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REHVA General 
Assembly 2009
Na een lange tijd van voorbereiding, die al in 2006 begon, was 

de TVVL in haar jubileumjaar gastheer voor de 53e REHVA 

General Assembly in Amsterdam van 13 - 16 mei 2009. Ruim 

150 deelnemers uit 30 landen vergaderden in het NH Barbizon 

Palace hotel in Amsterdam. Uit de vele lovende reacties na afloop 

bleek dat de TVVL een prima organisatie had neergezet.

- door ir. J. Aufderheijde*

* Directeur TVVL

H
et officiële programma was 

langer dan in voorgaande 

jaren en werd er dit jaar 

tevens een technisch symposium 

gehouden (“Responses to the EPBD 

requirements”), met bijdragen van tien 

sprekers, waaronder Luck Westerbaan 

van Imtech, Special Market Solutions, 

die een prima presentatie verzorgde 

over het project Green Office 2015, 

Wim Plokker (VABI) over ‘indoor 

environmental simulation’ en Marleen 

Spiekman (TNO) over resultaten van 

het ASIEPI project. 

BELANGRIJKE STAP
Als onderdeel van het programma 

hield ook REHVA Region One o.l.v. 

Koos Mast zijn vergadering en was er 

een mini seminar onder voorzitter-

schap van Steven Mast over building 

rating systems en hielden Stefan 

van Uffelen (Dutch Green Building 

Council), Fabio Viero (Manens 

Intertecnica/ It.) en Ronald van der 

Waals (ING Real Estate) inleidingen 

over dit thema. De Italiaanse delegatie 

rapporteerde over de voortgang van 

de ontwikkeling van enige REHVA 

Guidebooks, waarin die over ‘Venti-

lation in schools’ en ‘Legionella’ de 

belangrijkste zijn. Met trots kon Koos 

Mast melden dat het majeure project 

REHVA Dictionary, weer een belang-

rijke stap voorwaarts had gezet en nu 

vrijwel alle landen aan het vertalen 

van de 12.500 Engelse termen zijn 

geslagen en diverse landen, waaronder 

Nederland, de finish bijna hebben 

bereikt.

The General Assembly werd in twee 

delen gehouden, een open deel op 

vrijdag 15 mei, waarbij ook gasten 

van zusterverenigingen als ASHRAE 

(Gordon Holness & Jeff Littleton), 

IIR (Didier Coulomb) en AIVC-

INIVE (Peter Wouters), evenals 

vertegenwoordigers van  Supporters 

van de REHVA (in TVVL terminolo-

gie: ‘Begunstigers’) aanwezig waren, en 

een gesloten deel op zaterdag ochtend, 

voor alleen de REHVA delegates. 

Alvorens de voorzitter van de REHVA, 

Francis Allard, de vergadering opende, 

heette onze voorzitter Ferry de Vries 

alle aanwezigen namens de TVVL van 

harte welkom. Vervolgens introdu-

ceerde hij prof. Wubbo Ockels, die een 

werkelijk fantastische key-note speech 

presenteerde. Allen waren zeer onder 

de indruk van zijn boodschap: “Onze 

aarde is kostbaar en kwetsbaar. We 

moeten ons veel meer gaan inspannen 

om de samenleving om te vormen tot 

een ECHT duurzame samenleving, 

waarin alle volkeren vreedzaam naast 

elkaar kunnen leven”. Prof. Ockels 

wist voor zijn gehoor van technische 

professionals heel treffend aan te geven 

dat innoveren behalve nuttig vooral 

ook ‘fun’ is en ‘out of the box thin-

king’ meer dan nodig.

VERSLAG
Vervolgens nam Allard de voorzit-

tershamer over en presenteerde hij in 

het eerste deel van de REHVA GA zijn 

annual report 2008. Ook werd er door 

de verschillende Committee voorzit-

ters verslag gedaan over het werk in 

het afgelopen jaar (Technical com.; 

Supporters com.; Education com.; 

Publication com.; REHVA Journal 

& Website, en ook Region One & 

Dictionary). Prof. Seppänen bracht 

verslag uit van twee Europese pro-

jecten, te weten Build Up en ASIEPI 

(ondersteunende activiteiten voor 

implementatie van de EPBD in de 

verschillende landen). In het tweede 

deel gaf bestuurder Don Leeper/ UK 

in een presentatie een toelichting 

op het beleid van de REHVA en het 

‘Action plan’ betreffende Sustainable 

Buildings. Maar het ging toch vooral 

ook om goedkeuring van het financiële 

beleid het afgelopen jaar, de verkla-

ring van de financiële commissie en 

de vaststelling van het budget 2009. 

Dank was er voor de TVVL en Paul 

van Rij in het bijzonder, die de finan-

ciële administratie van de REHVA 

onder zijn hoede heeft en alles weer 

perfect op orde bleek te hebben. Allard 

ontvouwde er de bestuursplannen voor 

het jaar 2009. Voor iedereen die alles 

nog eens wil nalezen: www.rehva.eu. 

Tevens bleek dat AIIRM, de nationale 

vereniging van Moldavië, belangstel-

ling heeft om lid van de REHVA te 

worden. 

SOCIAAL PROGRAMMA
De organisatie commissie REHVA 

GA09 van de TVVL onder leiding 

van Koos Mast, met  Jan Aufderheijde 

en Loes Swaning, had niet alleen het 

officiële deel goed onder controle, 

maar tevens alle sociale programmaon-

derdelen werden zeer gewaardeerd. Zo 

werd begonnen met een welkomstre-

ceptie, aangeboden door het bestuur 

van de TVVL, op 14 mei 2009 in het 

Koninklijk Instituut voor de Tropen. 

De vijftig jarige TVVL had voor deze 

receptie ook al haar eigen leden en 

begunstigers uitgenodigd, evenals 

vertegenwoordigers van organisaties 

en instellingen waarmee de TVVL veel 
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Prof.dr. Wubbo Ockels wordt bedankt 
voor zijn key note speech

Prof. Francis Allard en Ferry de Vries, resp. voorzitter REHVA
en TVVL, toasten tijdens de welcome party

Duo Sans Souci zorgt voor sfeer in het Koninklijk Instituut voor de Tropen

Nederlandse folklore

De Kon. Nederlandse Vereniging voor Koude 
heeft een cadeau voor de jarige TVVL

De oudste: prof.Dr.-Ing. Usemann, 
fellow REHVA en VDI-TGA



REHVA SONG (Melody: New York, New York of Frank Sinatra)

Start spreading the news, REHVA is coming to town
You are a part of it, Amsterdam, Amsterdam
Europe’s finest will share, their know-how right there
That’s what REHVA is about (in) Amsterdam, Amsterdam

Coming to the meeting in our city, that never sleeps
And find the people to meet, the best of the best

These little town blues, will take you away
You’ll catch the very charm of it, good old Amsterdam
If you can learn it there, you’ll make it anywhere
It’s up to you, REHVA, REHVA

Network, network
We’re building bridges to the future you will see!!
And find the knowledge right there
The number one, meeting in style, event of the year!
These little town blues, will take you away
You’re gonna be a part of it
In old Amsterdam

Aaaaaaaaaaaand, if you can learn it there
You’ll make it anywhere
It’s up to you
REHVA, REHVA …in Amsterdam!

Didier Coulomb
voorzitter IIR

Gordon Holness
voorzitter ASHRAEHolness ook thuis in Volendam

En de REHVA winnaars zijn...

De spouses van Hoorn naar Enkhuizen

REHVA Region One meeting, met veel aan-
dacht voor building rating systemsOp weg naar het banquet

Jazzence ontvangt de gasten in het
West Indisch Huis

REHVA hop!

contacten heeft. Muzikale omlijsting 

was er van Duo Sans Souci (Annoesjka 

Cabo, viool en Hans van Dalen, 

vleugel). Op een groot projectiescherm 

werden continu foto’s getoond van 

het rijke verleden dat zowel de TVVL 

als de REHVA inmiddels hebben. 

De TVVL bood alle deelnemers een 

Engelse vertaling aan van het Jubileum 

boek ‘TVVL50’ (u allen wel bekend) 

en bleek de Hollandse haringkar (met 

ook een koude jonge borrel) een schot 

in de roos. 

BANQUET
Een belangrijk onderdeel is altijd het 

traditionele banquet. De TVVL had 

hiervoor het aansprekende en histo-

rische West Indisch Huis afgehuurd. 

Alle gasten gingen via een boottocht 

door de Amsterdamse grachten, alwaar 

via voldoende Prosecco het gemis aan 

uitzicht vanwege hevige regen werd 

weggedronken, naar de plaats van 

bestemming aan de Herenmarkt. Onze 

eigen Frank Sinatra (Peter Douglas) 

zong een origineel REHVA-lied op de 

melodie van ‘New York, New York’ 

en werd de avond verder omlijst door 

Jazzence. Klap op de vuurpijl was 

de uitreiking van REHVA Awards, 

waarbij ‘Nederland’ goed in de prijzen 

viel. Professional awards voor uitzon-

derlijke prestaties op hun vakgebied 

waren er voor: Stefano Corgnati en 

Livio de Santoli (beiden uit Italië), 

Johnny Andersson (Zweden) en Jan 

Hensen; Will Scheffer en Jaap Hoge-

ling uit Nederland. Koos Mast werd 

benoemd tot honorable fellow. Tot 

slot, een beetje reclame maken moet 

kunnen: De TVVL is de Nederlandse 

sponsors van deze REHVA GA09 veel 

dank verschuldigd: PRIVA; Admea/ 

MagiCAD en VABI.


