
34 TVVL Magazine | 07/08 | 2012 JAARVERGADERING

Zoals gebruikelijk besteedt TVVL Magazine in haar uitgave na de zomervakantie 

aandacht aan de TVVL-jaarvergadering. Deze vond plaats op 20 april jl. in 

Scheveningen. Voorzitter Ferry de Vries opende de jaarvergadering met zijn 

jaarrede, waarvan hier de integrale publicatie volgt.

Einde der tijden of nieuw begin?

Ing. W.M.F. (Ferry) de Vries, voorzitter TVVL

 1E OPINIE (OVERLEEF 2012)
Vele culturen hebben al voorspeld dat in 2012 
de wereld voor eens en voor altijd zal veran-
deren. Zo hebben de Pueblo indianen, Zulu’s 
en Maya’s dit jaar aangeduid als een keerpunt 
in de geschiedenis en toekomst van onze 
aarde. De kalender van de Maya’s loopt op 21 
december 2012 af om vervolgens opnieuw te 
beginnen. De Maya’s geven aan dat de wereld 
een drastische verandering ondergaat op deze 
specifieke datum. De aarde en zon zullen op 
één lijn staan in het centrum van de Melkweg. 

Dit zal desastreuze gevolgen hebben voor de 
mensheid, op zowel sociaal als ecologisch vlak. 

 2E OPINIE
De euro bestaat tien jaar en kent nu al een 
rijke geschiedenis. Zo heeft de euro ons veel 
opgeleverd. Denk aan de handel. Nederland is 
een echt handelsland en het hebben van een 
gemeenschappelijke munt is een voordeel 
voor het voeren van handel. Maar er zijn ook 
tegengeluiden. Zo is er de commotie over 
Griekenland. Immers, de euro is niet alleen een 

munt van Nederland maar van alle eurolan-
den, waaronder dus ook Griekenland, Italië en 
Spanje.
Hoe de toekomst van de euro er gaat uitzien is 
onduidelijk. Zo speculeren meerdere econo-
men erop dat de euro niet langer kan bestaan. 
Daartegenover staat dat de overheden er 
toch alles aan doen om de euro te handhaven. 
Volgens die overheden is een verval van de 
euro een nog grotere bedreiging voor een nog 
grotere crisis. 

 3E OPINIE
Meerdere economen noemen 2012 het jaar 
van de waarheid. Verschillende beslissingen 
zijn gemaakt om de crisis in bedwang te 
houden. Maar is het voldoende? De crisis 2012 
is een feit, maar het is nog de vraag hoe groot 
de crisis zal zijn.
De speculaties zijn al begonnen. Zo heeft 
DNB aangegeven dat we kunnen fluiten 
naar het geld wat we hebben uitgeleend 
aan Griekenland en wordt minister de Jager 
opgeroepen om nu eindelijk de waarheid te 
spreken. Tegelijkertijd worden de huizen nog 
steeds niet goed verkocht en horen we dat veel 
Nederlanders er maandelijks flink op achteruit 
gaan vanwege verhoogde zorgverzekeringspre-
mies en een verlaging van inkomen.

 4E OPINIE
In 2012 zullen de banken nog steeds een 
positie innemen van voorzichtigheid. De 
banken zullen nog steeds proberen om meer 
kapitaal binnen te halen en minder leningen 
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te verstrekken. De spaarrentes zullen wellicht 
gaan stijgen, maar geld lenen wordt daarente-
gen weer duurder.
Het is nog de vraag of de banken hun geld van 
Griekenland zullen terugkrijgen. Ook zal het 
bestaan van de euro een kritieke factor zijn 
voor de toekomst van de banken in Nederland. 
En zal de situatie in Spanje en Italië de crisis in 
Nederland sterk beïnvloeden.

 5E OPINIE
De crisis afwentelen, gaat niet meer lukken, 
denkt onderzoeker Sander Boelens. Daarvoor 
is het te laat. Toch ziet hij zichzelf niet als 
doemdenker of onheilsprofeet. “Nee, voor 
babyboomers zal het heel onaangenaam 
zijn dat zij minder te besteden hebben dan 
gedacht. Maar voor de meeste anderen zal het 
even vervelend zijn – een crisis is natuurlijk niet 
leuk. Maar daarna zal het beter worden, omdat 
op de puinhopen een nieuw stelsel kan worden 
opgebouwd.”
De vraag waarom je dit verhaal zo weinig 
hoort, vindt Boelens een verkeerde. “Ik kan zo 
twintig boeken noemen waarin delen van dit 
verhaal staan.” Waarop hij allerlei buitenlandse 
boeken uit zijn boekenkast haalt: ‘Der Crash 
kommt’ van Max Otte, ‘The second Great 
Depression’ van Warren Brussee en ‘Quand les 
autruches prendront leur retraite’ van Alain 
Madelin en Jacques Bichot. Ook besteden de 
Duitse kranten volgens hem wel veel aandacht 
aan het onderwerp. In Nederland willen 
mensen het niet horen, geeft hij toe. Zelf denkt 
hij dat dit een gevolg is van de visie van de 
dominante generatie: de babyboomers. “Zij 
gaan nog altijd uit van groei. In de jaren zestig 
kon dat ook, maar inmiddels niet meer. Europa 
heeft een geboortecijfer van 1,4. Economische 
groei op de middellange termijn is dan een 
illusie.”

  EINDE DER TIJDEN OF NIEUW 
BEGIN?

Er zijn in het verleden flink wat voorspellingen 
geweest over het einde der tijden, zoals de 
voorspellingen van Notradamus, de Maya’s, de 
profeet Hosea, de I-Ching, de Hopi Indianen, 
webbot-voorspellingen en nog vele anderen. In 
feite kennen het Boeddhisme, het Brahmisme, 
Hindoeïsme en de Christelijke leer verhalen 
over een ondergang. De verwachting van velen 
wordt vaak direct gekoppeld aan de Maya-
kalender die stopt op 21 december 2012.
Opmerkelijk is dat NASA onlangs voorspeld 
heeft dat er een grote kans aanwezig is voor 
een super solar storm in 2012.
Hoewel men uitgaat van de datum 21 
december 2012 is er door wetenschappers in 
het november nummer van NWT tijdschrift 
( natuur wetenschap & techniek) melding 

gemaakt dat 21 december 2012 een rekenfout 
betreft. Het moet 2208 zijn.
Het boek der veranderingen (Yijing of I Tjing), 
dat wordt gebruikt als orakel, komt voort uit 
de Chinese filosofie die stelt dat er twee ener-
gieën werkzaam zijn. Een vrouwelijke energie 
Yin en een mannelijke energie Yang. De twee 
energieën kunnen ook wel gezien worden als 
licht en donker of goed en kwaad, en vormen 
elkaars tegenpool.  
Terrence McKenna auteur van ‘The Invisible 
Landscape’ zag in een visioen hoe de I Ching 
wiskundig ontleed kon worden en ontdekte dat 
de I Ching een golf van veranderingen weergaf. 
Deze golfbeweging noemde hij de tijdgolf van 
veranderingen (timewave). De eindtijd die 
McKenna met deze methodiek ontdekte was 
17 november 2012.
Kunt u het nog volgen?

 NIEUWE STRUCTUUR
Dames en heren het is een groot genoegen 
deze jaarvergadering te mogen openen. 
Welkom op de 53e jaarvergadering van TVVL in 
het mooie Scheveningen. De geboorteplaats 
van Wim Kan en Jan Pronk , en de plaats waar 
vlaggetjesdag dit jaar gewoon doorgaat!
Sinds de 52e jaarvergadering, waarin u allen 
akkoord ging met de nieuwe verenigingsstruc-
tuur, is er veel gebeurd. Een voordrachtscom-
missie onder leiding van prof. Kouffeld ging 
aan de slag om vervolgens in de bijzondere 
algemene ledenvergadering van 16 november 
2011 een nieuw bestuur aan u voor te leggen. 
Vandaag zal dit nieuwe bestuur zich voor de 
eerste keer aan u presenteren. 
De implementatie zal vanaf dat moment 
moeten plaatsvinden. Het proces van veran-
dering moet je verankeren in de vereniging. 
Omdat uw bestuur daar snel en ook op een 
goede manier invulling aan heeft willen geven, 
is het duidelijk dat de inspanning meer dan 
normaal is. Wij hebben ons een jaar de tijd 
gegeven om de transitie te laten plaatsvinden.
Lukt dat dan? Ik zal met u doornemen waar wij 
nu staan.

 INVULLING PIJLERS
Pijlervoorzitters moesten benoemd worden en 
de pijlers moesten onder verantwoordelijkheid 
van de pijlervoorzitters ook verder ingericht 
worden. Voor de ene pijler is dit niet zo’n 
probleem, maar voor de andere wel. De juiste 
mensen vinden op de juiste plaats bleek geen 
sinecure te zijn. Zeer zorgvuldig zijn er mensen 
benaderd en gelukkig zijn wij er in geslaagd 
zeer capabele mensen op de positie van pijler-
voorzitter aan te stellen.
Op de nieuwjaarsreceptie vertelde ik u de 
namen van de pijlervoorzitters. Helaas heeft de 
pijlervoorzitter van Kennisplein om persoon-

lijke redenen moeten afhaken. Gelukkig zijn wij 
er in nauwe samenwerking met de portefeuil-
lehouder van Kennisplein in geslaagd een 
goede vervanger te vinden. 
Het inrichten van de pijlers was vervolgens de 
eerste verantwoordelijkheid van de pijlervoor-
zitters. Ook dit bleek zeer goed te lukken. Vele 
leden hebben zich aangemeld. Het is goed om 
te constateren dat ook heel veel jonge leden 
zich zijn gaan inzetten. 
Ondertussen zijn alle pijlers aan de slag gegaan 
en zijn plannen met bijbehorende budgetten 
kenbaar gemaakt. Ook de Maatschappelijke 
Advies Raad ( MAR) heeft inmiddels haar voor-
zitter gekregen. Benoemd is. prof. Luscuere. Hij 
zal aan het bestuur voorstellen wie er verder 
zitting zullen nemen in deze raad.

 BESTUREN
Het besturen, u weet wel op afstand, moet nog 
wel wennen. Immers, meer strategisch denken 
en voorwaardenscheppend acteren is iets heel 
anders dan wat wij voorheen deden. Dat is 
wel even wennen, moet ik eerlijk bekennen. 
Verantwoordelijkheden dieper leggen in de 
vereniging, blijkt een verfrissende uitwerking 
te hebben. Ik beluisterde dat ook tijdens 
de begunstigerbijeenkomsten in het land. 
Optimisme en enthousiasme voerden in het 
algemeen de boventoon. 
Het verenigingsbureau werd ook betrokken 
in de transitie. Medewerkers werden geïnter-
viewd om na te gaan waarin zij voor zich zelf 
mogelijkheden zagen in de nieuwe structuur. 
Vervolgens zijn nieuwe afspraken gemaakt 
en hebben alle medewerkers een nieuwe plek 
gekregen in de organisatie. Dit wil nog niet 
zeggen, dat alles al gesmeerd loopt maar 
de gang is erin gezet en de resultaten zijn 
voorzichtig zichtbaar. Zoals u weet zal onze 
directeur in november met pensioen gaan en 
ook deze vervanging lag op het bordje van het 
bestuur. Gelukkig kunnen wij u melden ook 
daarin te zijn geslaagd.

 DUIDELIJKHEID
Wat ons beweegt is dat wij duidelijk willen 
zijn – op zichzelf een discipline – en we willen 
ons houden aan afspraken die wij met onszelf 
maken. Want als je duidelijk bent zal je omge-
ving dit ook overnemen. Niet altijd direct, 
maar als wij erin geloven leidt dit naar het doel 
en resultaat dat wij nastreven.
Bezieling is een van de belangrijkste eigen-
schappen van het bestuur. Die werkt aansteke-
lijk en leidt tot de gewenste verandering. Zeker 
als wij er zelf lol in hebben.
Hoe sterk is deze keten? Wij moeten alle 
medewerkers, leden, betrekken bij het doel wat 
wij voor ogen hebben. Deel alles met elkaar en 
laat vooral de successen doorklinken. Door het 
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ontdekken van onze eigen competenties, deze 
te ontwikkelen en vooral ook weer te delen. 
Wij moeten geloven in onszelf en het plan en 
vervolgens vertrouwen hebben in onze leden.
Innovatie begint bij het leiden van de vereni-
ging en het werkelijk luisteren en uitdiepen van 
elk idee. Dat vraagt enige lef, dat soms best 
wat meer mag zijn. 
Wij kunnen niet veranderen door het alleen 
maar te zeggen. Wij moeten er echt iets aan 
doen om het roer om te krijgen, en dat kun je 
doen door de juiste mensen op de juiste plek te 
krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat wij daar in 
gaan slagen. 
In onze strategiesessies die wij de afgelopen 
maanden hebben gehouden en die zullen 
worden vervolgd, proberen wij een werkbare 
situatie te creëren. Op alle niveaus moet 
worden gevoeld wat er bedoeld wordt. Dit 
moet worden vertaald naar inspiratiekronkels. 
Als die bij een ieder gevoeld worden, krijg je de 
beweging die zo graag gewenst is.

 AFSCHEID DIRECTEUR
Het kan natuurlijk niet zo zijn, dat in deze 
jaarrede de naam van onze directeur niet 
zou vallen. Zoals u weet, en zoniet dan nu, 
zal onze huidige directeur Jan Aufderheide 
vandaag voor de laatste keer naast ons aan de 
bestuurstafel plaatsnemen. Na 12,5 jaar actief 

te zijn geweest als directeur van TVVL, waarvan 
acht jaar naast deze voorzitter, neemt hij 
afscheid van ons. Jan, als opvolger van André de 
Weijert heb je je gekweten van jouw taak. Jouw 
enthousiasme en drive hebben er mede toe 
geleid dat de deuren van de ons aanpalende 
verenigingen, en niet alleen daar, gemak-
kelijker opengingen voor het bestuur. Ook 
internationaal stond je je mannetje en daar 
ben je nog niet klaar mee.  Het is nu nog niet 
het moment om jou in het zonnetje te zetten. 
Immers, daar komt nog een aantal gelegenhe-
den voor. Maar in voorbereiding hierop leek het 
mij aardig jouw Trudy alvast in een lentebloe-
metje te zetten. Want ook voor haar is het de 
laatste keer dat zij in de zaal zit en jij achter de 
bestuurstafel.

 TOT SLOT
Nog even terug naar mijn inleiding. Het zijn 
maar opinies en met een beetje goede wil 
overleven wij de volgende vijftig jaarverga-
deringen, zeker tot het jaar 2208. Tot slot 
nog een kort verhaal uit het gemeentearchief 
van Scheveningen: ‘Maar mijn lieve vader 
streek zijn hand over ‘t hart, en schonk mij de 
transistor voor mijn verjaardag. Opgetogen 
toog ik met mijn vriendin naar het Westeinde 
om bij Radio Meassen de draagbare Philips aan 
te schaffen. Hunkerend wachtten we de eerste 

zomerse dag af, om ons met radio Veronica, 
de dj´s, de muziek en de (reclame)jingles 
te kunnen verpozen aan het Scheveningse 
strand. Twee weken na mijn verjaardag was het 
eindelijk zover. Beschermd door een handdoek 
en geflankeerd door twee in bikini gestoken 
teenagers, nam het muziekwonder het met 
de jingles op tegen het ruizen van de aanstor-
mende golven. ‘Veronica, het station waar 
muziek in zit’ schalde het over het strand, waar 
de eerste badgasten zich aarzelend kwamen 
laven aan de zonnestralen die het begin 
van de komende zomer aankondigde. Een 
reclamespot prees: ‘Nur Die nylons’ aan, waar 
we gelukkig door de warme zon van waren 
verlost. De nylons waren overigens door de 
slimme gebroeders Verweij zelf op de markt 
gebracht en hadden via de Veronica-reclame 
gretig aftrek in Nederland. Het sponsorpro-
gramma ‘Lexie goes dixie’ met John de Mol 
sr., maakte reclame voor het sigarettenmerk 
Lexington. En Mies Bouwman presenteerde 
een programma van Bayer-aspirine met de titel 
‘Leve het Leven’. Veronica werd zo snel popu-
lair, dat er zelfs Veronica radio’s en Veronica 
sigaretten op de markt kwamen. Luisterend 
naar Anita Berry die, terwijl we ons languit 
koesterde in de zon, een ode bracht aan de 
Middellandse zee, gaven wij ons over aan die 
speciale sfeer, die Scheveningen zo kenmerkte.’


