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Een jaarvergadering zonder voorbereidingscommissie. Ook de jaarlijks 

terugkerende TVVL-bijeenkomst heeft zich inmiddels volledig aangepast aan 

de nieuwe verenigingsstructuur. Vertrekkend directeur verenigingsbureau, Jan 

Aufderheijde, nam de honneurs van ceremoniemeester waar. Hij heette de 

aanwezige leden en hun partners van harte welkom. Deze zagen een ‘bestuur 

nieuwe stijl’ voor zich op het podium plaatsnemen; voorzitter, secretaris/

penningmeester en verenigingsdirecteur omringd door de in 2011 geïntroduceerde 

portefeuillehouders van de vier TVVL-pijlers. Nog een primeur: een vrouw in het 

bestuur. Kortom, de vereniging is in beweging.

Structuur in de vereniging

Sandra van Ewijk-Jansma, TVVL-verenigingsbureau; Frank Stouthart, 
Merlijn Media BV

160 deelnemers togen op vrijdag 20 april jl. 
naar Scheveningen voor de alweer 53ste TVVL-
jaarvergadering. Plaats van handeling was het 
Bilderberg Europa Hotel, op loopafstand van 
strand en pier. Onder de aanwezigen bevond 
zich de (inmiddels) nieuwe verenigingsdirec-
teur, Roel Theunissen, die Jan Aufderheijde per 

1 mei jl. is opgevolgd.
De aftrap was zoals gebruikelijk voor de TVVL-
voorzitter. Ferry de Vries zinspeelde in zijn 
jaarrede op een mogelijk laatste jaarvergade-
ring. Immers, ooit voorspelden de Maya’s dat 
de wereld op 21 december 2012 zou vergaan. 
Maar er ligt inmiddels ook al ‘wetenschappe-
lijk bewijs’ dat de Maya’s zich enkele eeuwen 
zouden hebben vergist. Het heeft dus nog wel 
degelijk zin voor TVVL om de nieuw ingeslagen 
weg voort te zetten.
De Maya-voorspelling vormde de opmaat naar 
het onderwerp dat de voorzitter in zijn jaarrede 
centraal stelde: de nieuwe TVVL-structuur. 
Elders in deze uitgave kunt u zijn jaarrede nog 
eens rustig nalezen.

 B.J. MAX-PRIJS
Na de jaarrede volgde de uitreiking van de B.J. 
Max-prijs. Juryvoorzitter Wim Zeiler mocht de 
in successie 27ste winnaar van deze belangrijke 
TVVL-prijs bekend maken. Rienk Visser was dit 
maal de gelukkige. Hij ontving het geldbedrag 
en de bijbehorende oorkonde uit handen van 

Ferry de Vries. De motivatie van de jury is 
weergegeven in de kadertekst op de volgende 
pagina.
Visser nam de gelegenheid te baat om met de 
snelheid van het licht een letterlijk en figuurlijk 
geanimeerde presentatie te geven over het 
onderwerp verlichting, waarover hij diverse 
publicaties schreef en waarvoor hij de B.J. Max-
prijs kreeg toegekend. Bijzonder was overigens 
dat Visser 44 jaar geleden in dienst trad bij 
het bedrijf van de heer Max, waar de naam-
gever van de TVVL-prijs net zijn dienstjaren 
beëindigde. 

 WAARDERING
Waardering was er ook voor drie TVVL-leden 
die zich gedurende lange tijd op diverse ter-
reinen hebben ingezet voor de vereniging. Aart 
van Gelder, Hans Besselink en Rob Kouffeld 
werden benoemd tot Lid van verdienste 
van TVVL. Een terechte benoeming, gezien 
hun vele inspanningen voor de vereniging in 
diverse commissies. Tot voor kort maakten 
Van Gelder en Besselink nog deel uit van het 

TVVL-jaarvergadering Scheveningen

Ceremoniemeester Jan Aufderheijde
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Uitgesproken door de juryvoorzitter van de B.J. Max-prijs, Wim Zeiler
“Uit de namen van alle eerdere prijsontvangers spreekt talent en toewijding voor het vakge-
bied onder onze leden. Onze vereniging kan er trots op zijn! 
Ook dit jaar prijst de jury zich weer gelukkig met diverse suggesties van leden. Deze zijn zeer 
serieus meegenomen in de afweging om te komen tot de uiteindelijke kandidaat. 
De winnaar van dit jaar spreekt regelmatig op nationale en internationale congressen, work-
shops en seminars. Ook publiceert hij regelmatig in vakbladen. Hij heeft tevens twee boeken 
geschreven over de toepassingsmogelijkheden van verlichting en is eindredacteur van het 
Handboek Verlichtingstechniek van Sdu Uitgevers. Daarnaast is hij lid van diverse commis-
sies van de NSVV, trekker van de werkgroep Museumverlichting van de NSVV en Professional 
Member van PLDA, de ‘Professional Lighting Designers’ Association. Hij is sinds de oprichting 
van de (voormalige) afdeling Elektrotechniek van de TVVL bestuurslid geweest.
Dit jaar spreekt de jury haar bijzondere waardering uit voor een reeks artikelen in TVVL 
Magazine alsmede de vele andere publicaties op het gebied van verlichting. Vanwege zijn 
publicaties, lezingen en andere uitingen over de invloed van verlichting op de gezondheid en 
het welbevinden van mensen in gebouwen heeft de jury besloten de B.J. Max-prijs 2012 uit te 
reiken aan Rienk Visser.
Rienk Visser is in 1968 begonnen als technicus bij de Elektrotechnische afdeling van 
Grontmij|Technical Management, destijds Adviesbureau J.A. Verhoeven. Al vrij snel daarna 
heeft hij zich gespecialiseerd in het ontwerpen van verlichting. Door zijn bijdrage aan diverse 
grote projecten heeft hij een bijzonder ruime ervaring en kennis op het gebied van verlichting 
binnen en rondom gebouwen. Na zijn pensionering in 2009 is hij een eigen ontwerpbureau 
gestart: Rienk Visser Lichtontwerp en -advies. Centraal staan voor hem de functionele eisen 
en creatieve mogelijkheden bij de binnen- en buitentoepassingen van licht, afgestemd op 
architectuur, kunstuiting, omgeving en beleving.”

 CONSIDERANS B.J. MAX-PRIJS 2012

Algemeen bestuur en was Kouffeld voorzit-
ter van de Voordrachtscommissie die tot taak 
had het nieuwe bestuur samen te stellen. De 
bijbehorende onderscheiding werd opgespeld 
door voorzitter De Vries, die de heren roemde 
vanwege hun grote verdiensten voor de vereni-
ging door de jaren heen.
Aufderheijde maakte vervolgens graag van de 
gelegenheid gebruik om TVVL-lid Laure Itard 
te onderscheiden namens Rehva, de overkoe-
pelende Europese federatie waarbij TVVL is 
aangesloten en waarvan Aufderheijde sinds 
kort vice-voorzitter is (tot 2014). Itard kreeg 
de Rehva Professional Award uitgereikt, na 
vorig jaar tijdens de TVVL-jaarvergadering al de 
B.J. Max-prijs in ontvangst te hebben mogen 
nemen.
Verder wist Aufderheijde te melden dat voor 
de derde keer op rij een TVVL-lid de pres-
tigieuze Rehva Student Competition heeft 
gewonnen. Rik Maaijen, masterstudent TU/e, 
won de competitie. Dit tot verrassing van de 
verenigingsdirecteur, “want na twee eerdere 
overwinningen moest de eerste prijs dit keer 
wel naar een kandidaat uit een ander Rehva-
land gaan”, dacht hij.

  ALGEMENE 
LEDENVERGADERING

Na een korte pauze, waarin de TVVL-partners 
vertrokken voor hun ochtendprogramma, 
opende De Vries het officiële deel van de jaar-
vergadering, de Algemene ledenvergadering. 
Allereerst werd stilgestaan bij het overlijden 
van de leden J. Lievers en O. Huygen. Een 
bijzonder woord van welkom was er vervol-
gens voor de aanwezige ereleden en leden van 
verdienste. 
De voorzitter ging daarna, zoals gebruike-
lijk, voortvarend door de agendapunten 
heen, gesecondeerd door met name de 
penningmeester/secretaris. De verschil-
lende jaarstukken werden besproken en, zo 
nodig, goedgekeurd. Er was in de zaal enige 
bezorgdheid over de voorgenomen twee 
derde cofinanciering door derden waarop de 
vier pijlers zullen zijn aangewezen. Hiermee 

Uitreiking B.J. Max-prijs, v.l.n.r. Wim Zeiler, Rienk Visser, Ferry de Vries

Leden van verdienste, v.l.n.r. Hans Besselink, Aart van Gelder en Rob Kouffeld.

Jan Aufderheijde en Laure Itard
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wordt bedoeld het aantrekken van middelen 
bij derden voor de plannen en projecten die 
TVVL wil uitvoeren. Het bestuur heeft echter 
alle vertrouwen in dit beleid en wil hiermee 
bovendien graag ambitie uitstralen. De Vries 
liet verder doorschemeren dat verschillende 
externe partijen (o.a. zuster- en branchever-
enigingen) al interesse hebben getoond in de 
plannen van TVVL.

 VERENIGINGSBELANGEN
Vervolgens praatte bestuurslid Jan Kerdèl de 
aanwezigen bij over de implementatie van 
de nieuwe TVVL-structuur het afgelopen 
jaar. Daarbij lag het accent op de periode na 
de extra Algemene ledenvergadering van 
16 november 2011, waarin de TVVL-leden 
instemden met de nieuw ingeslagen weg van 
de vereniging. “Het fundament is gelegd”, zo 
betoogde Kerdèl. “Het herinrichten van de 
nieuwe structuur verdient nu alle prioriteit. Dit 
proces is noodzakelijk en zal eind 2012 moeten 
zijn afgerond. Daarna is er de beoogde ruimte 
om ons helemaal toe te leggen op het lange 
termijn beleid van de vereniging.”
Na uitleg te hebben gegeven over de status 
van het herinrichtingsproces (onder andere 
recente benoemingen pijlervoorzitters en 
MAR-voorzitter, de in gebruik name van het 
structuurplan, het aantrekken van een nieuwe 
verenigingsdirecteur en de heroriëntering van 
functies op het verenigingsbureau), kregen 
de portefeuillehouders en voorzitters van de 
vier pijlers het woord om kort hun ideeën te 
presenteren.

 SLOTAKKOORD
Tot slot wees voorzitter De Vries in een kort 
slotbetoog de aanwezigen erop dat het veran-
deringsproces binnen het verenigingsbureau 
niet onderschat mag worden. Ook maakte 
hij van de gelegenheid gebruik om scheidend 
verenigingsdirecteur Jan Aufderheijde te 
bedanken voor zijn tomeloze inzet voor de ver-
eniging. Vooral zijn inspanningen om deuren te 
openen naar allerlei aanpalende organisaties, 
zowel in binnen- als buitenland, verdienen 
onze complimenten”, aldus De Vries. De voor-
zitter wilde het verder kort houden, omdat de 
officiële afscheidsreceptie van de verenigings-
directeur nog op de planning stond en hij niet 
voortijdig zijn kruid wilde verschieten.
Er volgden nog vragen van enkele leden tijdens 
het vragenrondje, waarmee het ochtend-
programma werd afgesloten. Ondanks het 
ontbreken van een voorbereidingscommissie 
verliep de ochtend volledig volgens planning 
en konden de leden samen met de van hun 
ochtendprogramma teruggekeerde partners 
tijdig aanschuiven voor de lunch in de Brasserie 
van het Bilderberg Europa Hotel.

 MIDDAGPROGRAMMA
Na de lunch vertrok de groep in twee bussen 
naar Den Haag voor het excursieprogramma. 
Eén groep bracht een bezoek aan Museum de 
Gevangenpoort, gevolgd door een stadswan-
deling naar het Binnenhof. Een tweede groep 
bracht een bezoek aan Museum Escher in het 
Paleis met de wereldberoemde, fantasievolle 
voorstellingen van de kunstenaar M.C. Escher, 
gevestigd in het voormalige winterpaleis van 
koningin-moeder Emma. De derde groep ver-
kende per voet de moderne architectuur van 
Den Haag van de hoogste studententoren van 
Nederland ‘Het Strijkijzer’ tot aan het hoogste 
gebouw ‘de Hoftoren’. De laatste groep had 
ervoor gekozen om de middag vrij te besteden 
in Den Haag (er werd met name gewinkeld 
en/of een terrasje gepakt) en maakte alleen 
gebruik van het busvervoer. Helaas voor (o.a.) 
deze groep troffen zij een buschauffeur die zelf 
iets vaker zijn tijd zou mogen besteden in Den 
Haag en omgeving, want hij kon de weg niet 
vinden naar de Buena Vista Beachclub aan de 
Strandweg in Scheveningen. Daardoor werden 
de mensen uit deze bus geconfronteerd met 
een extra excursie, namelijk een (strand)wan-
deling van de haven van Scheveningen naar 
de Boulevard (overigens heeft de organisatie 
zich direct hierover beklaagd bij het busbe-
drijf, maar helaas is het leed dan al geschied). 
Maar… eenmaal aangekomen bij Buena Vista 
Beach Club was het genieten bij de Numan 
& Kant-netwerkborrel. Het was helaas niet 
het gehoopte zomerweer, maar wel droog 
en de deelnemers konden achterover leunen 
in de loungebanken en werden ‘gepamperd’ 
met heerlijke hapjes en drankjes. Een zeer 
geslaagde, ontspannen afsluiting van het 
dagprogramma.

 AVONDPROGRAMMA
Op een unieke locatie, namelijk de Pier van 
Scheveningen, ruim 300 meter in zee, vond 
het diner met feestavond plaats. Zo’n honderd 
gasten dineerden in een rustige ambiance met 
een prachtig uitzicht over de zee, het strand 
en het Kurhaus. Een uitstekende manier om 
rustig te converseren met de tafelgenoten. 
Tussen de gangen door verzorgde Duo La 
Primavera, een bijzonder harp/sopraan-duo, 
twee optredens, met onder andere een gastrol 
voor Gé Postma en een dichterlijke bijdrage 
van onze eigen Walter van der Schee. Vanaf 
het dessert was er gelegenheid tot dansen met 
de band 12Party! en verliet men de tafels om 
zich ook met de andere gasten te vermaken en 
geanimeerde discussies te voeren. Er werden 
zelfs al plannen gemaakt voor de volgende 
jaarvergadering, waarbij met name gesproken 
werd over de terugkeer van de donderdag-
avond. Rond 24.00 uur gingen de gasten naar 

het hotel, huiswaarts of naar de Young TVVL 
After-party in een strandtent aan het begin 
van de Pier. Vanwege de strenge geluidseisen 
in Scheveningen moest Young TVVL improvise-
ren. En dat is gelukt. Bij binnenkomst ontving 
ieder een koptelefoon, aangesloten op de 
muziek van de DJ: het was tijd voor een ‘Silent 
disco’. Een vreemd gezicht voor de toevallige 
voorbijgangers die een groep mensen zag 
swingen maar zelf geen geluid hoorden. In 
ieder geval een aparte, leuke belevenis voor de 
discogangers.

Volgend jaar staat de jaarvergadering (onder 
voorbehoud) gepland op donderdag 11 en 
vrijdag 12 april 2013. Zodra de invulling van het 
programma bekend is, wordt u hierover geïnfor-
meerd. Noteert u de data alvast in uw agenda?

Bovenop ‘Het Strijkijzer’ 

De Numan & Kant-netwerkborrel

Duo La Primavera


