  de lezingen vielen over het algemeen in de smaak. De lezing van de 
heer Martin Nieuwenhuizen, oud directeur Radio Kootwijk (98% 
goed/zeer goed) en de Keynote van prof. Jan Rotmans (95% goed/
zeer goed) waren de absolute toppers;

-  via de leden c.q. contactpersonen van begunstigers zijn ook de part-
ners bevraagd over hun eigen programma. Het onderdeel ‘bezoek 
paleis Het Loo met lunch’ scoorde voor iedereen goed/zeer goed. 
De workshops daarentegen werden door 58% van de deelnemende 
partners met hooguit een voldoende gewaardeerd;

-  gezellig diner of (thema-)feestavond? Het kan aan een wat onzui-
vere vraagstelling hebben gelegen, maar het maakt de respon-
denten niet veel uit of het nu gaat om een ‘diner met muzikale 
omlijsting’, ‘diner dansant’ of ‘diner met feestavond’. In deze 
volgorde leverde dit de meeste keren ja op (ongeveer 65%). Een 
thema-feestavond zou beduidend minder in de smaak zijn gevallen 
(tweederde van de deelnemers aan de enquête wijst deze optie af);

-  Young TVVL-afterparty. Ons jongeren netwerk weet de immer 
hooggespannen verwachtingen ook dit jaar weer waar te maken. 
93% van de aanwezige respondenten gaf de waardering goed/zeer 
goed. De (te) vroeg afhakers hebben echt wat gemist!

Enkele commentaren
“Ik vond het top! Je kunt het toch nooit iedereen naar de zin maken. Ik 
kom volgend jaar beslist weer. Bedankt organisatie.”
“Draai de programmering wat om. Begin met de jaarrede van de 
voorzitter en uitreiking van de B.J. Max-prijs, wanneer ook de partners 
nog aanwezig zijn.”
“Ik realiseer het me, de Huishoudelijke vergadering is een noodzakelijk 
kwaad. Beperk het in tijd zoveel mogelijk.”
“Graag een minder formele vergadering en meer ruimte voor discus-
sie.”
“Prima, die eigen tafelindeling bij het diner.”
“De rustige en goede muziek bij het diner werd door ons zeer gewaar-
deerd.”
“Enige malen de verzuchting: jammer dat het aantal deelnemers zo 
beperkt blijft en waarom komen er toch niet meer jongeren?” 
“Ik had graag meer techniek in het programma gehad.”

Verder werd de opmerking ‘(te) prijzig’ een paar maal genoteerd (en 
dat terwijl er een verenigingsbijdrage op elk entreekaartje zat van zo’n 
30% en TVVL zonder onze sponsors meer had moeten bijpassen. [Dit 
maal waren de sponsors: Carrier, DWA, Numan & Kant en Wolter & Dros 
– dank aan hen!, red.]

liep op de belangrijke veranderingen waar-
voor het bestuur van TVVL zich geplaatst 
ziet. Later deze vrijdagochtend zou e.e.a. 
worden bediscussieerd in de Huishoudelijke 
Vergadering als onderdeel van het agenda-
punt ‘Verenigingsbelangen’, gevolgd door een 
ledenraadpleging over de bestuursvoorne-
mens. 
Een pauze volgde, waarna de partners aan 
hun eigen programma begonnen en de leden 
terugkwamen voor achtereenvolgens de uit-

reiking van de B.J. Max-prijs, de Huishoudelijke 
Vergadering en de discussie over de nieuwe 
positionering van TVVL. De leden hadden voor-
afgaand aan de jaarvergadering een beleidsdo-
cument toegestuurd gekregen met daarin de 
structuurwijziging die het bestuur voorstaat.

 B.J. MAX-PRIJS
De kersverse juryvoorzitter van de B.J. Max-
prijs, Wim Zeiler, die het stokje had overgeno-
men van Henk van der Ree, las de considerans 

behorende bij deze prestigieuze prijs voor (zie 
kader volgende pagina). Even later kon dr. 
L.C.M. (Laure) Itard een cheque van € 4.500,- 
in ontvangst nemen. 
In haar dankwoord ging zij in op haar onder-
zoekswerk dat zij als lector aan de Haagse 
Hogeschool heeft uitgevoerd. “Ons gedrag 
is een zorgelijk punt”, zo informeerde ze haar 
gehoor. “Gebruikersgedrag zorgt ervoor 
dat energiebesparende maatregelen (beter 
bouwen en efficiëntere installaties) weer 
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teniet worden gedaan. Voorbeelden hiervan 
zijn het langer laten branden van spaarlampen 
en het vaker aanzetten van (hot fill) vaatwas-
sers.” 
Aansluitend op deze prijsuitreiking volgde de 
Huishoudelijke Vergadering. De één noemt het 
‘een noodzakelijk kwaad’ in de totale program-
mering, een ander komt er als betrokken lid 
speciaal voor naar de vergaderlocatie. Hoe 
het ook zij, na enige ogenblikken stilte voor 
de ons in het afgelopen jaar ontvallen leden, 
te weten de heren C. Schoonderbeek en ir. G. 
Overdijkink alsmede ons oud-lid de heer A.J. 
van Spronssen, ging voorzitter Ferry de Vries 
voortvarend door de diverse agendapunten, 
gesecondeerd door met name de penning-
meester en secretaris. 
De vergadering keurde het financiële beleid 
van 2010 goed en dechargeerde het bestuur. 
Instemming was er voor de begrotingen en 
contributievoorstellen alsmede de voorgedra-
gen nieuwe kandidaten ter versterking van de 
afdelingsbesturen en de herverkiezing van zit-
tende bestuurders. Dit alles gebeurde conform 
de regels van de vigerende statuten. 

 DISCUSSIE
Ruim een uur bleef vervolgens beschikbaar 
voor discussie met de leden over de voorge-
stelde nieuwe verenigingsstructuur, behorend 
bij de gewenste nieuwe identiteit. De voorzit-
ter leidde de discussie in en er volgde een kort 
filmpje. De belangrijke uitgangspunten voor 
het nieuwe beleid zijn dat TVVL een vereniging 
wil zijn die:
-  pro-actief (re)ageert op maatschappelijke 

gebeurtenissen;
-  als ‘kennisplatform’ midden in de maat-

schappij staat (in het spanningsveld binnen 
de driehoek: Mens – Omgeving – (installatie)
Techniek);

-  zich hierbij laat ‘assisteren’ door een in te 
stellen ‘Maatschappelijke Advies Raad’ 
(MAR);

-  de regio’s meer wil betrekken bij het lande-
lijke gebeuren én vice versa;

-  een betere scheiding tussen besturen (op 
afstand) en operaties wenst door te voeren;

-  verandert van ‘trots op positie’ naar ‘trots op 
resultaat’;

-  de inzet van het ‘kostbare bezit’ van de 
vele enthousiaste leden/vrijwilligers wil 
behouden door projectgerichter te gaan 
werken (korter, maar meer intensief en met 
een grotere verantwoordelijkheid voor de 
factoren tijd en geld). Verwacht wordt dat in 
deze aanpak vooral de jongere TVVL-leden 
een nieuwe uitdaging zullen zien.

 VOORSTEL AANGENOMEN
Uiteraard roept vernieuwing ook weerstand op 

Het Dagelijks Bestuur

  B.J. MAX-PRIJS VOOR LAURE ITARD
De B.J. Max-prijs ging dit jaar naar dr. L.C.M. (Laure) Itard. Ze ontving de prijs uit handen van 
de voorzitter van de B.J. Max-prijs, ing. W.M.F. (Ferry) de Vries. Voorafgaand hieraan sprak 
juryvoorzitter prof.ir. W. (Wim) Zeiler de considerans bij deze jaarlijks terugkerende prijs uit.
“Wij reiken vandaag voor de zesentwintigste maal de B.J. Max-prijs uit. De namen van alle 
eerdere prijswinnaars kunt u vinden op pagina 40 van het TVVL-jaarverslag. Een dergelijke 
lijst laat zien hoeveel talent wij onder ons hebben. Onze vereniging kan er trots op zijn! Ook 
dit jaar prijst de jury zich weer gelukkig  diverse suggesties van leden te hebben ontvangen.  
Deze suggesties worden telkens zeer serieus meegenomen in de afwegingen om te komen tot 
de uiteindelijke kandidaat. Echter, dit jaar had de jury het erg makkelijk. Eén kandidaat sprong 
er zo uit dat een juryberaad van nog geen vijf minuten volstond. Ons oog is gevallen op een 
reeks  artikelen in TVVL Magazine alsmede de intreerede ‘No-nonsense energieontwerp: 
Tussen creativiteit en degelijkheid’ (aanstelling lector Energie en de Gebouwde Omgeving 
aan De Haagse Hogeschool). Haar vele no-nonsense publicaties en studies dienen als voor-
beeld voor de omslag van harde techniek naar een van wieg-tot-graf-tot-wieg-benadering 
van duurzaamheid waarbij de gebruiker centraal staat. 
Na haar studie Natuurkunde en Thermodynamica aan de Universiteiten van Le Mans 
en Reims (Frankrijk) werkte Laure Itard bij Electricité de France. In 1989 begon zij haar 
promotieonderzoek naar natte compressie-resorptiewarmtepompen aan de Faculteit 
Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Delft, waarop zij in 1998 promoveerde. 
Zij won bovendien de Dow Chemical dissertatieprijs. Tot 2004 werkte ze als adviseur en 
projectleider bij Deerns Raadgevende Ingenieurs, een adviesbureau voor installatietechniek, 
waar ze o.a. werkte aan softwareontwikkeling op het gebied van duurzame binnenklimaatin-
stallaties en energie-installaties. Zij is universitair hoofddocent bij het onderzoeksinstituut 
OTB van de TU Delft, waar zij sinds 2004 onderzoek verricht (en begeleidt) naar de duurzaam-
heid van woningen en installaties, en de relatie tussen energiegebruik en gebruikersgedrag. 
Zij is verder o.a. lid van de Redactieraad van TVVL magazine, van Ibpsa-NVL (International 
Building Performance Simulation Association) en van Ashrae (American Society of Heating, 
Refrigerating and Airconditioning Engineers).” 

Winnares van de B.J. Max-prijs Laure Itard te midden van Wim Zeiler (l) en Ferry de Vries
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en ontstond er (gelukkig) een levendige discus-
sie tussen bestuur en zaal. Alle ‘Questions and 
Answers’ zijn gebundeld en terug te vinden 
op onze (inmiddels vernieuwde!) website 
www.tvvl.nl. Niet alleen via het filmpje en 
de introductie van Ferry de Vries kregen de 
aanwezigen een inkijk in het nieuwe werken. 
Dat gebeurde ook via de bijdragen van I&E-lid 
ing. G. (Gerard) Lokhorst (een intro over de 
nieuwe TVVL-website en de betekenis van 
social media) en TR-voorzitter ing. H. (Hans) 
Besselink (introductie van de pilot ‘Smart 
Grids’, als een voorbeeld voor de nieuwe 
projectaanpak). 
De zaal had voorzitter Ferry de Vries niet 
gelukkiger kunnen maken, toen hij vroeg om 
de mening van de leden over de koers en de 
daarbij behorende nieuwe structuur: alle stem-
briefjes kleurden groen! Voorstel aangenomen! 
Nu zal een Voordrachtscommissie [inmiddels 
heeft prof.ir. R. (Rob) Kouffeld zich beschikbaar 
gesteld als voorzitter, red.] kandidaten polsen 
om zitting te gaan nemen in het zes man sterke 
nieuwe bestuur. Een Implementatiecommissie 
dient te zorgen voor een ‘geoliede overgang’.

hun bezoek aan Paleis Het Loo (altijd weer 
interessant) en de opgedane ervaringen in de 
diverse ‘workshops’ (Parfum; Visagie, of Kleur 
& kleding). ’s Avonds stond een ‘diner met 
muzikale omlijsting’ op het programma, dat 
volgens de VC bij voorkeur werd bijgewoond 
in ‘black tie’. De meesten bleken zich keurig 
aan dit voorschrift te hebben gehouden, al 
vroeg menigeen zich af ‘waarom?’ [gezien de 
opmerkingen uit de enquête, red.] De avond 
vloog om met in de smaak vallende muziek 
van Jazzence, zang van Lya van Beersum en 
intermezzo’s van Christiaan Koetsier & Wiebe 
Kaspers, jonge solisten van het conservatorium 
Zwolle. Young TVVL zou Young TVVL niet zijn, 
wanneer zij niet het allerlaatste ‘woord’ met 
muziek zouden leveren met een ook nu weer 
knallende afterparty. Deze was werkelijk cool. 
Bedankt mannen!

Gerard Lokhorst introduceert de nieuwe TVVL-

website

 TRANSITIE
Na de prima lunch volgden bijdragen van ing. 
M. (Machiel) Karels (DWA), die het master-
plan Radio Kootwijk toelichtte, en de Keynote 
van prof.dr.ir. J. (Jan) Rotmans (hoogleraar 
Duurzame transities, Erasmus universiteit/ 
Rotterdam). Jan Rotmans is een maatschap-
pelijk gedreven wetenschapper met ruim 200 
publicaties op het gebied van klimaatveran-
dering, global change modellering, duurzame 
ontwikkeling, transities en systeeminnovaties 
op zijn naam. Hij richtte het onderzoeksin-
stituut Drift op (Dutch Research Institute For 
Transitions) en werd daarmee professor in 
transities en transitiemanagement. 
Bezielend vertelde hij ons op welke wijze hij 
een bijdrage wil leveren aan de maatschap-

Voorstel aangenomen!

pij en een weg wil banen naar een duurzame 
samenleving. Daarvoor is een ingrijpende 
omslag, een transitie, noodzakelijk. En dat 
geldt zeker voor de bouwsector, die hij als 
zeer behoudend kwalificeerde. De trend is van 
aanbod naar vraag; van product naar dienst; 
van economisch naar maatschappelijk. “We 
bouwen wel goed, maar we bouwen niet de 
goede dingen die de samenleving wil hebben.” 

Jan Rotmans

Rotmans deed daarom de voorspelling dat 
drie van de vijf bouwbedrijven niet zullen 
overleven. Techniek is de toekomst van ons 
land. “We gaan naar de groene installateur, de 
groene dakdekker etc. Jongeren moeten gaan 
leren – werken – ondernemen in de ‘duurzaam-
heidsfabriek’. Zij willen zich kunnen optrekken 
aan ‘iconen’, de kantelaars.” Hij liet daarmee 
de zaal achter met de vraag: Wie rekenen we 
daaronder binnen onze sector? Er is zo ontzet-
tend veel te doen, juist in onze sector. Stel je 
ambities hoog, en begin nu. Cultuuromslag 
is noodzakelijk! Het was een geweldige, zeer 
inspirerende bijdrage.

 AFTERPARTY
Vervolgens vonden in kleine groepjes 
rondleidingen plaats in en om zendstation 
Radio Kootwijk. De gidsen deden allen hun 
werk voortreffelijk. Eén van hen bleek zo 
uit ‘Memories’ c.q. ‘Adres onbekend’ te zijn 
gestapt. Over toeval gesproken… 
De middag werd afgesloten met een 
Netwerkborrel. De mannen [Hanneke 
Peperkamp, excuses, met uitzonderingen zoals 
jij is TVVL heel vereerd, red.!] hadden net zo’n 
beetje het eerste glas in de hand, toen de 
dames van hun partnerprogramma terug-
keerden. Zij deden uitgebreid verslag over 

Rondleiding in en rondom Radio Kootwijk

De dames voor Paleis Het Loo

De heren van de VC in black tie

Christiaan Koetsier


