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Als we terugkijken naar 2015 dan kunnen we net als in 2014 constateren dat TVVL een krachtige vereniging is 
die in beweging blijft. De interne stabiliteit geeft optimaal ruimte om nieuwe uitdagingen enthousiast op te 
pakken. 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar ruim aandacht besteed aan de strategiebepaling. De vragen ‘wie zijn we’ en ‘voor 
wie zijn we er’, kwamen aan de orde. Waar willen we met de vereniging heen en hoe  komen we daar? De doelstelling 
is ambitieus geformuleerd. ‘Wij inspireren verder te denken dan wat vandaag de dag technologisch realiseerbaar is en 
verbinden mensen, economie en ecologie’.  Om dit te kunnen realiseren zal TVVL haar footprint verbreden door zich 
niet te beperken tot werktuigbouwkundige-, en elektrotechnische techniek in de gebouwde omgeving alleen,  maar 
ook de techniek gericht op intern transport, de infratechniek en de industrie. We leven in een steeds internationaler 
werkende samenleving, TVVL zal zich met andere (internationale) organisaties  verbinden en samenwerken waar 
mogelijk. 
Een resultaat van de verbreding was het Smart Cities Event met topeconoom Jeremy Rifkin dat TVVL op 4 november 
organiseerde. Daar werd een oproep en appel gedaan om met ons vakgebied een substantiële bijdrage te leveren 
aan het oplossen van mondiale vraagstukken zoals de CO2 uitstoot en uitputting van grondstoffen. Ons vakgebied kan 
en moet daarin een sleutelrol vervullen met energieleverende gebouwen, een positieve footprint en het invullen van 
essentiële technische randvoorwaarden zoals Smart Grids, die allemaal tot ons vakgebied behoren.

In het verlengde van het event heeft TVVL voor langere tijd het thema “Beyond (Smart) Cities” als metathema gekozen. 
Bij de keuze voor dit thema is niet over één nacht ijs gegaan; er zijn diverse strategische brainstromsessies geweest 
waarin een brede verenigingsvertegenwoordiging deze keus heeft gemaakt vanuit de overtuiging dat met slimme 
technieken in slimme steden, Smart Cities dus, een substantiële bijdrage geleverd kan worden aan de oplossing 
van de problematiek die Rifkin ons op 4 november voorspiegelde. Alle ketenpartijen uit de bouw kunnen hierin een 
bijdrage leveren. Dat is dus een kans.

Op dit moment wordt de doelstelling vertaald naar de verenigingsorganen zodat zij actief aan de slag kunnen met 
verbinden, inspireren en diversifiëren. In alle activiteiten wordt nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen 
gezocht. Op bestuurlijk niveau vindt overleg plaats met meerdere partijen opdat genoemde onderwerpen breed in 
de markt worden besproken en gedragen. We zijn ervan overtuigd dat alleen door gezamenlijk op te treden, TVVL 
met branchepartijen, de doelen te bereiken zijn. We leven immers in een tijd waarin je elkaar nodig hebt om grote 
veranderingen te initiëren. TVVL kan vanuit haar onafhankelijke positie een belangrijke rol vervullen als katalysator 
zodat de branche en TVVL de uitdaging aankunnen.

Wegens afloop van het huurcontract in Leusden heeft het bestuur besloten om per april 2016 andere huisvesting 
te betrekken op en centrale plaats in Woerden, Korenmolenlaan 4. TVVL is daar onder andere samen met OTIB 
gehuisvest en zal cursisten in eigen huis kunnen ontvangen.

Het bestuur is in 2015 zeven keer bij elkaar geweest en heeft in prettige onderlinge verstandhouding, met uitstekende 
ondersteuning van het verenigingsbureau haar taken volbracht.  Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun niet 
aflatende inzet en kijkt uit naar een inspirerend en productief 2016.

1. Verslag van het bestuur
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In memoriam
Overleden in 2015: H. (Hans) Donker, ir. G.K. (Karel) Krijger, F.A. (Frank) Pruisken, J.C.M. (Ronald) de Wit en H.J. van 
der Zee.

Maatschappelijke Adviesraad
De discussies binnen de MAR over de sterk veranderende maatschappij en de visie ‘Beyond Sustainablility’(de 
duurzaamheid voorbij) hebben geleid tot het advies aan het TVVL bestuur om het werkveld te verruimen tot 
buiten de (gebouwgebonden) techniek. Veel van de uitdagingen waar we ons voor gesteld zien, gaan verder dan de 
gebouwgrenzen en ook verder dan onze traditionele disciplines. De ontwikkelingen rond verstedelijking versterken 
de behoefte om met andere partijen de uitdagingen aan te gaan. Hiertoe heeft het bestuur inmiddels een vierjarig 
traject ‘Beyond (Smart) Cities’ zoals beschreven in het januari nummer van TVVL Magazine, in het leven geroepen. 
TVVL neemt hierbij het initiatief om een community te vormen met partijen die deze visie steunen en eraan willen 
bijdragen.
In het programma ‘Beyond (Smart) Cities’ komen elk jaar andere accenten aan de orde zoals energie, water, materialen 
en top soil. En dat vanuit ecologisch, economisch en sociaal perspectief. Het event met Jeremy Rifkin in november 
2015 was het startpunt. De vorming van een community een logisch vervolg.

Pijler Regionetwerk
De acht regio’s van het Regionetwerk hebben in 2015 totaal 39 bijeenkomsten georganiseerd met verschillende 
onderwerpen, zoals Climotion (BaOpt) Luchtverdeling en Regelstrategie, Legionellaveiligheid van koeltorens en 
luchtbevochtigingssystemen, Energiebesparing met thermische PCM accu in ventilatielucht en BIM, hoe te integreren 
in uw onderneming. Aan deze bijeenkomsten namen 1077 bezoekers deel. Sprekers die in de regio’s presentaties geven 
hebben de mogelijkheid gekregen onder leiding van een bedreven coach hun presentatietechnieken te optimaliseren.
Achter in dit verslag staan al deze regionale bijeenkomsten vermeld. 

Pijler Kennisplein
Curatorium Cursussen
In het cursusjaar 2014-2015 zijn op twee cursussen na, namelijk IPM en Bouwkunde voor W&E, alle cursussen uit 
het TVVL programma van start gegaan, in totaal negen stuks. Helaas was er voor het seizoen 2014-2015 nog geen 
duidelijke verbetering ten aanzien van de aantallen deelnemers waarneembaar. Voor het seizoen 2015-2016 zien we 
echter weer een significante stijging van het aantal deelnemers vooral van de cursus Luchtbehandelingstechniek. Ook 
heeft TVVL dit jaar diverse inhouse-cursussen mogen verzorgen op het gebied van klimaattechniek en Werktuigkunde 
voor Elektrotechnici. 
De inzet van de elektronische leeromgeving (ELO) is met succes voortgezet en alle cursussen maken hier nu gebruik 
van. Met het maken van werkopdrachten en inzien van de voortgang via ELO is een aanzienlijke efficiëntieslag 
gerealiseerd. Vanaf het cursusseizoen 2015-2016 is besloten ook het lesmateriaal zoals de syllabi, digitaal via de 
leeromgeving beschikbaar te stellen. Een tweede stap is de ontwikkeling van e-learningmodulen die via de ELO te 
benaderen zijn. De eerste module die gereed is gekomen is de les Mollier h/x-diagram. Deze les maakt deel uit van de 
e-learningcursus Klimaattechniek online.
De ontwikkelingen zijn fors en er wordt aan diverse nieuwe cursussen gewerkt. Naar verwachting zullen in het seizoen 
2015-2016 de cursussen Hogere Elektrotechniek (bedrijfsinstallaties), Systeemarchitect Gebouwautomatisering en 
Beheer, Ramen en Budgetteren voor Installatietechnici en de cursus Installatietechniek voor Bouwkundigen van start 
gaan.

2. Jaarverslag 2015
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Redactie/Redactieraad
Ook in 2015 is elfmaal het verenigingstijdschrift TVVL Magazine uitgegeven. De redactieraadleden waren trekkers van 
de in totaal zeven themanummers met als onderwerpen onder meer: Technisch assetmanagement, pomptechniek, 
simulatie en geluid en installaties. Een uitgebreid lezersonderzoek eind 2015 heeft laten zien dat de algemene 
waardering van het magazine hoog is, dat  het magazine wordt gelezen door een groot deel van de leden en dat er 
veel interesse is voor artikelen met technische diepgang en projectbeschrijvingen.
Een uitgebreidere weergave van de analyse naar aanleiding van het lezersonderzoek is te vinden in het Toekomst & 
Trends 2016.

In 2015 werden de volgende landelijke bijeenkomsten georganiseerd:

Januari: Nieuwjaarsreceptie 
Dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Ruim 200 personen waren aanwezig tijdens de Nieuwjaarsreceptie. 

Januari: Jong Professionals Event “The future is Now”
Het Jong professionals event “The future is now”, dat Young TVVL organiseerde in samenwerking met Bouwend 
Nederland, FMN, NVDO Jongerenboard, NVTG en Uneto-VNI was een goed begin van het jaar met het jaarthema ‘De 
nieuwe generatie’. De opzet van de ochtend paste ook bij de nieuwe generatie: geen pauzes, geen strakke planning en 
de jong professionals konden na de plenaire Wake up Call van zaal naar zaal hoppen tijdens de parallelle presentaties. 
Aan nieuwe technieken was geen tekort: onder andere een 3D-printer, een Google glass en Drones werden  getoond 
en konden door de jong professionals worden uitgeprobeerd.  Andere onderwerpen waren:  “Werknemer van de 
toekomst/robotisering/humanoids”, “Wasbare RFID en open innovatie” en “RFID cyborgs”. De ochtend werd plenair 
afgesloten met “Het succesverhaal van Nuna” en een netwerklunch. 

Februari: Actieve leden event
In februari toonde TVVL haar dank aan alle leden die actief zijn in het bestuur, de diverse commissies en als docent 
door hen uit te nodigen voor een middag- en avondprogramma in Burgers’ Zoo.

April: Algemene Vergadering
Aan de orde kwamen de agenda voor de Algemene Vergadering en een presentatie “TVVL in beweging”. Het 
Huishoudelijke Reglement werd goedgekeurd. Het lidmaatschap van verdienste werd uitgereikt aan J. (Joop) Bosland 
en drs.ir. P.M.D. (Martijn) Kruijsse. Ir. M.H. (Maarten) Bruinsma werd ook het lidmaatschap van verdienste toegekend, 
dit werd uitgereikt tijdens het Jubileumfeest. Ing. W.M.F. (Ferry) de Vries ontving het erelidmaatschap. Na de pauze 
gaven eerste/tweedejaars middelbare scholieren van NXT Generation een presentatie over “Gebouwen buiten de 
lijntjes”. Daarop aansluitend belichtte Volksfilosoof Bas Haring alledaagse zaken op een andere wijze. Zo’n 100 leden 
waren aanwezig bij deze AV.

Juni: Nationaal Congres Sanitaire Technieken
Jaarlijks organiseert de Expertgroep Sanitaire Technieken dit immer succesvolle congres. Dit jaar waren er zo’n 130 
deelnemers aanwezig bij deze middag waar de resultaten van het ST 38 onderzoek naar closetspoeling kleiner dan 6L 
aan de orde kwamen, evenals de aanpak van regenwater overlast, warmtapwaterbereiders, warmte in de meterkast 
en de impact op de praktijk van de nieuwe NEN1006. Daarnaast was er gelegenheid om een aantal bedrijvenstands 
te bezoeken.

2. Jaarverslag 2015
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September: Jubileumfeest
Een verlate viering van het 55-jarig jubileum (in 2014). Ruim 250 leden kwamen naar het Schaffelaartheater in 
Barneveld voor de OTIB-voorstelling “Nieuwe vrienden”.  Een muziektheatervoorstelling over de installatiebranche in 
de 21e eeuw. Een voorstelling over heel herkenbare zaken, die eindigt met het belang van samenwerken en innoveren. 
Deze avond werd ook de TVVL penning uitgereikt aan prof.dr.ir. J.L.M. (Jan) Hensen. Na een gezamenlijke toost en 
een uitgebreid dinerbuffet was het tijd om te netwerken of te dansen op de klanken van de band “The Art of Swing”.

Oktober: Nieuwe ledenlunch 
Voorafgaand aan Dé TVVL Techniekdag vond de nieuwe leden lunch plaats waarbij nieuwe leden worden uitgenodigd 
om kennis te maken met elkaar en de vereniging.

Oktober: Dé TVVL-Techniekdag 
Dé TVVL Techniekdag staat voor kennisdelen en biedt een uitstekende gelegenheid om te netwerken. Dit jaar brachten 
de Expertgroepen en de Impulsgroep weer interessante onderwerpen onder de aandacht. Parallelle sessies maakten 
dat bezoekers konden kiezen en regelmatig van zaal wisselden. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder 
andere: het onderzoek van de Expertgroep Gebouwautomatisering naar écht gebruiksvriendelijke software, nieuwe 
sanitatie, PCM en NEN1010. Studenten presenteerden hun afstudeerproject: “een lokaal ventilatiesysteem voor 
operatiekamers”. TVVL Kennispartners: Carrier, Orange Climate Group, Remeha en Systemair, kwamen eveneens aan 
het woord. Tot slot was er ruim tijd gereserveerd om elkaar te ontmoeten. Bijna 140 personen bezochten Dé TVVL-
Techniekdag 2015.

November: Smart Cities Event met Jeremy Rifkin
Hét TVVL-event van het jaar met topeconoom en adviseur van de Europese Commissie en het Europees Parlement, 
Jeremy Rifkin. Voor TVVL een interessante spreker vanwege zijn theorie “De Derde Industriële Revolutie“ waarin hij 
ingaat op de volgende vijf pijlers: Verschuiving naar duurzame opwekking van energie, Transformatie van bestaande 
gebouwen naar energie leverend, Lokale buffers in ons energienet middels waterstofgas, Smart Grids via internet 
en Elektrificatie van vervoer, rijdende generatoren. Na een openingspresentatie “Adapt or Die” door Fountainheads 
vertelde Rifkin over de onderwerpen van zijn laatste twee boeken “De Derde Industriële Revolutie” en “The Zero 
Marginal Cost Society”, waarbij hij vervolgens de theorie vertaalde naar de praktijk. Hij sprak over de Nederlandse 
situatie en de Metropoolregio Den Haag / Rotterdam in het bijzonder. Burgemeester Aboutaleb heeft in het programma 
Zomergasten laten weten dat hij Rifkin gevraagd heeft een concept te ontwerpen voor de nieuwe economie van 
Rotterdam. Rifkin gaat leiding geven aan deze werkgroep. Na de presentatie was er gelegenheid om vragen te stellen 
aan Rifkin. Bijna 400 deelnemers kwamen naar dit event, waarbij er na afloop gelegenheid was elkaar te ontmoeten 
bij de Cofely-netwerkborrel.

Pijler Expertisecentrum
Onder leiding van portefeuillehouder Theo Ockhuijsen zijn de voorzitters van de Expertgroepen en de Impulsgroep 
bij elkaar gekomen om gezamenlijk verder vorm te geven aan de toekomstplannen.
Wobbe van den Kieboom heeft het voorzitterschap van de Expertgroep Klimaattechniek overgenomen van Patrick 
Jansen. De Impulsgroep heeft afscheid genomen van Aart van Gelder, Ard Gijsendorffer heeft het voorzitterschap 
overgenomen. 

2. Jaarverslag 2015



Jaarverslag 20159

Expertgroep Sanitaire Technieken
Gert Jongsma is in verband met drukke werkzaamheden teruggetreden uit de groep, in zijn plaats is collega Alex Bout 
toegetreden. Tevens is Irene van Veelen namens ISSO lid van de groep geworden.
De Innovatiegroep ST is voor de derde keer bij elkaar geweest, het onderwerp van discussie was de persproef. In juni 
werd het Nationale Congres Sanitaire Technieken gehouden.

In 2015 is ST 38 Voorwaarden <6L toiletspoeling opgeleverd, de resultaten werden tijdens het Nationaal Congres 
Sanitaire Technieken gepresenteerd. ST 35 Beperken drukschommelingen aan inlaten van douchemengkranen en 
ST 37 Temperatuurgradiënt in badkamers lopen nog, oplevering wordt in de eerste helft van 2016 verwacht. Het 
projectvoorstel voor ST 39 Beperking verticale delen in toestel afvoerleidingen, is geschreven en door de groep 
akkoord bevonden.  De Expertgroep ST is lid van twee NEN norm(sub)commissies, lid van het LOPL en internationaal 
actief.

Expertgroep Klimaattechniek
Frank Lammers heeft de groep verlaten, Roelant van der Putten en Arjan Schrauwen (ISSO) zijn toegetreden tot de 
groep. 
In 2015 heeft de Expertgroep in het kader van de Dutch Green Building Week een Expertmeeting georganiseerd 
over het onderwerp PCM. De conclusie was onder andere dat er behoefte is aan een goede business case. KT 26 
Hybride ventilatie is opgestart en afgerond. Een vervolg wordt overwogen. De Expertgroep KT brengt op dit moment 
de uitgebreide ideeënlijst met wel meer dan tien onderwerpen op orde en bepaalt welke onderzoeksvoorstellen 
prioriteit verdienen. 

Expertgroep Gebouwbeheer & Automatisering
Jan Kerdèl heeft de Expertgroep GB met nieuw elan weten te motiveren. De leden zijn gevraagd naar hun specifieke 
talenten en hun bereidheid om een actieve bijdrage te leveren aan de activiteiten van de groep. Hierdoor is intentie 
en focus aangebracht en de cohesie binnen de groep vergroot. 
Het in 2014 opgestarte project GB4 Echt gebruikersvriendelijke software, is afgerond en de resultaten zijn tijdens Dé 
TVVL Techniekdag gepresenteerd. Het projectvoorstel ‘Het GBS van de toekomst’ is omgevormd in een intentie om 
de leden van TVVL voortdurend te informeren over de laatste stand van zaken.
Leden van de Expertgroep hebben tijdens het Nationaal Congres van de Branche Organisatie Gebouwautomatisering 
verschillende lezingen gegeven. Jan Kerdèl gaf meerdere keren een lezing over ‘The internet of Things’ in de regio.

Expertgroep Elektrotechniek
Ruud Hunik en André Derksen hebben zich teruggetrokken uit de groep. Arjan Schrauwen is namens ISSO toegetreden. 
ET is betrokken geweest bij de update van het ISSO handboek Zonne-energie in de vorm van ET19 PV installaties en 
brand en ET20 Bliksembeveiliging en aarding van PV installaties.

Impulsgroep
Linda Pennings en Lisje Schellen hebben de groep verlaten. Bert Elkhuizen is toegetreden.
De projectgroep Microklimatisering (I02) werkt aan de afronding van het rapport.
Installaties 2020/Raak PRO, in samenwerking met de Haagse Hogeschool, loopt. TVVL is het afgelopen jaar actiever 
betrokken geweest bij het project omdat de in het project ontwikkelde kennis gedurende het jaar gedeeld werd.
Nearly Zero Energy Buildings dat in 2014 werd opgeleverd krijgt een vervolg in een roadmap to nZEB hospitals in 
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samenwerking met Rehva. Verder is TVVL betrokken bij de productie van de Rehva publicatie ‘Case studies historical 
buildings’. In 2015 werd het project ‘Toolkit integraal bouwen aan een duurzaam binnenklimaat’ dat samen met BNA 
in 2014 werd opgestart, afgerond. In de projectgroep werkten opdrachtgevers, installateurs, adviseurs en architecten 
samen om een toolkit te ontwikkelen waar de aandachtspunten voor een integraal ontwerpproces worden belicht. 

Young TVVL
Jong Professionals Event “The future is Now” 
In januari organiseerde Young TVVL in samenwerking met Bouwend Nederland, FMN, NVDO Jongerenboard, NVTG 
en Uneto-VNI het Jong professionals event ‘The future is now’, zie elders in dit verslag voor meer informatie over dit 
event.

(Young) TVVL café 
Ook in 2015 organiseerde Young TVVL bijna maandelijks het (Young) TVVL café. Het doel van deze bijeenkomsten 
is om de contacten tussen vakgenoten en de band met TVVL te versterken. Iedere vierde donderdag van de maand 
(m.u.v. januari, juli, augustus en december) kwamen er op wisselende locaties gemiddeld 45 personen om kennis te 
maken met andere vakgenoten of kennissen te ontmoeten. Een aantal keer was er een gastspreker uit het vakgebied, 
die kort sprak over zijn visie en vervolgens gelegenheid stelde tot het stellen van vragen. De deelnemers ervaren de 
bijeenkomsten als zeer laagdrempelig en vinden het een prettige manier om op deze manier bij TVVL betrokken te 
zijn. 

TVVL en haar relaties
Vanuit de overtuiging dat de reikwijdte van ons vakgebied steeds breder wordt en we daarom intensiever moeten 
samenwerken heeft TVVL ook in het afgelopen jaar gewerkt aan het onderhouden van reeds bestaande relaties en het 
aangaan van nieuwe relaties. Dit gebeurt op alle niveaus en bij alle activiteiten. Zo heeft het bestuur regelmatig overleg 
met organisaties als onder andere ISSO, KNVvK, NVTG, NVDO, KIEN en FMN. In het zogenaamde voorzittersoverleg 
worden de plannen voor de toekomst besproken en gekeken waar kansen voor samenwerking liggen.

Samenwerking is op cursusgebied bijvoorbeeld ontstaan tussen de Stichting Post HBO Koudetechniek en TVVL. TVVL 
organiseert in opdracht van deze stichting de post hbo opleiding Koudetechniek. Tevens heeft TVVL hiervoor een 
elektronische leeromgeving ter ondersteuning van de opleiding in haar beheer, een en ander op basis van de eigen 
leeromgeving.
In samenwerking met FHI ontwikkelt TVVL op dit moment een post hbo opleiding Systeemarchitect 
Gebouwautomatisering en Beheer. Naar verwachting zal deze cursus in 2016 starten. 

Met KIEN wordt de samenwerking inzake elektro technisch gerelateerde opleidingsmogelijkheden onderzocht. Dit 
zal moeten leiden tot een in totaal tweejarige opleiding op post hbo niveau die personen opleidt tot ontwerper van 
elektrotechnische installaties. Deze opleiding Hogere Elektrotechniek kan in modulen van één jaar worden gevolgd 
en zal in 2016 starten.

Samen met ISSO wordt verder gewerkt op het gebied van kennisontwikkeling en kennisdeling. ISSO heeft een 
belangrijke rol in het toegankelijk maken van leermiddelen voor TVVL cursisten. Sinds de zomer van 2015 is al het 
cursusmateriaal digitaal beschikbaar en krijgen cursisten ook toegang tot ISSO digitaal.

2. Jaarverslag 2015
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TVVL zet flinke stappen op het gebied van e-learning. Na de introductie van de elektronische leeromgeving in 2014 
zijn in 2015 de eerste e-learningmodulen ontwikkeld, Klimaattechniek online. TVVL zoekt met diverse partijen op dit 
gebied de samenwerking zoals bijvoorbeeld Post HBO Koudetechniek, VCCN en Stabu. 

Op het gebied van kennisontwikkeling werken de leden van de Expertgroepen en de Impulsgroep samen met een 
aantal interessante partijen. Zo werd in 2014 bijvoorbeeld in samenwerking met BNA en iLINQ het project ‘Ontwerp 
de toekomst’ afgerond met de lancering van gelijknamige website. Onlangs is besloten deze samenwerking verder uit 
te bouwen. Binnenkort wordt van de plannen melding gemaakt op de TVVL website. 
Vanuit de Impulsgroep wordt samengewerkt met de Haagse Hogeschool aan het meerjarige project ‘Installaties 2020’. 
De Expertgroep Sanitaire Technieken heeft in het onderzoek naar onder welke voorwaarden een closet spoeling 
kleiner dan 6 liter in Nederland toepasbaar is laten zien dat samenwerking met en co financiering vanuit de markt 
wel degelijk mogelijk is. Partijen als RIONED, STOWA, Uneto-VNI, Ideal Standard en WISA werden bereid gevonden 
inhoudelijk mee te praten en mee te financieren. Het rapport is in 2015 opgeleverd en de resultaten zijn tijdens het 
Nationaal Congres Sanitaire Technieken gepresenteerd. 

De partijen TVVL, Uneto-VNI, ISSO, OTIB en KIEN vormen samen het ‘kennispartner overleg’. Hier is afgelopen jaar 
gewerkt aan een gezamenlijke onderzoekagenda. Deze agenda biedt overzicht en voorkomt dat er dubbel werk wordt 
verricht. Bovendien zijn partijen op dit moment druk met het voorbereiden van een gezamenlijke visie op de branche 
en een gerelateerde financieringsaanvraag aan PIT. 

TVVL is actief in het Platform Duurzame Huisvesting en lid van de Dutch Green Building Council. In het kader van 
de Dutch Green Building Week heeft TVVL een workshop georganiseerd met als onderwerp PCM, Phase Change 
Materials. Deelnemers namen kennis van de techniek en gebruikerservaringen. De Workshop zal een vervolg krijgen 
in het opstellen van een businesscase.

Ook participeert TVVL in de Werkgroep Kennisontwikkeling Installatiebranche van OTIB, voorheen Platform Duurzame 
Technologieën. In dit overleg vindt afstemming van kennisontwikkeling in de sector plaats.

De Dutch Building Commissioning Assocation (DBCA) stimuleert en ontwikkelt de toepassing van commissioning in 
de gebouwde omgeving. TVVL is een van de initiatiefnemers van dit platform waarin elf stakeholders uit de sector 
participeren.

Een ander belangrijk orgaan waarbinnen TVVL zitting heeft is Stichting WOI. Deze stichting staat voor de ontwikkeling 
van onderzoek en onderwijs op wetenschappelijk niveau in de installatietechniek. De stichting initieert en zorgt voor 
financiële ondersteuning van activiteiten. 

In het organiseren van bijeenkomsten werkt TVVL regelmatig samen met diverse partijen. Een goed voorbeeld hiervan 
is ‘Jong Professionals Verenigd’. Jongeren groepen van Bouwend Nederland, TVVL, NVDO, NVTG, FMN en Uneto-VNI 
organiseren in 2014 en 2015 samen een evenement waar echte innovaties aan de orde komen. 
TVVL organiseerde eind vorig jaar met medewerking van Duurzaam Gebouwd het ‘Smart Cities Event’ met keynote 
Jeremy Rifkin. Doordat aan dit evenement veel mensen van buiten de vereniging deelnamen, is TVVL hiermee goed 
op de kaart gezet. 

2. Jaarverslag 2015
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Internationale contacten
Hans Besselink bezocht de Ashrae Wintermeeting en de REHVA jaarvergadering. Verslagen van deze bijeenkomsten 
zijn gepubliceerd in TVVL Magazine. Tijdens de REHVA Jaarvergadering presenteerde Jelle Loogman en Ivo de Visser 
van de TU Eindhoven hun afstudeerproject in het kader van de student competition. In oktober nam Hans Besselink 
deel aan een aantal commissie vergaderingen van REHVA in Brussel. Verslag van deze vergaderingen zijn terug te 
vinden op de TVVL website onder TVVL/Internationaal. 
De Expertgroep ST nam deel aan het CIB W062 symposium in Peking. Als vertegenwoordiger van TVVL presenteerde 
Walter van der Schee de resultaten van het vooronderzoek naar temperatuurschommelingen bij douchemengkranen.

Veel functies in de vereniging zijn ingevuld met enthousiaste leden. Nog steeds echter kunnen leden met belangstelling 
voor een bepaald onderwerp of taak worden geplaatst in een van de vele commissies of projectgroepen. Leden die 
zich zouden willen inzetten worden van harte uitgenodigd hun interesse bij het verenigingsbureau aan te geven. 

2. Jaarverslag 2015
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Balans
In 2016 zal een obligatielening groot € 100.000 expireren. Met dit bedrag is de post obligaties derhalve verlaagd en 
opgenomen in de post overige vorderingen en overlopende activa.
In 2015 heeft TVVL een renteloze lening ontvangen ter grootte van € 100.000 van Stichting PIT, ten behoeve van de 
ontwikkeling van cursussen, af te lossen in vier termijnen, te beginnen ultimo 2016. Derhalve is € 25.000 opgenomen 
in kortlopende schulden.

Dankzij het positieve resultaat over 2015 hebben er dotaties plaatsgevonden naar de bestemmingsreserves Lustrum 
(€ 3.000), en Evenementen (€ 35.000).
Vanwege het 55-jarig bestaan van TVVL is er een gift ontvangen van Stichting PIT ter grootte van € 5.500. Dit bedrag 
is toegevoegd aan de bestemmingreserve Projecten.
Vanwege de reservering voor de 5-jaarlijkse internationale docentenreis heeft een dotatie plaatsgevonden naar 
de bestemmingsreserve Docentenreis ter grootte van € 17.377 overeenkomstig het bedrag van de onderbesteding 
docentenreis 2015.

Baten
De contributieopbrengsten zijn met 2.6 % afgenomen ten opzichte van 2014, maar hebben wel het niveau van de 
begroting gehaald.
De opbrengsten Kennisplein zijn aanzienlijk gestegen vanwege hogere opbrengsten voor congressen, hoofdzakelijk 
als gevolg van het goed bezochte Smart Cities Event met key note speaker Jeremy Rifkin.

Lasten
De kosten Expertisecentrum en Regionetwerk zijn gedaald vanwege het stopzetten van de doorberekening van 
uren verenigingsbureau. De kosten Kennisplein zijn gedaald vanwege een aanzienlijke verlaging doorberekende 
personeelskosten en bureaukosten. De tarieven zijn in lijn gebracht met de reële kosten. Dit heeft tevens tot gevolg 
dat de post doorberekende kosten aanzienlijk is gedaald.
Vanwege het Smart Cities Event zijn de kosten voor congressen gestegen.

Het bestuur bedankt de leden en de begunstigers, die het ook in 2015 weer hebben mogelijk gemaakt vele initiatieven 
te ontwikkelen. De vereniging wil zich nu – onder leiding van een geheel nieuw bestuur – verder profileren voor de 
toekomst, waar opnieuw veel energie van vele leden en betrokkenen voor nodig is. 

3.1 Toelichting op de jaarrekening 2015
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3.2 Jaarrekening

I  BALANS PER 31 DECEMBER 2015

31-12-2015  31-12-2014
€ € €

ACTIVA 

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inrichting gebouw 1.228 2.150
Inventaris 63.227 44.550

__________ __________
64.455 46.700

---------------
Financiële vaste activa

Obligaties 300.270 400.270
__________ __________

300.270 400.270
---------------

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 100.454 102.032
Neveninstellingen 2.488 9.307
Kosten cursussen lopende jaargang - 970
Rente 14.401 15.178
Obligatielening met expiratie 2016 100.000 -
Overige vorderingen en overlopende activa 30.359 108.945

__________ __________

247.702 236.432
---------------

Liquide middelen 1.158.720 897.290
__________ __________

1.771.147 1.580.692
========== ==========
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31-12-2015  31-12-2014
€ € €

PASSIVA

ALGEMENE RESERVE
Algemene reserve 741.622 897.085
Resultaat boekjaar (minus toevoeging aan  bestem-
mingsreserves) 787 393

Correctie i.v.m. stelselwijziging - -
Onttrekking aan overige reserves t.g.v. bestemmingsre-
serves - -155.856

________ _________
742.409 741.622

---------------
BESTEMMINGSRESERVES
Reserve Technische Raad 12.000 12.000
Reserve Expertisecentrum 13.000 21.198
Reserve Impuls 3.750 3.750
Reserve Projecten 105.000 99.500
Reserve Regionale Activiteiten 42.100 47.887
Reserve Website 15.000 15.000
Reserve Docentenreis 54.100 36.723
Reserve Lustrum 8.000 29.374
Reserve Cursussen 169.000 169.000
Reserve Evenementen 55.000 20.000
Reserve ISSO projecten 13.000 13.000

__________ __________
489.950 467.432

Research Fonds 9.100 9.100
 __________ __________

EIGEN VERMOGEN 1.241.459 1.218.154
---------------

LANGLOPENDE SCHULDEN                      75.000

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren 38.355 33.690
Belastingen en premies sociale verzekeringen 68.297 64.494
Cursusgelden lopende jaargang 210.499 182.388
Overige schulden en overlopende passiva 137.537 81.966

__________ __________
 

454.688 362.538
---------------

                1.771.147 1.580.692
  ========== ==========
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3.3 Exploitatierekening 2015

2015 2014
€ ____________ € ____________

Baten
Contributies 374.417 384.393
Kennisplein 737.672 666.328
Regionale activiteiten 32.108 36.054
Co-financiering 25.691 34.039
Kennispartners 22.500 22.500
Secretariaat voor derden 133.890 140.785
Algemene opbrengsten 7.399 1.135
Rentebaten 23.528 26.288

__________ __________

1.357.205 1.311.522

Lasten
Personeelskosten 620.962 617.387
Afschrijving materiële vaste activa 15.286 7.111
Huisvestingskosten 75.838 74.089
Bureaukosten 32.954 36.885
Kennisplein 531.749 683.716
RegioNetwerk 42.900 75.372
Expertisecentrum 65.087 102.677
Verenigingsorganen 20.836 21.564
Jubileum 2015/Lustrum 2014 24.425 10.626
Algemene kosten 81.093 87.447

__________ __________
1.511.130 1.716.874

Af: doorberekende kosten 180.530         449.400
__________ __________

1.330.600 1.267.474
__________ __________

Resultaat voor belasting 26.605 44.048
Vennootschapsbelasting -/-3.300 -/-6.655

__________ __________
Resultaat na belasting 23.305 37.393
Onttrekking/dotatie aan bestemmingsreserves -/-22.518 -/-37.000

__________ __________
Resultaat na winstbestemming 787 393

========== ==========
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Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor 
zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn 
gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Jaarrekening regime
Deze jaarrekening is overeenkomstig RJ 640 Organisaties zonder winststreven opgesteld.

Grondslagen voor de balanswaardering
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de op basis van de 
geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs.

Financiële vaste activa
De beleggingen op lange termijn worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Het is de intentie van TVVL 
om de obligatieportefeuille aan te houden tot einde looptijd.
Waardering van de onder de financiële vaste activa opgenomen vorderingen geschiedt tegen nominale waarde, voor 
zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling 
van de vorderingen. Vorderingen met een looptijd van minder dan 1 jaar worden opgenomen in de vlottende activa.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale 
waarde; waardering van vorderingen geschiedt, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening wegens 
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vordering.
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking van de vereniging.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het 
verslagjaar toe te rekenen lasten. De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. 
De kosten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

Voor de begroting 2015 verwijzen wij naar het in de bijlage opgenomen “5. MEERJARENOVERZICHT EXPLOITATIE 2014 
– 2017”

3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
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3.4 Toelichting op de jaarrekening

IV a Balans

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inrichting gebouw €__________ €__________

Aanschafwaarde per 31 december 2014 4.608

Afschrijving per 31 december 2014 2.458
Afschrijving 2015 922

__________
Afschrijving per 31 december 2015 3.380

__________
Boekwaarde per 31 december 2015 1.228

==========

Waardering vindt plaats tegen aanschafwaarde, verminderd met de jaarlijkse afschrijving.
De jaarlijkse afschrijving bedraagt 20% van de aanschafwaarde. 

Inventaris €__________ €__________

Aanschafwaarde per 31 december 2014 124.033
Aangeschaft in 2015: computerapparatuur/kantoorinventaris/website 33.042

__________
Aanschafwaarde per 31 december 2015 157.075

Afschrijving per 31 december 2014 79.484
Afschrijving 2015 14.364

__________
Afschrijving per 31 december 2015 93.848

__________
Boekwaarde per 31 december 2015 63.227

==========

Waardering vindt plaats tegen aanschafwaarde, verminderd met de jaarlijkse afschrijving.
De jaarlijkse afschrijving bedraagt 20% van de aanschafwaarde. 

Over de investeringen in 2015 is tijdsevenredig afgeschreven.
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De verdeling van de boekwaarde van de inventaris kan als volgt worden weergegeven:

€__________ €__________

Inrichting gebouw 1.228
Inventaris 63.227

__________

64.455
==========

Financiële vaste activa

Obligaties 
De beurswaarde was ultimo 2015 € 432.783. 

PASSIVA

Bestemmingsreserves €__________

Reserve Technische Raad
Stand per 1 januari 2015 12.000
Resultaatbestemming -

__________
Stand per 31 december 2015 12.000

==========

De reserve bevat reeds geautoriseerde en nog lopende projecten vanuit de Technische Raad. 

Reserve Expertisecentrum 
Stand per 1 januari 2015 21.198
Af: Onttrekking 2015 8.198

_________
Stand per 31 december 2015 13.000

=========

De reserve is gevormd vanwege reeds geautoriseerde projecten vanuit het Expertisecentrum.

3.4 Toelichting op de jaarrekening
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Reserve Impuls
Stand per 1 januari 2015 3.750
Resultaatbestemming -

_________
Stand per 31 december 2015 3.750

De reserve is gevormd vanwege reeds geautoriseerde projecten vanuit Impuls.

Reserve Projecten
Stand per 1 januari 2015 99.500
Bij: Dotatie vanuit resultaatbestemming 2015 5.500

________
Stand per 31 december 2015 105.000

========
De reserve is gevormd ten behoeve van toekomstige projecten.

Reserve Regionale Activiteiten 
Stand per 1 januari 2015 47.887
Af: Onttrekking vanuit de resultaatbestemming 2015 5.787

________
Stand per 31 december 2015 42.100

========
De reserve wordt gebruikt voor verrekening van de resultaten vanuit de acht regio’s.

Reserve Website
Stand per 1 januari 2015 15.000
Resultaatbestemming -

________
Stand per 31 december 2015 15.000

========
De reserve is gevormd ten behoeve van investeringen in een nieuwe website.

Reserve Lustrum
Stand per 1 januari 2015 29.374
Af: Onttrekking vanuit resultaatbestemming 2015 24.374
Bij: Dotatie vanuit resultaatbestemming 2015 3.000

_________
Stand per 31 december 2015 8.000

=========

De reserve is gevormd ten behoeve van het volgende lustrum.

3.4 Toelichting op de jaarrekening
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Reserve Docentenreis

Stand per 1 januari 2015 36.723

Dotatie vanuit  resultaatbestemming 2015 17.377

_________

Stand per 31 december 2015 54.100

Deze reserve is gevormd vanwege de 5-jaarlijkse buitenlandse docentenstudiereis

Reserve Cursussen

Stand per 1 januari 2015 169.000

Resultaatbestemming -

_________

Stand per 31 december 2015 169.000

Deze reserve is bestemd voor omvangrijke investeringen in nieuwe cursussen =========

Reserve ISSO-projecten

Stand per 1 januari 2015 13.000

Resultaatbestemming -

_________

Stand per 31 december 2015 13.000

=========

Deze reserve is bestemd voor de financiering van ISSO projecten

Reserve Evenementen

Stand per 1 januari 2015 20.000

Dotatie vanuit  resultaatbestemming 2015 35.000

_________

Stand per 31 december 2015 55.000

=========

De reserve is bestemd ter financiering van (internationale) congressen

Research Fonds

Stand per 1 januari 2015 9.100

Resultaatbestemming -

_________

Stand per 31 december 2015 9.100

=========

Dit fonds is gevormd bij gelegenheid van het 10e lustrum van de vereniging in 2009.

3.4 Toelichting op de jaarrekening
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31-12-2015 31-12-2014

€__________ €__________

Overige schulden en overlopende passiva

- Vakantiedagen 28.536 27.278

- Vakantiegeld 20.340 21.132

- Overige personeelslasten 21.900 10.983

- Prof-Trac project 31.595 -

- Aflossing lening PIT in 2016 25.000 -

- Diverse kosten 10.166 22.573

__________ __________

137.537 81.966

========== ==========

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De vereniging huurt de kantoorruimte. Vanaf 1 maart 2007 is een nieuw huurcontract ingegaan met een looptijd van 10 jaar. 
De huur wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2016 bedraagt de huur ongeveer € 77.000. Er is een bankgarantie afgegeven van € 15.265. 
De vereniging heeft in januari 2016 een huurcontract getekend voor vijf jaar voor een kantoorpand in Woerden. 
Huur is verschuldigd per 1 januari 2017. In 2016 zijn servicekosten verschuldigd van in totaal € 14.400.

De vereniging heeft een contract afgesloten voor twee leaseauto’s, met een looptijd van 4 jaar. De kosten bedragen ongeveer € 17.000 per 
jaar. 
De totale verplichting bedraagt € 34.000.

IV b Exploitatierekening 2015

BATEN

2015 2014

€ ____________ € ____________

Contributies

Begunstigers 277.073 282.322

Persoonlijke leden 97.344 102.071

__________ __________

374.417 384.393

========== ==========

Het aantal persoonlijke leden is gedaald van 964 naar 904. Het aantal begunstigers is afgenomen van 449 tot 437 ultimo 2015.

Kennisplein

Cursussen 586.348 593.247

Congressen 107.528 29.285

TVVL Magazine 43.796 43.796

__________ __________

737.672 666.328

========== ==========

3.4 Toelichting op de jaarrekening
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31-12-2015 31-12-2014

€__________ €__________

Regionetwerk
Regio Midden Nederland 2.990 1.022
Regio Noord Holland 875 1.646
Regio Zuid Holland 14.627 12.202
Regio West Brabant/Zeeland 1.559 2.057
Regio Oost Brabant 4.645 10.677
Regio Limburg 3.235 1.967
Regio Noord Nederland 2.699 2.093
Regio Oost Nederland 1.478 4.390

__________ __________
32.108 36.054

========== ==========
Secretariaat voor derden
Stichting WOI & B.J. Max Stichting 4.792 3.567
VCCN 94.057 107.666
REHVA & Co-operation Group 5.120 6.030
ISIAQ.NL 2.000 2.000
Stichting Post HBO Koudetechniek 27.921 21.522

__________ __________
133.890 140.785

========== ==========

De vergoedingen voor de secretariaatswerkzaamheden voor derden worden onder deze post verantwoord. 
Deze werkzaamheden worden een-op-een doorberekend op basis van de bestede tijd en omvatten in principe 
de salariskosten vermeerderd met de bureaukosten. 

Algemene opbrengsten
Technische publicaties 1.752 459
Schenking PIT 5.500 -
Overige opbrengsten 147 676

__________ __________
7.399 1.135

========== ==========

Onder de algemene opbrengsten worden die posten opgenomen, die niet zijn te rangschikken onder de voornoemde onderdelen. Onder 
deze post worden ook de opbrengsten van technische publicaties geboekt, zoals de verkoop van het Handboek Installatietechniek en de 
schriftelijke rapportages van de projecten van de expertgroepen en impuls. 

Rentebaten
Rente obligaties 12.625 14.561
Rente deposito’s 10.903 11.727

__________ __________
23.528 26.288

========== ==========

3.4 Toelichting op de jaarrekening
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De daling van de kapitaalmarktrente zet door. Het grootste deel is gestald op een spaarrekening (rentevast periode 1 jaar) met een 
rentevergoeding van 1,04% (ultimo 2015).

LASTEN 31-12-2015 31-12-2014
€__________ €__________

Personeelskosten
Salarissen 473.885 461.767
Sociale lasten 67.002 59.503
Pensioenlasten 41.712 41.578
Mutatie verplichting vakantiegeld en –dagen 466 8.279

__________ __________
583.065 571.127

========== ==========

Sociale lasten
Sociale lasten 62.240 63.767
Ziekteverzuimverzekering 12.350 10.190
Ontvangen ziekengeld -7.588 -14.454

__________ __________
67.002 59.503

--------------- ---------------

Overige personeelskosten
Reis- en onkostenvergoedingen 6.100 10.603
Uitzendkrachten 11.395 20.026
Overige personeelskosten 1.998 2.024
Autokosten 19.806 13.194
Opleidingskosten -1.402 413

__________ __________
37.897 46.260

--------------- ---------------

Totaal personeelskosten 620.962 617.387
========== ==========

Het aantal fte bedraagt ultimo 2015 7.2 (2014: 7.4).

3.4 Toelichting op de jaarrekening
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3.4 Toelichting op de jaarrekening

2015 2014

€ ____________ € ____________

Afschrijving materiële vaste activa

Inrichting gebouw 922 922

Inventaris 14.364 6.189

__________ __________

15.286 7.111

========== ==========

Huisvestingskosten

Huur (inclusief servicekosten) 61.214 57.895

Energiekosten 7.391 8.515

Schoonmaakkosten 6.236 5.838

Overige huisvestingskosten 997 1.841

__________ __________

75.838 74.089

========== ==========

Bureaukosten

Kantoorbenodigdheden 6.318 7.206

Frankeer- en telefoonkosten 9.656 10.163

Automatisering 8.752 10.693

Overige kantoorkosten 8.228 8.823

__________ __________

 32.954 36.885

                     ==========                      ==========

Kennisplein

Cursussen 419.917 641.080

Congressen 103.386 26.240

Redactie TVVL Magazine 7.203 5.386

ISSO jaarlijkse bijdrage - 8.500

Diversen 1.243 2.510

__________ __________

531.749 683.716

                     ==========                      ==========
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3.4 Toelichting op de jaarrekening

2015 2014
€ ____________ € ____________

Regionetwerk
Regio Midden Nederland 2.923 2.339
Regio Noord Holland 1.115 2.568
Regio Zuid Holland 16.432 9.757
Regio West Brabant/Zeeland 5.407 3.251
Regio Oost Brabant 3.012 7.975
Regio Limburg 2.263 5.215
Regio Noord Nederland 5.218 2.291
Regio Oost Nederland 2.450 4.374

__________ __________
subtotaal 38.820 37.770

Kosten verenigingsbureau 4.080 37.602
__________ __________

42.900 75.372
  ========== ==========

Expertisecentrum
Kosten internationale contacten & algemene kst. EC 10.270 20.035
Expertgroep KT 12.502 10.373
Expertgroep ET 243 7.454
Expertgroep ST 21.681 19.263
Expertgroep GB 4.332 1.598
Impuls 16.059 43.954

__________ __________
65.087 102.677

========== ==========

Verenigingsorganen
Bestuur 11.346 14.222
Maatschappelijke Adviesraad 827 442
Bestuurscommissie Young TVVL 8.663 6.900

__________ __________
20.836 21.564

========== ==========

Het bestuur ontvangt voor haar activiteiten geen (onkosten)vergoeding.
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Maatschappelijke Adviesraad 

In 2012 is de Maatschappelijke Adviesraad opgericht. De Raad is bedoeld om invulling te geven aan de maatschappelijke doestelling van 
TVVL: het benoemen en signaleren van maatschappelijke vraagstukken waar TVVL en haar leden een rol in kunnen spelen. De Raad is in 
2015 tweemaal bijeen geweest.

2015 2014
€ ____________ € ____________

Algemene kosten
Accountants- en advieskosten 13.137 14.916
Juridische advieskosten 658 5.857
Reis- en verblijfkosten 3.179 4.129
Verzekeringen 1.129 1.039
Bankkosten 1.647 1.161
Jaarverslag 7.522 8.277
Algemene Vergadering 5.913 7.802
Onderhoudskosten website 20.887 17.973
Promotie-PR 6.382 6.189
Nieuwjaarsreceptie 6.308 4.998
Actieve-leden dag 6.461 -
Overige algemene kosten 7.870 15.106

__________ __________
81.093 87.447

========== ==========

Doorberekende kosten
Personeelskosten 140.530 314.637
Vaste en variabele bureaukosten 60.000 140.763
Allocatie opbrengst Kennispartners -20.000 -6.000

__________ __________
180.530 449.400

========== ==========

Leusden, 29 februari 2016

H.W. van Dorp MBA, Voorzitter
Ir. J.W. van Asten, Penningmeester/Secretaris
Ing. C.H. van Bekkum, portefeuille Communicatie
J. Dijkshoorn, portefeuille Regionetwerk
Ing. M.J. Kok, portefeuille Kennisplein
Ing. G. Lokhorst, portefeuille Young TVVL
T.J. Ockhuijsen, portefeuille Expertisecentrum

3.4 Toelichting op de jaarrekening
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Aan: de Algemene Vergadering van de Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in Gebouwen TVVL

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van de Nederlandse Technische Vereniging voor 
Installaties in gebouwen (TVVL) te Leusden gecontroleerd.

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst- en verliesrekening over 2015 met de 
toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming 
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. 

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude 
of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze 
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening 
geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en 
de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking 
van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de 
accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor opmaken van de jaarrekeningen en voor het 
getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de entiteit.

4. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een 
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-
informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
de Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in gebouwen per 31 december 2015 en van het resultaat over 
2015 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

Hoevelaken, 29 februari 2016

MTH accountants & adviseurs B.V.

F.W. Kaai AA
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Omschrijving realisatie begroting realisatie begroting voorl.begr.
2014 2015 2015 2016 2017

(€) (€) (€) (€) (€)
Opbrengsten       
Contributies 384.393 373.000 374.417 355.000 355.000
Kennisplein 666.328 969.000 737.672 917.000 918.000
Regionale activiteiten 36.054 30.000 32.108 30.000 30.000
Cofinanciering Expertisecentrum (incl. Impuls) 34.039 10.000 25.691 85.000 10.000
Kennispartners 22.500 25.000 22.500 37.500 37.500
Sponsoring - 10.000 - - -
Secretariaat voor derden 140.785 136.000 133.890 135.500 137.500
Algemene opbrengsten 1.135 1.000 7.399 1.000 1.000
Rentebaten 26.288 25.000 23.528  21.000 18.000

__________ __________ __________ __________ __________
Totaal opbrengsten 1.311.522 1.579.000 1.357.205 1.582.000 1.507.000

========== ========== ========== ========== ==========

Kosten
Personeel 617.387 637.000 620.962 635.000 642.000
Afschrijving mat. activa 7.111 15.000 15.286 40.000 40.000
Huisvesting 74.089 79.000 75.838 94.000 73.000
Bureau 36.885 37.000 32.954 35.000 36.000
Kennisplein 683.716 796.000 531.749 745.000 700.000
Regionetwerk 75.372 31.000 42.900 32.000 32.000
Expertisecentrum (incl. Impuls) 102.677 76.000 65.087 141.000 129.000
Maatschappelijke Adviesraad 442 5.000 827 2.000 2.000
Bestuur 14.222 12.000 11.346 10.000 10.000
Young TVVL 6.900 8.000 8.663 8.000 8.000
Lustrum 2014/Jubileum 2015 10.626 29.000 24.425 - -
Algemene kosten 87.447 93.000 81.093  124.000 93.000
Kosten 1.716.874 1.818.000 1.511.130 1.866.000 1.765.000
Af: doorbelastingen 449.400 206.000 180.530  201.000 201.000

__________ __________ __________ __________ __________
Totaal kosten 1.267.474 1.612.000 1.330.600  1.665.000 1.564.000

========== ========== ========== ========== ==========

Resultaat voor belasting 44.048 -/-33.000 26.605 -/-83.000 -/-57.000
Vennootschapsbelasting -/- 6.655 6.000 -/-3.300  12.000 -

__________ __________ __________ __________ __________
Resultaat na belasting 37.393 -/-27.000 23.305 -/-71.000 -/-57.000
Dotatie/onttrekking aan bestemmingsreserve 37.000 28.000 22.518  72.000 58.000

__________ __________ __________ __________ __________
Resultaat na winstbestemming 393 1.000 787  1.000 1.000

========== ========== ========== ========== ==========

5. Meerjarenoverzicht Exploitatie 2014-2017
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Inleiding
De begroting voor 2016 is op onderdelen aangepast aan de laatste inzichten met betrekking tot de 
contributieopbrengsten, de opbrengst cursussen, secretariaat derden en regionale activiteiten. 
Voor het overige is de begroting voor 2015 doorgezet in de begroting voor 2016. 
Voor regionetwerk, kennisplein en expertisecentrum worden hieronder de belangrijkste beleidsvoornemens 
toegelicht. Voor de financiering van deze voornemens zijn kennisplein en expertisecentrum voor een belangrijk 
gedeelte aangewezen op cofinanciering door derden. Daarmee wordt bedoeld het aantrekken van middelen bij 
derden voor de plannen en projecten die TVVL wil uitvoeren. 

Regionetwerk
Het beleid dat in 2015 is ingezet zal in 2016 worden gecontinueerd: meer bezoekers naar hun bijeenkomsten trekken 
door het einde middag concept uit te breiden, waarbij de deelnemers ook een eenvoudige (brood-) maaltijd wordt 
aangeboden. Deze bijeenkomsten worden kostendekkend georganiseerd. 
Voor de begunstigers van TVVL wil Regionetwerk regelmatig een lunch organiseren waar deze worden bijgepraat 
over de ontwikkelingen bij TVVL, een actueel thema uit ons vakgebied wordt behandeld en waar ze elkaar kunnen 
ontmoeten. Deze bijeenkomsten worden de begunstigers aangeboden door TVVL als kleine tegenprestatie voor hun 
betrokkenheid bij TVVL. 

Kennisplein
Kennisplein organiseert in 2016 wederom een congres in het kader van het Beyond Smart Cities thema. 
In 2016 zal een aantal nieuwe cursussen starten en zal het aantal inhouse cursussen worden uitgebreid.
 
Expertisecentrum 
De begroting van het Expertisecentrum is met ingang van 2016 ingrijpend gewijzigd. Er is nu een projectbudget van 
€ 100.000 beschikbaar voor het gehele Expertisecentrum. Deze kosten worden voor een deel gefinancierd vanuit de 
exploitatierekening, maar ook vanuit de bestemmingsreserve projecten.

De begroting voor 2016 en de voorlopige begroting voor 2017 laten een klein batig saldo zien. 

6. Toelichting op de begroting 2016 en 2017
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Omschrijving realisatie realisatie begroting voorl.begr.

2014 2015 2016 2017
 (€) (€) (€) (€)
Opbrengsten
Kennisplein
Cursussen 593.247 586.348 772.000 772.000
Congressen 29.285 107.528 101.000 101.000
TVVL Magazine 43.796 43.796 44.000 45.000

__________ __________ __________ __________
Opbrengsten Kennisplein 666.328 737.672 917.000 918.000

Kosten
Kennisplein
Cursussen 641.080 419.917 610.000 580.000
Congressen 26.240 103.386 125.000 110.000
Redactie TVVL Magazine 5.386 7.203 8.000 8.000
ISSO jaarlijkse bijdrage 8.500 - - -
Diversen 2.510 1.243 2.000 2.000

__________ __________ __________ __________
Subtotaal 683.716 531.749 745.000 700.000

Regionetwerk
Regionale activiteiten 37.770 38.820 28.000 28.000
Kosten verenigingsbureau 37.602 4.080 4.000 4.000

__________ __________ __________ __________
Subtotaal 75.372 42.900 32.000 32.000

Expertisecentrum 
Projecten - - 100.000 100.000
NEN commissies - - 6.000 6.000
Participatie in derden organisaties - - 5.000 5.000
Vergaderkosten Expertisecentrum 784 699 3.000 3.000
Internationale contacten 2.784 9.571 15.000 15.000
Kosten Verenigingsbureau 16.467 - - -

__________ __________ __________ __________
Subtotaal 20.035 10.270 129.000 129.000

Expertgroep KT
KT 23 Investeren in energie efficiency 7.000 - - -
KT 26 Hybride ventilatie - 10.024 - -
KT 25 Rekentool financiële berekeningen 1.600 - - -
KT 21 Procesengineering - - 12.000 -
Diversen 1.773 2.478 - -

__________ __________ __________ __________
Subtotaal 10.373 12.502 12.000 -

Expertgroep ET
ET 21 Nanogrids 2.475 - - -
ET 22 Gelijkspanningsnetten 3.337 - - -
ET 23 Brandstofcel 1.485 - - -
Diversen 157 243 - -

__________ __________ __________ __________
Subtotaal 7.454 243 - -
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Omschrijving realisatie realisatie begroting voorl.begr.

2014 2015 2016 2017
 (€) (€) (€) (€)

Expertgroep ST 
ST 35 - 7.500 - -
ST 37 - 5.000 - -
ST 38 - 3.214 - -
ST 38 Voorwaarden 4l closetspoeling 13.356 - - -
Diversen 5.907 5.967 - -

__________ __________ __________ __________
Subtotaal 19.263 21.681 - -

Expertgroep GB
GB 04 PvE voor gebruiksgerichte GBS software 327 2.005 - -
Diversen 1.271 2.327 - -

__________ __________ __________ __________
Subtotaal 1.598 4.332 - -

Impuls
I-04 RAAK pro 1.120 1.120
I 05 Microforests 13.218 6.449 - -
I 06 Nearly zero energy buildings 5.000 - - -
I-08 Spelregels integraal ontwerp 31 4.247 - -
Internationale contacten 6.356 - - -
Platform Duurzame huisvesting 5.000 2.500 - -
Kosten verenigingsbureau 9.994 - - -
Diversen 3.235 1.743 - -

__________ __________ __________ __________
Totaal Impuls 43.954 16.059 - -

__________ __________ __________ __________
Totaal Expertisecentrum 102.677 65.087 141.000 129.000

========== ========== ========== ==========
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7. Namen & Feiten

Ereleden
Ir. J. Bekker
Prof.ir. H. van der Ree
Ing. W.H. Wijckerheld Bisdom
Ir. J.M.M. de Wit
Ing. W.M.F. de Vries

Leden van verdienste
Ir. J. Bekker
Ing. H. Besselink
Ir. H.L. Boerrigter
J. Bosland
Ir. M.H. Bruinsma
Drs.ing. A.L.A. van Gelder
L. Harmeijer
J.A.P.  Hoogduin
Prof.ir. R.W.J. Kouffeld
Drs.ir. P.M.D. Kruijsse
Ing. W.J.F. Oudijn
Ing. P.J. Savelbergh
W.J.H. Scheffer
Ir. D. van Vliet
Ing. W.M.F. de Vries
Ing. J.J. Wiemer
Ing. W.H. Wijckerheld Bisdom

TVVL-penning
Ir. M. Rolloos (1979)
Dr.ir. A.H.C. van Paasen † (1984)
Ir. W.H. Knoll † (1989)
Ir. K. te Velde † (1994)
W.J.H. Scheffer (1999)
G.W. Draijer (2004)
Dr. ing. B. Bronsema (2004)
Prof.ir. W. Zeiler (2009)
Prof.dr.ir. J.L.M Hensen (2015)

B.J. MAX prijs
Ir. K. te Velde † (1986)
Ir. R.D. Crommelin (1987)
Ing. Ph.J. Ham (1987)
Prof.ir. A.W. Boeke † (1988)
Ir. P. Euser (1988)
Ing. T.A.J. Schalkoort (1989)
Ir. H.J.M. Knipscheer (1990)
Ing. J. van Hove (1991)
Mw. prof.dr.ir. Ph.M. Bluyssen 
(1992)
Ir. J.H. Berger (1993)
Prof.ir. W. Zeiler (1994)
Ir. A.H.H Schmitz (1995)
Dr. ing. B. Bronsema (1996)
Dr. ir. P.J. Lute (1997)

Drs. K. van Olst (1998)
Prof.dr.ir. A.H.C. van Paassen † 
(1999)
Dr.ir. M.G.L.C. Loomans (2000)
Ir. E.J. Wagenaar (2001)
Prof.dr.ir. J.L.M. Hensen (2002)
Ing. H.M. Bruggema (2003)
Ir. E.M.C.J. Quanjel arch. (2004)
Ir. H.J. Broekhuizen  MBA (2005)
Ing. W.G. van der Schee (2006)
W.J.H. Scheffer (2007)
Ir. A.C. Boerstra (2008)
H.C. Peitsman Bsc. (2009)
Dr.ir. J. van Hoof (2010)
Mw.dr. L.C.M. Itard (2011)
Ing. R. Visser (2012)
Drs. J.L. Leijten (2013)
Ir. S.R. Kurvers (2013)
Mw.dr.ir. L. Schellen (2014)

TVVL-onderscheiding
Ir. G.G.J. Ferwerda †
NVTG
ISSO
Ir. W.H. Knoll †
ONRI
Prof.ir. H. van der Ree
Ir. E.J. Wagenaar
Ing. J.J. Wiemer
ASHRAE
Koninklijke KNVvK
Prof.ir. R.W.J. Kouffeld
Prof.ir. P.H.H. Leijendekkers
G.W. Draijer
J. Bosma
NVDO

 Aangetreden Aftreden 

Bestuur   
H.W. van Dorp MBA (voorzitter) 2014 2017(H) 
Ir. J.W. van Asten (secretaris/penningmeester) 2014 2017(H) 
Ing. C.H. van Bekkum (marketing & communicatie) 2014 2017(H) 
J. Dijkshoorn (portefeuille Regionetwerk) 2014 2017(H) 
Ing. M.J. Kok (portefeuille Kennisplein) 2014 2017(H) 
Ing. G. Lokhorst (portefeuille Young TVVL) 2014 2017(H) 
T.J. Ockhuijsen (portefeuille Expertise & Impuls) 2014 2017(H) 
Ing. J.Th. Lens (directeur)   
Mw. N.M.A. Dekker (algemeen secretaris/VB)   
   
Regionetwerk   
J. Dijkshoorn (voorzitter Regionetwerk) 2014 2017(H) 
J. Dijkshoorn (Oost-Brabant) 2012 2015(H) 
Ing. R. Geerts (Oost-Nederland) 2012 2015(H) 
Ing. E.J.Th. Hasselmann (Limburg) 2012 2015(H) 
A. Rozema (Noord-Nederland) 2015 2018(H) 
H.C. Eijkelboom (Midden-Nederland) 2014 2017(H) 
R.K.C. van Dongen (West-Brabant & Zeeland) 2012 2015(H) 
Ing. H.W.A.M. van Vliet (Zuid-Holland) 2012 2015(H) 
Ing. M.C.E. Bakker (Noord-Holland) 2012 2015(H) 
Mw. L.G.M. Swaning (coördinator/VB)   
   

Kennisplein   
Drs.ir. P.M.D. Kruijsse (vz Redactie/Redactieraad)* 2004 2015 
M.A.N. van Bommel (vz Curatorium Cursussen) 2014 2017(H) 
Ir. S.E.Ph. Mast  (voorzitter Programmaraad) 2014 2017 
   
   
Redactie   
Drs.ir. P.M.D. Kruijsse (voorzitter)* 2004 2015 
Ing. F.J. Stouthart (namens uitgever, eindredacteur)   
Ing. J.Th. Lens (directeur)   
Mw. I. Meijdam (VB)   
Mw. L.G.M. Swaning (secretaris/VB)   
   
Redactieraad   
Drs.ir. P.M.D. Kruijsse (voorzitter)* 2004 2015 
Ir. J.H.A. Feijes 2014 2017(H) 
J.F.P.G. Kerdèl 2015 2018(H) 
H. Lodder 2012 2015(H) 
W.J.H.  Scheffer 2014 2017(H) 
Mw. ir. drs. G.J. Thierauf 2012 2015(H) 
Ing. J. Veerman 2012 2015(H) 
Ing. R. Visser 2012 2015(H) 
Ing. F.J. Stouthart (namens uitgever, eindredacteur)   
Ing. J.Th. Lens (directeur)   
Mw. I. Meijdam (VB)   
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Mw. L.G.M. Swaning (secretaris/VB)   
   
Curatorium Cursussen   
M.A.N. van Bommel (voorzitter) 2014 2017(H) 
A. van Dommelen 2012 2015(H) 
Mevr. ir. J.H. Eegerdingk 2012 2015(H) 
ing. M.C. Hofman 2012 2015 
C. Meeuwissen 2012 2015(H) 
M.J.J. Roijakkers  2012 2015(H) 
Ir. J. Schonewille 2012 2015 
Ir. A.C. Taal 2015 2018(H) 
Ir. J.A.J. van der Velden 2012 2015(H) 
Ing. J.N.M. Bijman (coördinator opleidingen/VB)   
Mw. P.A. Kruithof-Hoogreef (secretaris/VB)   
   
Programmaraad   
Ir. S.E.Ph. Mast (voorzitter sinds 2014) 2012 2015 
Ing. G. Lokhorst 2012 2015 
L. van Egmond 2014 2017 
Mw. A.F. van Ewijk-Jansma (coördinator/VB)   
   
Expertisecentrum   
Ing. E. van der Blom (voorzitter ST) 2012 2015(H) 
J.F.P.G. Kerdèl (voorzitter GB) 2015 2018(H) 
Ing. W. van den Kieboom (voorzitter KT) 2015 2018(H) 
T.J. Ockhuijsen 2014 2017(H) 
(bestuur portefeuille Expertise & Impuls)
R.J.P. van Toorenburg (voorzitter ET) 2014 2017(H) 
Mw. N.M.A. Dekker (coördinator/VB)   
   
Expertgroep Sanitaire Technieken (ST)   
Ing. E. van der Blom (voorzitter) 2012 2015(H) 
A.P.A. Bout 2015 2018(H) 
A. van Dommelen 2014 2017(H) 
Ing. G. Jongsma 2011 2015 
C.J. Meijer 2014 2017(H) 
Ing. O.W.W. Nuijten 2012 2015(H) 
Ir. L.H.F. Ortmans 2012 2015(H) 
H.J. Rijneveld 2012 2015(H) 
Ing. W.G. van der Schee 2012 2015(H) 
W.J.H. Scheffer 2012 2015(H) 
Mw. Ing. I. van Veelen 2015 2018(H) 
Mw. N.M.A. Dekker (coördinator/VB)   
   
Expertgroep Klimaattechniek (KT)   
Ing. W. van den Kieboom 2015 2018(H) 
(voorzitter sinds 04-06-2015)
Ir. M. van Bruggen 2012 2015(H) 
Ir. J.F.B.C. Haan 2012 2015(H) 
Ir. P.B.A. Jansen (voorzitter tot 04-06-2015) 2012 2015(H) 
Ing. F. Lammers 2014 2015 
Ing. R. van der Putten 2015 2018(H) 
A.W.P.M. Schrauwen 2015 2018(H) 

Ing. C.J. Tsoutsanis 2012 2015(H) 
N.R. Vervloet 2014 2017(H) 
F.A. Vos 2014 2017(H) 
Mw. N.M.A. Dekker (coördinator/VB)   
   
Expertgroep Elektrotechniek (ET)   
R.J.P. van Toorenburg (voorzitter) 2013 2016(H) 
Ing. A.H.P. Derksen 2012 2015 
E. Hosper 2012 2015(H) 
Dr. R. Hunik 2012 2015 
G. Mazier 2013 2016(H) 
A.W.P.M. Schrauwen 2015 2018(H) 
Ing. W.A.P.M. Verhelst 2013 2016(H) 
A.R.J. Vos PLDA 2012 2015(H) 
Mw. N.M.A. Dekker (coördinator/VB)   
   
Expertgroep Gebouwbeheer & automatisering (GB)   
J.F.P.G. Kerdèl (voorzitter) 2015 2018(H) 
M. van Beek 2013 2016(H) 
L.C. Hamel 2013 2016(H) 
Ing. T.F.W. Hundertmark 2012 2015(H) 
Ing. J. Krouwel 2013 2015 
N. Lansbergen 2012 2015(H) 
E.J. Matser 2013 2016(H) 
Ir. G. Schat 2012 2015(H) 
E. Stevenaar 2013 2016(H) 
Ir. J.A.J. van der Velden 2012 2015(H) 
Ing. G. Veer  2012 2015(H) 
Mw. N.M.A. Dekker (coördinator/VB)   
   
Impuls   
Drs. ing. A.L.A. van Gelder **  2012 2014 
(voorzitter tot 16-04-2015)
Ing. A.J. Gijsendorffer (voorzitter sinds 30-06-2015) 2015 2018(H) 
Ing. C.H. van Bekkum 2012 2015(H) 
Ir. R.D. van Bergen 2012 2015(H) 
Ing. H. Besselink 2012 2015(H) 
Ing. E. van der Blom (nms ST) 2013 2015 
S.T. de Boer 2012 2015(H) 
Ir. A.C. Boerstra 2012 2015(H) 
Ing. P.A. Elkhuizen 2015 2018(H) 
Ing. C.M. van der Heijden 2012 2015(H) 
Mw. dr. L.C.M. Itard 2012 2015(H) 
Ir. P.B.A. Jansen 2013 2015 
Ing. W. van den Kieboom (nms KT) 2015 2018(H) 
J.F.P.G. Kerdel (nms GB) 2015 2018(H) 
Drs.ir. P.M.D. Kruijsse 2012 2015(H) 
T.J. Ockhuijsen 2012 2015(H) 
Mw.ir. L.W.H.A. Pennings 2013 2015 
Mw. dr. ir. L. Schellen 2012 2015 
R.J.P. van Toorenburg (nms ET) 2013 2016(H) 
Ing. H.W.A.M. van Vliet 2012 2015(H) 
Ing. H. Zwanenburg 2013 2016(H) 
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Ing. J.Th. Lens   
Mw. N.M.A. Dekker (coördinator/VB)   
   
MAR (Maatschappelijke AdviesRaad)   
Prof.ir. P.G. Luscuere (voorzitter) 2012 2015(H) 
S.  Beckers 2012 2015 
H.W. van Dorp MBA 2014 2017(H) 
Ir. B. van der Els 2012 2015(H) 
Drs. ing. A.L.A. van Gelder 2012 2015(H) 
Mw. M. Rutten 2015 2018(H) 
Ir. D. van Vliet 2013 2016(H) 
Mw. N.M.A. Dekker (coördinator/VB)   
   
Young TVVL   
Ing. G. Lokhorst (voorzitter) 2012 2015(H) 
Ing. W.J.P. Baars 2012 2015(H) 
V. de Gier 2012 2015(H) 
Ing. C.M. van der Heijden 2012 2015(H) 
R. Mulder 2014 2017(H) 
H.S. Zweverink 2012 2015(H) 
Mw. A.F. van Ewijk-Jansma (coördinator/VB)   
 
Financiële Commissie   
Ir. A. de Jong 2013 2016 
Ing. G.P.F. Postma 2014 2017 
M.A. Sandel 2015 2018 

Verenigingsbureau   
Ing. J.Th. Lens (directeur)   
Ing. J.N.M. Bijman (coördinator opleidingen)   
Mw. N.M.A. Dekker (coördinator Expertisecentrum/Impuls)   
Mw. A.F. van Ewijk-Jansma  (congrescoördinator)   
Mw. P.A. Kruithof-Hoogreef (cursussecretaresse)   
Mw. I. Meijdam (communicatiemanager)   
Mw. C. Pedron-van Polen (cursussecretaresse)   
P.A. van Rij (controller/alg. secretaris)   
Mw. L.G.M. Swaning (coördinator Regionetwerk) 
  
Overleden leden in 2015   
H. Donker   
Ir. G.K. Krijger   
F.A. Pruisken   
J.C.M. de Wit   
H.J. van der Zee

_________________________________________________________ 

**AB v.a. 1999 | *AB v.a. 2004 | (H) = herkiesbaar  
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Raad van Begeleiding ISSO
W.J.H. Scheffer
drs. E.G. Rooijakkers

BJ Max Stichting
H.W. van Dorp MBA
Ir. J.W. van Asten

WOI
Drs.ing. A.L.A. van Gelder (voorzitter)
Ir. M.H. Bruinsma (penningmeester)
Ing. J.N.M. Bijman (algemeen secretaris/VB)

Dutch Building Commissioning Association
Ing. P.A. Elkuizen
Ing. J.N.M. Bijman (algemeen secretaris/VB)

Dutch Green Building Council
Ir. S.E.Ph. Mast
Ing. J.Th. Lens

Koudegroep Delft-Wageningen
Ir. M.H. Bruinsma (namens WOI)

Bouw Informatie Raad
Drs.ing. A.L.A. van Gelder

Vernieuwing Bouw
Drs.ing. A.L.A. van Gelder

Opleiding Advies Raad, Avans+
Drs.ing. A.L.A. van Gelder

Platform Duurzame Huisvesting
Ing. J.C. Dijgraaf
Ing. J.Th. Lens

Commissie Ontwikkeling, Scholing & Arbeids-
markt
Ir. M.H. Bruinsma

Werkgroep Kennisoverdracht Installatietech-
niek
Ing. J.N.M. Bijman

REHVA
H.W. van Dorp MBA
Ing. H. Besselink (international delegate)
P.A. van Rij (boekhouding)

REHVA Dictionary
J. Bosma (voorzitter PET)

ASHRAE
H.W. van Dorp MBA
Ing. H. Besselink (international delegate)

VDI-GBG
H.W. van Dorp MBA

CIB-W062
Ing. W.G. van der Schee

Vertegenwoordigers namens TVVL in andere organisaties

Verenigingsstructuur
ALV

Bestuur

Financiele  
commissie

MAR

Young TVVL

Regionetwerk

Regionale groepen

Kennisplein

Curatorium Cursussen
Redactieraad

Programmaraad

Expertisecentrum 
Impuls

Verenigings 
bureau

ET Projectgroep

KT Projectgroep

ST Projectgroep

GB Projectgroep

.. Projectgroep

7. Namen & Feiten
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8. Bijeenkomsten en activiteiten

CONGRESSEN EN BIJEENKOMSTEN 2015

7 januari - Nieuwjaarsreceptie

12 februari - Actieve ledenbijeenkomst

17 april - Algemene Vergadering
 � TVVL in beweging
 � Gebouwen buiten de lijntjes
 � Alledaagse zaken op een andere wijze belicht

10 juni - Nationaal Congres Sanitaire Technieken
 � Ontwikkelingen TVVL expertgroep ST
 � Is closetspoeling met een spoelvolume kleiner  

 dan 6 liter in de  praktijk mogelijk?
 � Naar meer particuliere verantwoordelijkheid in  

 het stedelijk waterbeheer?
 � Energiemodel o.b.v. SIMDEUM® geeft reëel  

 inzicht in energie verbruikhuishouden voor  
 bereiding warm tapwater
 � Temperatuurwisselingen bij douchemengkranen  

 (ST 35)
 � Hoeveel warmte verdraagt de meterkast? 
 � Herziene NEN 1006 en impact voor de praktijk
 � Plenaire beantwoording van vooraf ingediende  

 vragen

19 september - Jubileumfeest

14 oktober - Dé TVVL-Techniekdag 2015
 � GB4 Gebruikersvriendelijke software 
 � Het effect van Ecodesign richtlijnen op het  

 ontwerp van luchtbehandelingsinstallaties 
 � De nieuwe generatie brengt de nieuwe innovatie
 � Energie(systeem) in de gebouwde omgeving in de  

 nabije toekomst
 � Nieuwe sanitatie
 � KIEN 1010. Slim omgaan met de nieuwe  

 NEN1010
 � PCM het klimatisering product voor de nabije en  

 verre toekomst
 � ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, hoe staat het  

 met het kennisniveau in installatieland?’
 � Een lokaal ventilatiesysteem voor operatiekamers
 � Future Energy Systems

4 november - Smart Cities Event met Jeremy Rifkin
 � Adapt or Die (Fountainheads)
 � Derde Industriële Revolutie (Jeremy Rifkin)
 � The Zero Marginal Cost Society (Jeremy Rifkin) 

 

 

ACTIVITEITEN YOUNG TVVL 2015

22 januari - Jong Professionals Event  
“The future is now”
i.s.m. Bouwend Nederland, FMN, NVDO, NVTG en 
Uneto-VNI
 � Wake up Call
 � Het succesverhaal van Nuna
 � Google Glass en andere wearables
 � Werknemer van de toekomst/robotisering/ 

 humanoids
 � “Jongens uit de garagebox”
 � Drones, the sky is the limit
 � Tegenlichtuitzending De Nieuwe Makers &  

 dialoog
 � Wasbare RFID en open innovatie
 � RFID cyborgs
 � Makershoek “De Nieuwe Makers”
 � Toekomsttafels
 � De Nieuwe Stad: innovatieve microstad in  

 Amersfoort

Maandelijks (8 x per jaar, niet in januari, juli, 
augustus en december):
Het (Young) TVVL café. Het doel van deze 
bijeenkomsten is om de contacten tussen 
vakgenoten en de band met TVVL te versterken. 
Iedere vierde donderdag van de kwamen er 
op wisselende locaties gemiddeld 45 personen 
om kennis te maken met andere vakgenoten of 
kennissen te ontmoeten. Een aantal keer was er 
een gastspreker uit het vakgebied, die kort sprak 
over zijn visie en vervolgens gelegenheid stelde tot 
het stellen van vragen. De deelnemers ervaren de 
bijeenkomsten als zeer laagdrempelig en vinden het 
een prettige manier om op deze manier bij TVVL 
betrokken te zijn. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIOBIJEENKOMSTEN 2015

 � WKO in een nieuw jasje
 � Relatie/netwerkbijeenkomst
 � Mini LBK’s onder de loep 
 � Ontwerp en optimalisatie stoominstallaties 
 � Energiebesparing met thermische PCM accu in 

 ventilatielucht 
 � De toekomst van leidingwaterinstallaties in  

 Nederland 
 � 3D printen en de gevolgen voor de installatie 

 techniek 
 � BaOpt luchtverdeling en regelstrategie 
 � BIM, hoe te integreren in uw onderneming 
 � IJs als verwarming 
 � Duurzame Verbranding Twence Hot 
 � Financiering van Duurzame Investeringen 
 � MJOP - van statisch document naar Cashcow 
 � Crash Course Financiele Berekeningen 
 � BIM, hoe te integreren in uw onderneming 
 � Brandbestrijding en Watermist 
 � Warmtewet...hoe nu verder? 
 � Project Amstelkwartier duurzaam hotel 
 � The Internet of Things: wat is het en wat doet het  

 met ons…
 � Climotion (BaOpt) Luchtverdeling en regel- 

 strategie
 � Ontwerp en optimalisatie stoominstallaties 
 � Golftoernooi en buffet 
 � Energiebesparing met thermische PCM accu in  

 ventilatielucht 
 � Waterkwaliteit….hoe nu verder 
 � Climotion (BaOpt) Luchtverdeling en regel- 

 strategie met BBQ
 � The Internet of Things 
 � Crash Course Financiele Berekeningen 
 � Legionellaveiligheid van koeltorens en lucht- 

 bevochtigingssystemen 
 � Excursie EMCO 
 � Lean….Forward 
 � Informele reis Aquatherm en Keulen 
 � Innovatieve OK ventilatie 
 � Contractvorming op basis van Duurzaam Beheer  

 en Onderhoud 
 � Legionellaveiligheid van koeltorens en lucht- 

 bevochtigingssystemen 
 � PCM, de stand van zaken 
 � De ideale wereld voor brandveiligheid

Ledenmatrix TVVL 2015     
  1-1-2015 +/+ -/- 31-12-2015
Persoonlijk leden 964 115  175 904 *)
Begunstigers 449 16  28 437

*) waarvan  5 ereleden, 17 leden van verdienste, 4 buitengewone leden en 55 studenten 
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De Mulderij 12
3831 NV Leusden
info@tvvl.nl | tvvl.nl
T 033 434 57 502

m.i.v. april 2016
Korenmolenlaan 4
3447 GG  Woerden
info@tvvl.nl | tvvl.nl
T 088 401 06 00
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AAN KENNISONTWIKKELING EN KENNISDELING IN HET VAKGEBIED

ONZE KENNISPARTNERS LEVEREN EEN WEZENLIJKE BIJDRAGE


