
1959 – 2019: TVVL bestaat 60 jaar 
en is springlevend

De afgelopen 10 jaar stonden in het teken van het 

opnieuw uitvinden wat de vereniging is en waar 

de vereniging zich op moet richten. Dit begon in 

2009/2010 met een onderzoek naar het doel en de 

focus van de vereniging. De vereniging werd naar 

eer en beste geweten voortgezet in een nieuwe 

structuur en een nieuwe koers werd ingezet. 

Dit bleek lastiger dan verwacht. Verschillende 

meningen en verschillende interpretaties over de 

koers werden de vereniging bijna fataal. In een van 

de belangrijkste ledenvergaderingen in de historie 

van TVVL werden meningen en standpunten, soms 

verhit, uitgewisseld. Gelukkig nam verstand het 

over van de emotie. Henk Willem van Dorp en 

Joes van Asten werden gekozen als voorzitter en 

penningmeester en snel werd een nieuw bestuur 

gevormd. De vereniging kon vooruit. Ook dat is 

TVVL. Leren van wat er gebeurd is en weer met 

volle kracht vooruit.

En dat gebeurde. Op basis van het meerjarige 

metathema Beyond Smart Cities nodigde 

We schrijven 26 mei 1959 als de oprichtingsver-
gadering van TVVL plaatsvindt in het gebouw 
van Kunsten en Wetenschappen in Utrecht. 60 
jaar later is TVVL nog steeds springlevend. En 
dat vieren we. Hoe? Door onze vereniging en onze 
leden heel dit jaar in het zonnetje te zetten. Henk 
Willem van Dorp, voorzitter van TVVL, gaf tij-
dens de nieuwjaarsreceptie het startschot voor het 
jubileumjaar. Via dit magazine en onze andere 
media houden we je periodiek op de hoogte van 
de activiteiten. Reken er maar op dat je regelma-
tig iets voorbij  ziet komen.  60 jaar worden, dan 
komt je pensioen in zicht zou je kunnen denken. 
Voor TVVL niet. Sterker nog, de verjonging en 
vernieuwing spatten er steeds vaker van af. 

John Lens, directeur TVVL

TVVL topspreker en visionair Jeremy Rifkin uit. En het 

bestuur verwoordde de strategie in het OGSM model 

(Objectives, Goals, Strategies, Measurements). Dit 

heeft een enorme boost gegeven aan het TVVL van nu.  

Vanuit deze strategie werden veel acties ingezet; van het 

opzetten van een toekomstbestendig Curatorium tot het 

opfrissen van TVVL Magazine, van het vergroten van onze 

naamsbekendheid via social media tot het volwaardig 

onderdeel maken van het vak elektrotechniek binnen 

onze vereniging, van het realiseren van een kennisbank 

tot het stimuleren van de samenwerking van alle onder

delen binnen TVVL. En ga zo maar door. Maar wellicht 

het allerbelangrijkste: kennisontwikkeling werd centraal 

gezet.

Een volgende stap die bijgedragen heeft aan het huidige 

succes van TVVL is de verhuizing van het verenigings

bureau van Leusden naar het Intechnium gebouw in 

Woerden. Het belangrijkste doel was het herstellen van 

de verbinding tussen cursisten en TVVL / het verenigings

bureau. Cursisten komen nu naar TVVL en niet meer naar 

een anonieme vergaderlocatie. 
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Het frisse nieuwe verenigingsbureau is er alweer bijna  

3 jaar. Het is een ontmoetingsplek geworden waar leden 

zeer regelmatig aanlanden en met elkaar in gesprek komen 

tijdens een van de vele bijeenkomsten, vergaderingen en 

cursussen. Het verenigingsbureau vormt het TVVL huis 

waar het gaat om installatietechniek in en om gebouwen.

De mijlpalen uit de eerste 50 jaar van TVVL zijn in 2009  

prachtig in beeld en tekst gebundeld. De pdf van dit boek is 

gratis te downloaden via www.tvvl.nl/boeken/tvvl50jaar.  

In het kader van het 60 jarig bestaan heeft TVVL aan oud  

directeur Jan Aufderheijde gevraagd of hij een addendum 

van de laatste 10 jaar wil maken. Geweldig als ook jij daar 

een bijdrage aan wil leveren door het opsturen van foto’s en 

teksten van belangrijke TVVL gebeurtenissen die niet mogen 

ontbreken. Hierbij hoef je je niet te beperken tot de laatste 10 

jaar. Stuur jouw input naar het verenigingsbureau ter attentie 

van Veerle van Gent via v.vangent@tvvl.nl. TVVL heeft als doel 

om het addendum van de laatste 10 jaar eind 2019 te presen

teren tijdens een feest ter ere van het 60 jarig bestaan.

De foto’s/verhalen/anekdotes die we van jullie krijgen willen we 

presenteren in de hal van het verenigingsbureau. In de loop van 

2019 ontstaat er zo een expositie over de geschiedenis van TVVL. 

Uiteraard nodigen we jullie daarvoor uit.

Tot slot vertel ik graag over het jaarthema voor 2019: Energie voor 

de toekomst. Het Beyond Smart Cities Event op 9 januari stond 

al volledig in het teken van Energie voor de Toekomst. Samen 

met TVVL Kennispartners heeft TVVL hier inhoud aan gegeven. 

Waterstof was een prominent aandachtspunt. Aan het eind van het 

Smart Cities Event is de Waterstof Community gelanceerd. Wil je 

aan deze community meedoen? Meld je aan via het TVVL commu

nity platform www.tvvlconnect.nl. Na het Smart Cities Event startte 

de nieuwjaarsreceptie. Elk jaar weer prachtig om te zien dat zo’n 250 

leden elkaar ontmoeten om elkaar het beste te wensen. Dat is TVVL. 

Een prachtige vereniging. Op naar het 100jarig jubileum!

(Advertentie)

Kwaliteit op Maat.

In het merendeel van de ziekenhuizen in
Nederland zijn OK-plena, opdek plena
en toebehoren geïnstalleerd, door ons 
ontworpen en geproduceerd.
Dit feit hebben we nooit aan de grote 
klok gehangen.
Het is nu tijd om uit de kast te komen en 
aan te kondigen dat wij deze toebehoren 
voor uw OK en opdekruimten, gewoon  
- zonder tussenkomst van derden - 
rechtstreeks aan u leveren.

Smitsair Luchttechniek, al meer dan 
20 jaar toonaangevend in het ontwerpen, 
produceren en monteren van OK-plena, 
opdek plena, recirculatie schachten, 
retour roosters etc. ten behoeve van uw 
OK en/of opdek ruimten.

Uit de kast…

www.smitsair.nl/nl/luchttechniek/zorg
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