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De TVVL-jaarvergadering werd dit jaar, alweer voor de 54e keer, georganiseerd 

bij Inn Style aan de Maarsseveense Plassen, gelegen even boven Utrecht. Van 

donderdagavond 11 april tot en met vrijdag 12 april bezochten enthousiaste 

verenigingsleden, waarvan velen vergezeld van hun partner, deze jaarlijks 

terugkerende hapening van TVVL. Na een ontspannen ‘get-together’ op de 

openingsavond, volgde op de vrijdag het meer inhoudelijke programma. Een 

verslag.

“Samen de schouders eronder”

S. (Sandra) van Ewijk-Jansma, TVVL-verenigingsbureau; ing. F.J. (Frank) Stouthart, 
Merlijn Media BV

Recessie. TVVL-voorzitter Ferry de Vries, 
die bij het (nog) ontbreken van een nieuwe 
verenigingsdirecteur zichzelf op gevatte wijze 
als spreker aankondigde,  kon er niet helemaal 
om heen. In zijn betoog op de vrijdagochtend 
– de gebruikelijke Jaarrede voorafgaand aan 
de Huishoudelijke vergadering – stipte hij de 
economische malaise die zich toch vooral 
voordoet in de bouwbranche toch maar even 

aan. “Optimisme zou ons op de been moeten 
houden. Het consumentenvertrouwen neemt 
toe zodra er positieve berichten zijn. Maar 
we zijn weer terug bij af als er een stofwolkje 
opdwarrelt.” De voorzitter wilde er niet te 
lang bij stilstaan. “Terugblikken hoort bij 
een jaarrede, maar vervolgens moet de blik 
snel gericht worden op de toekomst, die veel 
belangrijker is.” Want er gebeurt de laatste 
jaren veel, zowel in als buiten de vereniging. 
De maatschappij verandert snel, constateert 
De Vries. De manier waarop in het verleden 
contacten werden gelegd en onderhouden, 
en waarop de structuur van de vereniging was 
ingericht, verschilt aanzienlijk van de wijze 
waarop jongere generaties hiermee omgaan. 
Het gaat sneller, minder hiërarchisch, minder 
geografisch gebonden, individualistischer 
maar ook met toenemende competitie. TVVL 
zal met die verandering mee moeten bewegen 
en die weg is inmiddels ook al ingezet. “Maar 
we zullen er wel samen de schouders onder 
moeten zetten.” Elders in deze uitgave is de 
jaarrede van de voorzitter nog eens rustig terug 
te lezen.

 HUISHOUDELIJK
De Huishoudelijke vergadering die volgde 
verliep vervolgens op de gebruikelijke wijze. 
De jaarstukken en begrotingen passeerden 
de revue, waarover het bestuur door diverse 
leden kritisch doch inhoudelijk werd bevraagd. 
Leningen, donaties, cofinanciering, bestem-
mingsreserves… Hier en daar had de penning-
meester het een en ander nader toe te lichten. 
De begrotingen werden desondanks door de 
vergadering goedgekeurd. Dat gold overigens 
niet voor het aangepaste Huishoudelijke 
reglement. Het bestuur besloot de goed-
keuring hiervan op te schorten vanwege de 
vele opmerkingen die hierop vanuit de zaal 
kwamen.
Discussie was er ook nadat het bestuur onder 
het punt Verenigingsbelangen verslag had 
gedaan van de visie en het beleid van TVVL 
met betrekking tot onderwijs, duurzaamheid, 
imago en samenwerkingsverbanden. Ferry de 
Vries lichtte, zoals hij zelf zei, een tipje van de 
sluier op. De zaal reageerde met suggesties 
als “zoek samenwerking met het voortgezet 
onderwijs zodat er goed opgeleide technici het 
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voor het ontwerpen en beoordelen van het 
thermisch binnenklimaat. Sinds 2003 werkt hij 
bij de afdeling Climate Design van de faculteit 
Bouwkunde van de TU Delft en heeft hij daar-
naast zijn eigen consultancybureau. Stanley 
Kurvers en Joe Leijten hebben gezamenlijk vele 
nationale en internationale publicaties over 
het binnenmilieu op hun naam staan alsmede 
vele lezingen gegeven op dit gebied.”

 MIDDAGPROGRAMMA
Na het ochtendprogramma en daaropvol-
gende lunch was er dit jaar geen excursie-
programma. TVVL had gekozen voor twee 
sprekers. De eerste spreker was Bas Lansdorp, 
medeoprichter van Mars One, een initiatief om 
de mensheid naar Mars te brengen. In 2023 
zullen de eerste vier mensen zich er vesti-
gen. Zij vormen de basis van een permanent 
bewoonde Marsbasis, van waaruit we zullen 
leren en groeien. Als de eerste bemanning 
landt, zal er een bewoonbare en duurzame 
basis klaar staan om de astronauten te huis-
vesten. Iedere twee jaar zal een nieuwe groep 
mensen aansluiten. Om dit plan mogelijk 
te maken heeft Mars One een nauwkeurig 
en realistisch plan ontworpen dat volledig is 
gebaseerd op het gebruik van bestaande tech-
nologieën. Het plan is technisch en financieel 
haalbaar dankzij de bundeling van kennis en 
expertise van bestaande ruimtevaartleve-
ranciers en experts in diverse vakgebieden. 
Inmiddels is de inschrijving gestart voor 
deelname als astronaut en zijn er al heel 
veel aanmeldingen van over de hele wereld 
ontvangen. Bas geeft lezingen aan zeer diverse 
groepen en bij iedere groep is er wel iemand 
die enthousiast is en zich aan wil melden als 
astronaut. Bij TVVL bleek echter niemand 
bereid het aardse leven voor altijd achter 
zich te laten. Het was een boeiend verhaal en 
we zijn allen zeer benieuwd naar de ontwik-
kelingen rond dit project. Na dit “zwevende 
verhaal” was het even terugschakelen naar 
Aarde voor  het nuchtere verhaal van Rintje 
Ritsma. Rintje vertelde zijn levensverhaal 
vanaf het moment dat hij als 6-jarig jongetje 
voor het eerst zijn schaatsen onder bond. Met 
talent en ook een portie geluk komt hij via Jong 
Oranje in de Kernploeg en weet hij  jarenlang 
het Allround schaatsen te domineren. In 1995 
brak Rintje met de KNSB. Hij wilde een com-
mercieel schaatsteam starten. Dit ging echter 
niet zonder slag of stoot. Vele onderhan-
delingen met de KNSB volgden. Het is hem 
uiteindelijk gelukt de eerste professionele 
schaatsploeg op te zetten. Inmiddels is Rintje 
gestopt met schaatsen en houdt hij zich bezig 
met bobsleeën en motorrijden. Na deze twee 
presentaties was het tijd voor de afsluitende 
borrel en zat de jaarvergadering er weer op.

vakgebied instromen’, ‘ga concreet samenwer-
ken met andere verenigingen en organisaties’ 
en ‘denk eens na over stemrecht voor begun-
stigers’. Het bestuur toonde zich blij met de 
reacties en beloofde hieraan serieuze aandacht 
te zullen besteden.

 B.J. MAX-PRIJS
Een niet onbelangrijk, jaarlijks terugkerend 
onderdeel van het ochtendprogramma was 
natuurlijk de uitreiking van de B.J. Max-prijs. 
Juryvoorzitter Wim Zeiler maakte ook dit jaar 
weer de prijswinnaars bekend. “Het is inmid-
dels alweer de achtentwintigste maal dat we 
de B.J. Max-prijs uitreiken. Uit de namen van 
alle eerdere prijsontvangers spreekt de toe-
wijding voor het vakgebied, die een bindende 
factor is voor onze leden. Dit jaar heeft de jury, 
in tegenstelling tot de voorgaande jaren, geen 
suggesties van leden ontvangen voor nomi-
naties. Dat is jammer want deze suggesties 
worden altijd zeer serieus meegenomen in 
de afweging om te komen tot de uiteindelijke 
kandidaat. Daarom hierbij een oproep om dit 
volgend jaar vooral wel te doen. De winnaars 
van dit jaar publiceerden gedurende een groot 

aantal jaren regelmatig in vakbladen, waren 
sprekers tijdens nationale en internationale 
congressen, workshops en seminars. Vanwege 
hun vele gezamenlijke publicaties en studies 
over de comfortbeleving van mensen in 
gebouwen alsmede de specifieke rol van de 
robuustheid van gebouwen en installaties 
daarin, heeft de jury besloten de B.J. Max-prijs 
2013 uit te reiken aan ing. S.R. Kurvers en drs. 
J.L. Leijten. Joe Leijten studeerde theoretische 
psychologie te Utrecht. Hij is werkzaam bij 
de Technische Universiteit Delft, Faculteit 
Bouwkunde, Afdeling Climate Design en bij 
Apogeum Binnenmilieu Consult te Gouda. 
Hij heeft jarenlange ervaring als adviseur op 
het gebied van binnenmilieu en arbeidsom-
standigheden in kantoorgebouwen en niet 
industriële bedrijfsgebouwen. Hij ontwikkelde 
onderzoeksmethoden en beleidsadviezen 
in opdracht van ministeries en de Europese 
Unie. Stanley Kurvers heeft civiele techniek en 
hogere veiligheidskunde gestudeerd. Daarna 
heeft hij als binnenklimaatspecialist gewerkt 
bij verschillende arbodiensten. Hij heeft mee-
gewerkt aan de ontwikkeling van de adaptieve 
temperatuurgrenzenmethode, een richtlijn 

De winnaars van de B.J. Max-prijs Stanley Kurvers (midden links) en Joe Leijten (midden rechts), 

geflankeerd door TVVL-voorzitter Ferry de Vries (links) en juryvoorzitter Wim Zeiler

Bas Lansdorp Rintje Ritsma
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 GET-TOGETHER 
Nog even terug naar het begin van de jaar-
vergadering. Het programma startte dit jaar 
met een get-together op de donderdagavond. 
Young TVVL had het initiatief genomen om 
invulling te geven aan deze avond. Vooraf 
was een tipje van de sluier opgelicht met het 
noemen van de cryptische woorden Monte 
Carlo, Place du Tertre en München. De gasten 
die voor een hotelovernachting hadden 
gekozen, werden met de bus in het hotel 
opgehaald. Bij aankomst bij de locatie Inn Style 
werd men ontvangen door twee casinodames. 
Alle gasten kregen voldoende zakgeld om 
deze avond in te zetten aan een van de drie 
casinotafels. Voor de sportieve gasten was het 
mogelijk om golfballen af te slaan vanaf het 
terras naar een target op 50 à 60 meter vanaf 
de kant in het water. Menig balletje belandde 
in het water, maar TVVL blijkt vele golfers in 
het netwerk te hebben, dus ook de netten 
werden regelmatig gevonden. Voor de man en 
vrouw die dit het vaakst lukte, was er een klein 
prijsje. Bij de heren was dit René Kümmer van 
Orange Climate Group, bij de dames Karen de 
Wit, echtgenote van Jan-Willem de Wit van De 
Wit Ventilatoren. Ook konden de gasten een 
TVVL-schilderij maken. Het schildersdoek met 
ons bekende logo met huisje is met hulp van 
diverse gasten een kleurrijk geheel geworden. 
Om 23.00 uur eindigden deze activiteiten 
en was het tijd voor het volgende onderdeel 
van de avond. Eén van de zalen was geheel 
omgebouwd rond het thema Bierfest met als 
middelpunt een houten skihutbar. Rond 00.30 
uur werd de avond afgesloten en vertrokken de 
gasten weer naar huis/hotel, om de volgende 
dag weer terug te komen voor de tweede dag 
van de jaarvergadering.

Ron van Klaveren slaat afDe casinodames

De jaarvergadering 2013 werd mede 
mogelijk gemaakt door:
Gouden sponsor:

Zilveren sponsors:

Bronzen sponsors:
Blygold Nederland BV, De Wit ventilato-
ren, DuurzaamGebouw, Smits van Burgst 
bv, TIBN Installatietechniek BV en Wolter 
& Dros BV

Het TVVL-schilderij in wording

Volgend jaar staat de jaarvergadering (onder voorbehoud) gepland op vrijdag 4 april 
2014. Zodra de invulling van het programma bekend is, wordt u hierover geïnformeerd. 
Noteert u de datum alvast in uw agenda?
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