Aan:

De leden van KIVI
afdeling Defensie en Veiligheid

Den Haag, 17 maart 2015

Onderwerp: Algemene Ledenvergadering afdeling Defensie en Veiligheid 2015
e

14 Kooy symposium “THREATS FROM ABOVE, Missile defence and more”

Geacht lid van KIVI Defensie en Veiligheid,
Hierbij nodig ik u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de afdeling Defensie en
Veiligheid. De vergadering vindt plaats op woensdag 29 april 2015 van 09.00 uur tot uiterlijk 10.00 uur in het
Defensie evenementencentrum bij de Marinekazerne, Kattenburgerstraat 7, 1018 JA Amsterdam.
De agenda van de ALV en overige stukken kunt u vanaf 1 april 2015 downloaden via de LEDEN TOEGANG van
onze website www.kivi.nl/dv. Tijdens de vergadering zullen exemplaren in de zaal beschikbaar zijn. Indien
gewenst kunt u de stukken opvragen bij de heer A. van der Sande van het KIVI bureau. Telefoon: 070-3919812.
Na de ALV vindt – ook in het Defensie evenementencentrum Amsterdam - het Kooy-symposium plaats. Tijdens
het symposium wordt ook de jaarlijkse afstudeerprijs van het Prof.Ir.Dr. J.M.J. Kooy fonds uitgereikt.
Aanmelden voor de algemene ledenvergadering en het symposium is uitsluitend mogelijk via onze website:
www.kivi.nl/dv. Indien u niet over internet beschikt kunt u zich schriftelijk aanmelden bij het Congresbureau,
Postbus 30424, 2500 GK Den Haag onder vermelding van uw naam, adres en lidmaatschapsnummer.
Onze activiteiten worden uitsluitend per e-mail bekend gesteld aan individuele leden. Daarnaast worden deze
aangekondigd via de website en in het Technisch Weekblad. Indien uw e-mailadres nog niet bekend is bij KIVI
of recent is gewijzigd kunt u dit doorgeven aan de ledenadministratie.
Ik hoop u bij onze algemene ledenvergadering en het Kooy symposium te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
J. Wind
Voorzitter KIVI-DV

Adres
Prinsessegracht 23
2514 AP Den Haag

Telefoon
071-7113973

Fax
084-2204592

E-mail
dv@kivi.nl

Internet
www.kivi.nl/dv

ALV Defensie en Veiligheid
29 april 2015 van 09:00-10:00 uur

Defensie Evenementencentrum
Marinekazerne Amsterdam
Kattenburgerstraat 7
1018 JA Amsterdam
AGENDA
1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering Defensie en Veiligheid 2014
3. Jaarverslag 2014 en begroting 2015 - afdeling Defensie en Veiligheid*
4. Jaarverslag 2014 en begroting 2015 - Prof. Ir. Dr. Kooy Fonds*
5. Verslag Kascommissie 2014*
6. Benoeming Kascommissie voor het jaar 2015
De heer H. (Huibert) van Eijsden is aftredend. De heer ir. E.A. (Ernst) van Hoek is statutair
herkiesbaar. Er dient statutair één nieuw kascommissielid en één lid als reserve te worden
benoemd.
7. Bestuursmutaties
a. Statutair aftredend en met gewone meerderheid herkiesbaar is:
Drs. M. (Marc) Soeteman
De heer Soeteman heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming.
Het bestuur adviseert Marc Soeteman als bestuurslid vanuit de NIDV te herbenoemen.
b. Statutair aftredend en na twee termijnen alleen met 2/3 meerderheid herkiesbaar is:
Ir. H.F. (Harold) Bousché (secretaris).
De heer Bousché heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming.
Het bestuur waardeert het bestuurslidmaatschap van Harold Bousché vanuit TNO in hoge mate
en adviseert hem voor een derde bestuursperiode te herbenoemen.
c. Statutair aftredend en niet herkiesbaar is:
KTZ bd J. (Jan) Wind (voorzitter)
Ondanks diverse verzoeken heeft zich geen geschikte nieuwe kandidaat voor het
voorzitterschap gemeld. Noch uit het zittende bestuur, noch uit de leden van de afdeling. Het
bestuur stelt daarom voor de ledenraad van KIVI te verzoeken een ontheffing van de statutaire
beperking te verlenen en de heer Wind voor nog een termijn te benoemen. Totdat een
beslissing door de ledenraad is genomen treedt de heer Wind in dat geval op als waarnemend
voorzitter.

*

) Alle documenten waarnaar wordt verwezen kunt u vinden via de LEDEN TOEGANG op onze website www.kivi.nl/dv
U dient ingelogd te zijn als lid van KIVI. Indien u prijs stelt op toezending van de stukken kunt u dit schriftelijk of telefonisch
aanvragen bij het KIVI bureau.
KIVI afdeling Defensie & Veiligheid
Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag

Email: dv@kivi.nl

Tel: 071-7113973

Fax: 084-2204592

ALV Defensie en Veiligheid
29 april 2015 van 09:00-10:00 uur

d. Het bestuur stelt voor als nieuw bestuurslid te benoemde:
Maj KLu Drs. T.L.A. (Timo) Schless.
Majoor Schless is sedert 1 maart 2015 werkzaam bij het Innovationcentre Air van de
Commandant Luchtstrijdkrachten (CLSK) en kan daardoor uitstekend de vacature in het bestuur
voor een vertegenwoordiger uit de luchtmachtsector opvullen. Timo Schless heeft technische
opleidingen gevolgd bij de TU Delft, de NLDA en is afgestudeerd aan de Open Universiteit in
bedrijfskunde en ICT.
Tegenkandidaten kunnen tot 15 april 2013 worden voorgedragen bij het bestuur
(per e-mail: dv@kivi.nl).
b. Ontwikkelingen KIVI
- KIVI website,
- Project Chartered Engineers,
- Jaarcongres KIVI op 24 november 2015 in Leeuwarden
c. Geplande activiteiten in 2015
Zie de actuele planning op de website: www.kivi.nl/dv.
Het bestuur nodigt u uit met aanvullende voorstellen te komen
d. Internationale samenwerking.
Stand van zaken Federation of European Defence Technology Associations (EDTA)
e. Rondvraag
f.

Sluiting

KIVI afdeling Defensie & Veiligheid
Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag

Email: dv@kivi.nl

Tel: 071-7113973

Fax: 084-2204592

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Defensie en Veiligheid, gehouden op
woensdag 9 april 2014 bij de Marinekazerne Amsterdam

Aanwezig
Bestuursleden
Jan Wind (voorzitter)
Harold Bousché (secretaris)
Oscar Boot (benoemd)
Jody Borgers (aftredend)
Bart Koene (benoemd)
Eddy Pijpers
Marc Soeteman
Jack Ruibing
Leden van Verdienste
Ernst van Hoek
Hans Pasman
Leden
Silvester de Bruin
Chris Dijkmans
Huibert Eijsden
Pieter Emmerik
Alle de Jong
Hendrik van Lutterveld
Reynate van der Mark
Age Stoffelsma

Bericht van Verhindering
Jasper Kremers (penningmeester)
Matthijs Amelink (benoemd)
Ad Coppens (aftredend)
Leon Galle (aftredend)

Peter Krijgsman
P. Scharp
Jacques Res

1. Opening
Voorzitter Jan Wind opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2013
De vergadering heeft geen opmerkingen over de notulen. Het verslag wordt ongewijzigd
goedgekeurd
3. Jaarverslagen afdeling Defensie en Veiligheid en Prof. Ir. Dr. Kooy Fonds 2013
De voorzitter geeft een toelichting op de jaarverslagen. In het vervolg zullen de leden van verdienste
in het jaarverslag worden vermeld. Na de beantwoording van een aantal vragen worden de beide
jaarverslagen ongewijzigd goedgekeurd.
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4. Begrotingen afdeling Defensie en Veiligheid en Prof. Ir. Dr. Kooy Fonds 2014
De penningmeester Jasper Kremers is op uitzending. Jan Wind geeft als a.i. penningmeester derhalve
een toelichting op beide begrotingen en doet daarbij regelmatig verwijzingen naar de beide
financiële jaarverslagen.
Bij de begroting van de afdeling geeft de voorzitter aan dat een broodjesmaaltijd bij bijeenkomsten
hoge kosten met zich mee blijkt te brengen. Bij bijeenkomsten op de locatie van KIVI gaat het om
€15 per persoon. Twee bijeenkomsten waren daardoor erg duur, met name de ICMS bijeenkomst
waarbij ook aantal niet-leden aanwezig was. Besloten wordt om te stoppen met het verstrekken van
een broodjesmaaltijd aan deelnemers aan bijeenkomsten. Sprekers en organisatoren kunnen wel op
een broodje rekenen.
Het nadelige saldo van de afdeling over 2013 bedraagt door met name de twee duur uitgevallen
bijeenkomsten €4.508,47. Dit is beduidend meer dan de begrote €1.878, maar past goed in het
beleid van KIVI om het vermogen van afdelingen terug te brengen naar rond de €10.000. Volgens de
richtlijnen van de vereniging is het streefvermogen van een afdeling € 10.000,- en moet een hoger
vermogen met maximaal 10% van dat vermogen per jaar worden teruggebracht tot het streefniveau.
Bij een vermogen van meer dan € 13.650,- en een positieve realisatie, vordert de vereniging 50% van
de vermogenstoename terug. Het vermogen aan het einde van het boekjaar bedraagt €25.275,87.
Voor 2014 is een nadelig saldo van €1.976 begroot.
Bij de begroting voor het Kooy Fonds merkt de voorzitter op dat het Kooy Symposium dit keer
€8.216,25 heeft gekost. Begroot was €7.000. Het verschil zit hem met name in de
onvoorspelbaarheid van de kosten. Er is sprake van een licht vermogensverlies. Het huidige
vermogen bedraagt €98.385,03, hetgeen voor het eerst onder de ton is. In 2008 heeft de ALV
besloten een vermogen van ca. een ton na te streven. Er zijn naar aanleiding daarvan maatregelen
genomen om het vermogen niet te snel te laten zakken. APA halveert voor 2014 de bijdrage en heeft
aangegeven in 2015 geen bijdrage meer te zullen doen. Een nader gesprek daarover vindt nog
plaats. Het bestuur geeft aan de huidige teruggang niet alarmerend te vinden en stelt voor dit jaar te
gebruiken om na te denken over aanvullende maatregelen, zoals het betrekken van andere
officiersverenigingen. Aldus wordt besloten.
5. Verslag Kascommissie 2013
De kascommissie bestaat uit Age Stoffelsma en Huibert van Eijsden. Zij hebben de stukken met
betrekking tot de financiën van de afdeling Defensie en Veiligheid en het Kooy Fonds over het
boekjaar 2013 gecontroleerd en stellen voor de beide financiële administraties goed te keuren en
het bestuur decharge te verlenen (zie bijlage). De ALV dechargeert het bestuur voor het in 2013
gevoerde financiële beleid en de gevoerde administratie en vraagt de voorzitter zijn dank over te
brengen aan de penningmeester. De voorzitter bedankt Age Stoffelsma en Huibert van Eijsden voor
hun controlewerkzaamheden.
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6. Benoeming Kascommissie voor het jaar 2014
Leden van de kascommissie mogen deze taak statutair twee achtereenvolgende jaren uitvoeren. Er
dient dit jaar statutair één nieuw kascommissielid en één lid als reserve te worden benoemd. Age
Stoffelsma is aftredend. Huibert van Eijsden is statutair herkiesbaar. Ernst van Hoek was dit jaar
reserve en stelt zich kandidaat als lid. Silverster de Bruin stelt zich kandidaat als reservelid.
De ALV benoemd in lijn hiermee als nieuwe kascommissie:




Huibert van Eijsden (2e jaar)
Ernst van Hoek (1e jaar)
Silvester de Bruin (reserve)

7. Bestuursmutaties
Statutair treden af en zijn niet herkiesbaar:




Jody Borgers
Ad Coppens
Leon Galle

Het bestuur draagt de volgende nieuwe bestuursleden voor:




Matthijs Amelink
Bart Koene
Oscar Boot

Eddy Pijpers zijn tweede termijn loopt af en wordt door het bestuur voorgedragen voor een derde
termijn (bij 2/3 meerderheid mag een derde termijn worden vervuld).
De vergadering bedankt de aftredende bestuursleden hartelijk en stemt unaniem in met de
voorstellen. Dit houdt in dat het bestuur voor het jaar 2014 als volgt is samengesteld:
Naam

Huidige rol

KTZE bd J. (Jan) Wind
Ir. H.F. (Harold) Bousché
Majoor ir. J.J.F.J. (Jasper) Kremers
Dr.ir. M.H.J. (Matthijs) Amelink
KLTZE ir. Oscar Boot
Dr. L. (Bart) Koene
Ir. E.W. (Eddy) Pijpers
Ing. J.A. (Jack) Ruibing
Drs. M. (Marc) Soeteman

Voorzitter
Secretaris (TNO)
Penningmeester (Defensie)
Lid (Thales)
Lid (NLDA)
Lid (NLDA)
Lid (NLR)
Lid (Veiligheidsregio's)
Lid (NIDV)

Bestuurslid
sinds
2006
2009
2013
2014
2014
2014
2007
2013
2012

Huidige bestuurstermijn
3e termijn 2012 - 2015
2e termijn 2012 - 2015
1e termijn 2013 - 2016
1e termijn 2014 - 2017
1e termijn 2014 - 2017
1e termijn 2014 - 2017
3e termijn 2014 - 2017
1e termijn 2013 - 2016
1e termijn 2012 - 2015

Geconstateerd wordt dat er met name een lid vanuit de DMO wordt gemist.
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8. Reglement Prof. Ir. Dr. Kooy Fonds
Het vergadering constateert dat een wijziging van het regelement het fonds kwetsbaarder maakt en
besluit derhalve niet in te stemmen met een wijziging van het regelement. De bestuurlijke drukte
wordt voor lief genomen.
Ernst van Hoek memoreert dat in 2005/2006 eerder een vergelijkbare discussie is geweest en er is
nagedacht over het vormen van een stichting.
9. Ontwikkelingen KIVI
De voorzitter gaat in op de teruggang in leden van KIVI als geheel en verschillende strategieën om
hier mee om te gaan; één grote vereniging versus een federatie van afdelingen. Het hoofdbestuur
kiest voor het eerste.
Het jaarcongres zal dit jaar op 12 november 2014 plaatsvinden in Delft. Het onderwerp is “Delta
Cities”.
10. Geplande activiteiten in 2014
Zie de actuele planning op de website: www.kivi.nl/dv.
Het bestuur nodigt de leden uit met aanvullende voorstellen te komen
11. Internationale samenwerking.
Ernst van Hoek neemt (morgen) deel aan een belangrijke Eurodefense bijeenkomst. Zeker het
vermelden waard is dat de inbreng van de afdeling rond het defensiebeleid is verwerkt in de
conclusies van de Europese Raad.
12. Rondvraag
Hans Pasman haalt aan dat er een nieuwe afdeling risicomanagement is opgericht binnen KIVI.
13. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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ALGEMEEN
De afdeling Defensie en veiligheid heeft een actief jaar 2014 achter de rug. Het aantal leden is vrijwel stabiel. Het
bestuur functioneert goed en de georganiseerde activiteiten worden druk bezocht.
BESTUUR
Het bestuur bestond in 2014 uit 9 leden:
Naam

Huidige rol

KTZE bd J. (Jan) Wind
Ir. H.F. (Harold) Bousché
Majoor ir. J.J.F.J. (Jasper) Kremers
Dr.ir. M.H.J. (Matthijs) Amelink
KLTZE ir. Oscar Boot
Dr. L. (Bart) Koene
Ir. E.W. (Eddy) Pijpers
Ing. J.A. (Jack) Ruibing
Drs. M. (Marc) Soeteman

Voorzitter
Secretaris (TNO)
Penningmeester (Defensie)
Lid (Thales)
Lid (NLDA)
Lid (NLDA)
Lid (NLR)
Lid (Veiligheidsregio's)
Lid (NIDV)

Bestuurslid
sinds
2006
2009
2013
2014
2014
2014
2007
2013
2012

Huidige bestuurstermijn
3e termijn 2012 - 2015
2e termijn 2012 - 2015
1e termijn 2013 - 2016
1e termijn 2014 - 2017
1e termijn 2014 - 2017
1e termijn 2014 - 2017
3e termijn 2014 - 2017
1e termijn 2013 - 2016
1e termijn 2012 - 2015

De voorzitter trad namens de afdeling op als afgevaardigde naar de ledenraad en naar het KIVI cluster Systemen.
Het bestuur kwam zeven keer bijeen voor een bestuursvergadering.
LEDEN
Het ledenaantal van de vereniging loopt nog immer terug. De afdeling Defensie en Veiligheid bleef echter ook in
2014 vrijwel stabiel. Het aantal leden daalde in 2014 netto met 1 tot 354. Op een totaal van ongeveer 20.000
leden blijft DV een van de kleinere afdelingen.
ACTIVITEITEN
In 2014 werden 27 activiteiten ten behoeve van de leden georganiseerd of mede-georganiseerd met andere
organisaties. Onder directe verantwoordelijkheid van DV kwamen 13 activiteiten tot stand.
Datum

Activiteit

Aantal
deelnemers
5

21-01-2014

Mediating morality with UAVs, symposium, Eindhoven (i.s.m. TU/e Department of
Philosophy and Ethics)

10-02-2014

Coalition for Defense, presentatie, Den Haag (i.s.m. Coalition for Defense)

10

11-02-2014

MILSATCOM, thema-avond, Den Haag

51

24-02-2014

Joint Strike Fighter, symposium, Delft

58

02-04-2014

Discussie en voorbereiding reactie op de Defensie Industrie Strategie, Den Haag

8

03-04-2014

Professional Gaming bij de politie, bijeenkomst, Den Haag (i.s.m. AFCEA chapter
Den Haag)

3

09-04-2014

Nanotechnologie, Kooy symposium + ALV, Amsterdam (i.s.m. TNO en APA)

24-04-2014

Verilabs forensisch congres, Amersfoort (i.s.m. Verilabs)

24-04-2014

From the fall of the Wall to Afghanistan and further. The Dutch military in a

173
2
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changing world, 1989-2014, college, Eindhoven (i.s.m. TU/e)
01-05-2014

Nuclear Weapons: A Past without Future?, college, Eindhoven (i.s.m. TU/e)

0

08-05-2014

New Military Technology, Benefits and Dangers, college, Eindhoven (i.s.m. TU/e)

0

15-05-2014

Energy and International Stability, college, Eindhoven (i.s.m. TU/e)

0

22-05-2014

Chemical Dis/Armament and Biological Warfare, college, Eindhoven (i.s.m. TU/e)

0

28-05-2014

European Airpower symposium: Conflicting challenges?, Zeist (Koninklijke
Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht)

05-06-2014

Cybersecurity and Cyberwar, college, Eindhoven (i.s.m. TU/e)

06-06-2014

Strengthening European Defence Capabilities in a Volatile Environment, High
Profile Debate, Amsterdam

12-06-2014

Armament and Ethics, college, Eindhoven (i.s.m. TU/e)

0

19-06-2014

Military uses of Nanotechnology: A New Threat? And Water wars, climate wars
and the dangers of catastrophism, college, Eindhoven (i.s.m. TU/e)

2

04-07-2014

Maritiem symposium 2014: Op weg naar een low carbon marine, Den Helder
(i.s.m. Koninklijke Marine)

7

04-09-2014

Johan de Witt lezing 2014. Marine: business case of beauty case?, Rotterdam
(i.s.m. KIM alumni Ver. Pugno Pro Patria in Mare)

12-09-2014

Wedstrijd Secure Your Future 2014, inspiratiesessie, Den Haag (i.s.m. HSD)

12-11-2014

De stad als rampgebied, workshop tijdens Jaarcongres, Delft

39

12-11-2014

Connecting global security challenges and urban issues, workshop tijdens
Jaarcongres, Delft

33

12-11-2014

Secure Your Future, workshop tijdens Jaarcongres, Delft

31

13-11-2014

AFCEA The Hague Chapter meeting, Rijen

28-11-2014

Lithuanian-Dutch High-Tech Business Lunch Meeting, Amsterdam

21-12-2014

Laatste theatervoorstelling over het leven van Anthony Fokker, Rotterdam (i.s.m.
Afdeling Aerospace Engineering)

4

INTERNATIONALE SAMENWERKING
De samenwerking binnen de Federation of European Defense Technology Associations EDTA stond in 2014 in het
teken van de verdere ontwikkeling van de samenwerking met Eurodefense, zowel nationaal met Eurodefense
Nederland als in Europees verband.
In diverse maandelijkse bijeenkomsten van Eurodefense Nederland werd de rol van de technologie benadrukt en
verbindingen gelegd tussen de politiek, de diplomatie en KIVI. Dit leidt er toe dat in 2015 enkele KIVI DV student
leden in de Nederlandse delegatie aan een internationale studentenweek over defensie en defensietechnologie
mogen meedoen.
In december nam de voorzitter namens EDTA deel aan een Eurodefense bijeenkomst in Berlijn, waar
toekomstige plannen voor Europese samenwerking werden besproken, waaronder de aanloop naar de
“preparatory action” van de Europese Commissie op het gebied van Defensie R&D. Samen met de franse
zustervereniging CAIA heeft KIVI in deze conferentie de rol van de technologie en defensieindustrie weer kunnen
benadrukken.
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FINANCIEEL
2014 heeft een positief resultaat opgeleverd van € 631,03. Dit is een € 2607,03 beter resultaat dan het in de
begroting geraamde tekort van € 1.976,-.
Oorzaak is een hoge positieve correctie op het voorschot voor activiteiten in 2013 en relatief lage uitgaven aan
bestuurskosten in 2014.
De vermogenspositie van de afdeling is hierdoor gestegen tot € 25.934,35. Dit blijft bijna twee keer de door het
hoofdbestuur gehanteerde norm van € 13.650,-, en voldoende om in komende jaren eventuele tegenvallers te
kunnen opvangen. Als gevolg van de boekhoudregels binnen KIVI zal de helft van het positief resultaat volgend
jaar worden ingehouden op de KIVI bijdrage voor DV.

INKOMSTEN
De inkomsten van KIVI NIRIA DV worden bepaald door de reglementen van de vereniging.
Gebaseerd op het ledenaantal en het aantal door de afdeling gerealiseerde activiteiten, incl. het Kooy
symposium, wordt een bedrag toegekend. Het voorschot hiervoor bedroeg in 2014 € 4.792,00, terwijl in de
begroting € 4.342,00 was voorzien. Daarnaast heeft een hoge positieve verrekening geleid tot een extra bijdrage
van € 2.072,50. De finale verrekening van dit voorschot aan de hand van de activiteiten en jaarrekening van 2014
moet nog plaatsvinden.
Onder de post “diversen” werd € 128,05 ontvangen van het CLSK voor 10 boekjes “Defensie 2050”.
UITGAVEN
Bestuurskosten
De uitgaven voor bestuurskosten vielen in 2014 lager uit dan geraamd.
Activiteiten
De uitgaven voor te organiseren activiteiten waren in 2014 met € 5.051,28 redelijk op dezelfde hoogte als de
begrote € 4.902,-.
EDTA
De geraamde € 500,- t.b.v. internationale samenwerking in de EDTA werd overschreden door enkele extra
Eurodefense activiteiten in de tweede helft van 2014.
Onvoorzien
Onvoorziene uitgaven waren in 2014 niet aan de orde.
Reserveringen
De reservering van € 1000,- die in 2013 nog op de begroting stond is in dat jaar afgeboekt. Over 2014 is de
afdeling nog twee betalingen verschuldigd, samen ter waarde € 73,76.
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FINANCIËLE OVERZICHTEN
JAAROVERZICHT
Inkomsten
Uitkeringen KN
Diversen
Totalen

2014
begroting
4.792,00

Uitgaven
Bestuurskosten
Activiteiten (incl. Kooy Fonds)
EDTA
Diversen
Onvoorzien
Reserveringen
Winst (+) / Verlies (-)
Totalen

begroting
1.365,00
4.902,00
500,00

BEZITTINGEN
Saldo ABN AMRO
Saldo CFBI
Reserveringen
Vorderingen
Schulden
Vermogen DV
WINST EN VERLIES
Vermogen begin boekjaar
Vermogen einde boekjaar
Winst (+) of verlies (-)

4.792,00

-1.976,00
4.792,00

2014
2014
realisatie
overschot/tekort
6.864,50
2072,50
6.864,50
realisatie
overschot/tekort
739,61
625,39
5051,28
-149,28
570,63
-70,63
128,05
128,05
0,00
0,00
-73,76
-73,76
631,03
6.864,50

Start boekjaar Einde boekjaar
365,53
2232,52
24.910,34
23.775,59
0,00
0,00
25.303,32

0,00
0,00
25.934,35

25.303,32
25.934,35
631,03
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Begroting afdeling Defensie en Veiligheid 2015

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

Ontvangsten (€)
Rente giro
Uitkering KIVI
Aanpassing i.v.m. activiteiten
Reserveringen
Diversen
Nadelig saldo
Totalen

begroting

realisatie

begroting

realisatie

begroting

realisatie

begroting

realisatie

Uitgaven (€)
Bestuurskosten
Activiteiten
Kooy Fonds
EDTA
Onvoorzien
Voordelig saldo
Totalen

begroting

5083

2.417
7.500

1.500
4.000
1.500
500
7.500

1.015

4789
-900
1.000

569
6.954

1.878
6.767

5.370

realisatie

1.738
3.567
1.500
149

6.954

begroting

1.365
3.402
1.500
500
6.767

4.789
-1.194
1.000
150
4.508
9.253

realisatie

1.090
6.116
1.500
547

9.253

4792
nnb

4.792
2.073

4966
nnb

1.976
6.767

128
6.993

1.899
6.865

begroting

1.365
3.402
1.500
500
6.767

realisatie

740
3.551
1.500
571
631
6.993

begroting

1.365
3.500
1.500
500
6.865

-

realisatie

-

Toelichting begroting 2015

ALGEMEEN
Het bestuur raamt voor 2015 een bestendige lijn van inkomsten en uitgaven ten opzichte van eerdere jaren.
Volgens de richtlijnen van de vereniging is het streefvermogen van een afdeling € 10.000,- en moet een hoger
vermogen met maximaal 10% van dat vermogen per jaar worden teruggebracht tot het streefniveau. Bij een
vermogen van meer dan € 13.650,- en een positieve realisatie, vordert de vereniging 50% van de
vermogenstoename terug.
De begroting gaat daarom uit van een negatief resultaat. Voor 2015 wordt een terugval in vermogen van
€ 1.899,- geraamd. Dit is ca. 7% van het vermogen van de afdeling van € 25.934,35 per ultimo 2014 en valt
daarmee binnen de aangegeven marges.
INKOMSTEN
De begroting van de ontvangsten van KIVI is gebaseerd op de reglementen van de vereniging en afhankelijk van
het ledental en het aantal georganiseerde activiteiten. De bijdrage uit de centrale verenigingskas bedraagt
€ 1.365,- voor bestuurskosten, € 225,- per activiteit, € 45,- per bijeenkomst of workshop en € 2,80 per lid.
Bij een ledenaantal van 354 per 1 januari, een raming van 10 activiteiten (incl. het Kooy symposium) en 8
workshops is een bijdrage van € 4966,- begroot.
De naverrekening op grond van gerealiseerde activiteiten in 2014 is nog niet bekend.
UITGAVEN
Bestuurskosten
De uitgaven voor bestuurskosten vallen bijna ieder jaar mee. Er zijn geen bijzondere activiteiten voorzien in
2015. De raming wordt gesteld op het door het hoofdbestuur vastgestelde bedrag van € 1.365,-.
Activiteiten
In 2015 worden een ongeveer gelijk aantal bijeenkomsten voorzien als in 2014. Het aantal zelf georganiseerde
activiteiten wordt geraamd op 10. De raming voor 2015 wordt gesteld op € 3.500,- , iets verhoogd ten opzichte
van vorige jaren en excl. de bijdrage van € 1.500,- aan het Kooy symposium.
Het streven van het bestuur is er op gericht om activiteiten iets goedkoper uit te voeren, zodat het begrote
bedrag niet wordt overschreden. Enerzijds wordt dit gerealiseerd door minder kostbare activiteiten te
organiseren, zoals bedrijfsbezoeken, en anderzijds door het in 2010 ingezette beleid om bij activiteiten gratis
maaltijden te verstrekken te beperken. Er zullen in principe alleen maaltijden aan sprekers en organisatoren van
activiteiten worden verstrekt.
Het in 2010 ingezette beleid om geen avondactiviteiten meer bij Defensie te organiseren wordt voortgezet
aangezien de kosten van de in te huren bedrijfshulpverleners te hoog zijn.
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Kooy Fonds
De bijdrage aan de grote activiteit van het Kooy Fonds moet gelijke pas houden met de overige activiteiten van
de afdeling. Het sinds 2011 overeengekomen vaste bedrag van € 1500,- wordt ook dit jaar weer aan het Kooy
Fonds overgedragen. Dit is in balans met de bijdrage(n) van mede-organisatoren TNO en APA.
EDTA
Internationale samenwerking is van belang voor de afdeling. Voor EDTA gerelateerde activiteiten en het
onderhoud van de EDTA website is € 500,- begroot.
Onvoorzien
Aangezien al vele jaren geen gebruik is gemaakt van de post onvoorzien, wordt de raming hiervoor gehandhaafd
op € 0,-.
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ALGEMEEN
Het Kooy fonds functioneert binnen de KIVI afdeling Defensie en Veiligheid uitstekend. Het jaarlijkse Kooy
symposium heeft een stabiele belangstelling passend bij de grootte van het Defensie evenementencentrum in
Amsterdam, dat gewoonlijk voor het symposium wordt gebruikt. Onder andere verwelkomen wij ieder jaar weer
een aantal VIP’s, top niveau deelnemers en vertegenwoordigers van de media. De jaarlijks afstudeerprijs wordt
succesvol toegekend.
BESTUUR
Het bestuur bestond in 2014 cf. het Kooy Fonds reglement uit vier personen; te weten:
KTZ bd J. (Jan) Wind
Maj Ir. J.J.F.J. (Jasper) Kremers
Ir. H.F. (Harold) Bousché
J.F. (Joliene) Brouwer

Voorzitter
Penningmeester
Lid
Lid namens clusterbestuur Systemen (vanaf 23 april 2014)

Het bestuur heeft begin 2014 vergaderd en marge van de DV bestuursvergaderingen. Na de ALV 2014 zijn geen
besprekingen meer gehouden aangezien geen beleidswijzigingen van het fonds aan de orde waren.
SYMPOSIUM COMMISSIE
De commissie wordt gevormd vanuit de drie deelnemende organisaties KIVI DV, TNO en APA en bestond begin
2014 uit 6 leden:
Ir. T.J. (Tjeerd) de Groot
KTZ bd J. (Jan) Wind
Ir. W.C. (Wim) Borawitz
Drs. E.A. (Ernst) van Hoek
Maj ir. J.J.F.J. (Jasper) Kremers
Ir. P. (Peter) Rooijmans

Voorzitter (TNO)
Vertegenwoordiger bestuur KIVI DV
Lid (Defensie/KIVI)
Lid (KIVI)
Lid (APA) en penningmeester vanaf 3 april 2013
Lid (KIVI)

De commissie is vele malen bijeen geweest voor de voorbereiding van het Kooy Symposium.
Ook heeft de commissie onderzocht hoe de inkomsten en uitgaven van het Kooy symposium in balans kunnen
worden gebracht om de onttrekkingen uit het Kooy fonds te verminderen. Dit moet immers omstreeks
€100.000,- blijven.
Na veel overleg zijn het NLR en de KVMO bereid gevonden om vanaf 2015 partner van het Kooy symposium te
worden.
KOOY PRIJS COMMISSIE
De commissie bestond in 2014 namens het bestuur van KIVI DV ongewijzigd uit 3 leden en één reserve lid:
Ir. E.W. (Ed) Pijpers
Ir. J.B.W. (Jody) Borgers
Ing. L.F. (Leon) Galle
Ir. H.F. (Harold) Bousché

Voorzitter
Lid
Lid
Lid (reserve voor het geval er sprake is van belangenverstrengeling of uitval van één
van de andere leden)
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ACTIVITEITEN
Het Kooy fonds besteedde in 2014 aandacht aan haar twee hoofdactiviteiten: het Kooy symposium en de Kooy
afstudeerprijs
Kooy symposium
Op 9 april 2014 werd bij het Marinekazerne te Amsterdam voor de twaalfde keer het Prof. Johan Kooy
symposium gehouden. Dit symposium wordt jaarlijks georganiseerd door KIVI Defensie en Veiligheid in
samenwerking met TNO en APA (de vereniging voor hoger technisch gevormde officieren van de Koninklijke
Landmacht). Het thema van het symposium in 2014 was “TOWARDS NANOTECHNOLOGY FOR DEFENCE”.
For the past 15 years nanotechnology promises to bring about unprecedented changes. By manipulating
material structures at the molecular and crystal level, surprising material properties can be obtained,
which may also be highly relevant for defence applications. Opportunities can be found in the areas of
energy supply, water purification, biometrics, ballistic protection and material strength and stiffness.
For many years more than 10 billion Euros have been spent annually on research on nanotechnology
within Europe. In addition the Netherlands Government invests over 100 million Euros each year in
research on this topic. The Defence White Paper of September 2013 emphasizes the opportunities and
threats of quantum computing as one of the eye-catching potential defence applications of
nanotechnology.
However, can we expect practical applications in the near future? Are breakthroughs forecasted that
could enable completely new applications in the fields of defence and security, or does nanotechnology
continue to be invisible for the user community.
What are the consequences and how should we be prepared? Those are the main questions for the Kooy
Symposium 2014.
Er was een kleine tentoonstelling ingericht met pratische toepassingen van nanotechnologie met o.a. Quantum
Cryptography (ATOS), Nanocoatings (Produsafe) en Biosensors (Philips).
Het podium werd betreden door onder andere Prof. dr. ing. A.J.H.M. (Guus) Rijnders, Maj. Gen. Theo Vleugels,
Mr. Pieter Taal, Drs. Gerlof de Wilde, , Dr. Daniel B. Miracle en Dr. Silke Römer.
De belangstelling was voor een specialistisch onderwerp als nanotechnologie groot. Bij het symposium waren
246 aangemelde deelnemers aanwezig, waaronder diverse Kamerleden en autoriteiten van het ministerie van
Defensie en andere organisaties.
Kooy afstudeerprijs
De jaarlijkse Kooy afstudeerprijs van € 1000,- werd op 9 april 2014 uitgereikt aan Ir. Marijn Ufkes op grond van
zijn MSc Thesis aan de Universiteit Twente EWI/ICD (Prof. Dr. Ir. F.E. (Frank) van Vliet)):
Isolator-free Power Amplifiers for Phased Arrays
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FINANCIEEL
Per ultimo 2014 is het vermogen met € 982,69 gedaald ten opzichte van 1 januari 2014 tot € 97.402,34. Dit is
een € 1.221,31 beter resultaat dan begroot. Een extra bijdrage van KIVI DV kon de tegenvallende rente
inkomsten compenseren, maar een daling van het vermogen kon niet worden voorkomen.
In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de afdeling Defensie en Veiligheid van 2008 is vastgesteld dat een
stabiele vermogenspositie van € 100.000,- voor het Kooy Fonds uitgangspunt is voor planning van activiteiten. In
2013 is het vermogen onder dit bedrag gedaald. Ook in 2014 is de daling voortgezet, zij het met een kleinere
stap.
De sinds 2011 genomen maatregelen die de snelle teruggang van het vermogen tot staan moeten brengen
hebben effect, maar nog niet voldoende om het vermogen op € 100.000,- te houden. Het lijkt waarschijnlijk dat
de aanhoudend lage rentestand in de komende jaren aanvullende maatregelen nodig maakt om de gewenste
vermogenspositie te handhaven.
Rente
In 2014 werd door het KIVI CFBI een rente vergoed van ca 0,85%. Bij het gemiddelde vermogen van het fonds
leverde dit € 816,07 op in plaats van de begrote € 1.400,-.
Kooy symposium
De volgens het in 2011 gestarte nieuwe beleid gevraagde vrijwillige bijdrage van bedrijven voor plaatsing van
een stand op de expositie is door drie in 2014 exposerende bedrijven gehonoreerd, één minder dan de begrote
vier. De kosten voor de catering vielen in 2014 iets mee.
BTW
Als gevolg van de in 2011 genomen maatregelen is het Kooy symposium BTW plichtig geworden. Over inkomsten
wordt BTW afgedragen en van uitgaven kan de BTW worden teruggevorderd. Dit is gunstig voor het Fonds
omdat in het verleden bruto betaalde bedragen nu netto ten laste van het Fonds komen. Nadelig is dat BTW
over de bijdrage van APA moet worden afgedragen.
Netto leverde de BTW plicht in 2013 een nadeel van ruim € 175,- op, deels door een andere BTW afdrachtmethode van PARESTO.
Kooy prijs
De Kooy prijs werd uitgereikt zoals begroot.
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FINANCIËLE JAAROVERZICHTEN

2014
begroting
Inkomsten
Rente CFBI
1.400,00
Opbrengst symposia
1.496,00
Bijdrage APA en TNO 1.500,00
Bijdrage KIVI NIRIA DV 1.500,00
Totalen 5.896,00

Jaaroverzicht

Uitgaven
Bestuurskosten
Prijzen
Kooy-symposium
Onvoorzien
Winst (+) / Verlies (-)
Totalen

2014
2014
realisatie overschot/tekort
816,07
-583,93
1.500,00
4,00
1.500,00
0,00
3.000,00
1500,00
6.816,07

begroting realisatie overschot/tekort
50,00 51,12
1.050,00 1.073,89
7.000,00 6.673,75
0,00
-2.204,00 -982,69
5.896,00 6.186,07

BEZITTINGEN
Saldo ABN AMRO
Saldo CFBI
Schulden
Vorderingen
Vermogen KF

-1,12
-23,89
326,25
0,00

Start boekjaar Einde boekjaar
2.762,62
1.683,61
95.622,41
95.823,73
0,00
-105,00
0,00
0,00
98.385,03
97.402,34

VERLIES EN WINST
Vermogen start boekjaar
Vermogen einde boekjaar
Winst (+) of verlies (-)

98.385,03
97.402,34
-982,69
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Kooy fonds

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

Ontvangsten (€)
Rente CFBI
Opbrengst symposia
Bijdrage APA en TNO (+
Bijdrage KIVI DV
Onttrekking vermogen
Totalen

begroting

realisatie

begroting

realisatie

begroting

realisatie

begroting

realisatie

Uitgaven (€)
Bestuurskosten
Kooy-prijs / Prijzen
Kooy-symposium
Onvoorzien
Voordelig saldo
Totalen

begroting

2.000
2.000
1.504
1.500
2.096
9.100

50
1.050
8.000
9.100

1.694
1.500
1.504
1.500
1.002
7.200

realisatie

14
1.028
6.158
7.200

1.700
1.500
1.496
1.500
1.904
8.100

begroting

50
1.050
7.000
8.100

1.258
2.500
1.496
1.500
2.493
9.247

realisatie

1.031
8.216
9.247

1.400
2.000
1.248
1.500
1.952
8.100

begroting

50
1.050
7.000
8.100

816
1.500
1.500
3.000
983
7.799

realisatie

51
1.074
6.674
7.799

900
3.000
1.496
1.501
1.203
8.100

begroting

50
1.050
7.000
8.100

-

realisatie

-
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ALGEMEEN
In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de afdeling Defensie en Veiligheid 2008 is vastgesteld dat een
stabiele vermogenspositie van € 100.000,- voor het Kooy fonds uitgangspunt is voor planning van activiteiten.
Door de snelle teruggang in vermogen voor 2010 is bij de ALV van 2011 besloten de inkomsten en
kostenstructuur van het Fonds te wijzigen. Op grond van dit besluit worden de inkomsten vergroot en de
uitgaven verminderd, teneinde een stabiele financiële situatie te bereiken. De mede-organisatoren van het Kooy
symposium TNO, APA en de afdeling KIVI NIRIA DV leveren een bijdrage; bedrijven die exposeren op de
tentoonstelling wordt een bijdrage gevraagd en er worden sponsors gezocht om het symposium blijvend
mogelijk te maken.
Als gevolg van de genomen maatregelen is het Kooy symposium BTW plichtig geworden. Over inkomsten wordt
BTW afgedragen en van uitgaven kan de BTW worden teruggevorderd. Dit is gunstig voor het Fonds omdat in
het verleden bruto betaalde bedragen nu netto ten laste van het Fonds komen. Nadelig is dat BTW over de
bijdragen van APA, TNO en exposanten moet worden afgedragen.
Het Kooy symposium heeft nog steeds een hoge populariteit, met navenante kosten.
In 2015 moet weer met € 7.000,- excl. BTW rekening worden gehouden.
In de begroting 2015 is een zo realistisch mogelijke schatting gemaakt van de te verwachten inkomsten en
uitgaven. Dit heeft tot gevolg dat er een tekort van € 1.199,- wordt voorzien. Dit betekent dat het vermogen van
het Fonds in 2015 terugloopt tot omstreeks € 96.000,-.
Omdat de licht dalende trend van het vermogen zich voortzet zal het bestuur overleggen met TNO, APA en
potentiële nieuwe participanten over aanvullende maatregelen dan wel een beleidswijziging om de
vermogenspositie van het Fonds zeker te stellen. Dit heeft inmiddels geleid tot participatie door de KNVMO.

INKOMSTEN
Rente CFBI
Het vermogen van het Kooy fonds wordt cf. afspraken uit het verleden beheerd door KIVI NIRIA in het CFBI
(Centraal Financieel Beheer Instituut). Dit is het "beleggingsfonds" van KIVI NIRIA. Jaarlijks keert het CFBI rente
uit over het vermogen van het Kooy fonds. Het rentepercentage over 2014 was slechts 0,85%.
Over 2015 wordt een vergelijkbaar percentage verwacht, waardoor de rente-inkomsten op € 900,- worden
begroot.
Opbrengst symposia
Sponsoring van het Kooy symposium wordt in 2015 waarschijnlijk grotendeels gerealiseerd, omdat het vinden
van exposanten voor TBM technologie lastig is. Bij het opmaken van deze begroting is de schatting dat er tijdens
het symposium vijf betalende exposanten zullen zijn. Dit levert naar verwachting € 2.500,- aan inkomsten op.
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Bijdrage APA, TNO en
De vereniging van technische officieren van de Koninklijke Landmacht (APA) draagt als medeorganisator van het
Kooy symposium jaarlijks bij voor deelname van haar leden. Ondanks financiële krapte wordt voor 2015 een
bijdrage van € 500,- netto verwacht.
TNO heeft de sinds 2012 gebruikelijke jaarlijkse bijdrage van € 1000,- excl. BTW te verlengen. Daarnaast betaalt
TNO de kosten van het jaarlijkse sprekersdiner.
Op dit moment is nog niet duidelijk wat de jaarlijkse bijdrage van de KNVMO zal zijn. In de begroting is rekenning
gehouden met € 500,- excl. BTW.
Bijdrage KIVI DV
De afdeling DV beschouwt het Kooy symposium in haar begroting als een grote activiteit van de afdeling en
draagt hiervoor jaarlijks € 1500,- bij aan het Fonds.

UITGAVEN
Bestuurskosten
De jaarlijkse raming van € 50,- wordt gehandhaafd.
Kooy-afstudeerprijs
Het budget van € 1050,- wordt gehandhaafd cf. vorige jaren.
Kooy symposium
Het succes en de uitbreiding van het symposium vertaalt zich onder meer in extra kosten voor catering. De in
2014 geraamde € 7.000,- was ruim voldoende. Door een bij het opmaken van de begroting geprognotiseerde
iets hogere opkomst voor het symposium dan vorig jaar is in 2015 weer € 7000,- geraamd.
Onvoorzien
Aangezien al vele jaren geen gebruik is gemaakt van de post onvoorzien, is de raming op € 0,- gehandhaafd.
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De Kascomn-iissie heeft op verzoek van de Algemene Vergadering van de Vereniging
MVI afdeling Defensie en Veiligheid (DV) de financiële administratie van de afdeling
en van het Prof.Ir.Dr. J.M.J. Kooy Fonds over het boekjaar 2014 gecontroleerd op
woensdag 1 april 2015 te Den Haag.
Op grond van dit onderzoek verklaren wij, ondergetekenden, dat de cijfers van de
jaarrekening 2014 van MVI afdeling DV en de jaarrekening 2014 van het Prof. Ir. Dr.
Kooy Fonds in overeenstemming zijn met de gecontroleerde bescheiden.
De Kascommissie betoont zich zeer tevreden met de wijze waarop de administratie
van de kasboeken en de bewijsvoering elektronisch wordt gevoerd.
Daarnaast constateren wij dat de financiële administratie van de penningmeester
MVI DV over het jaar 2014 er zeer gedetailleerd en goed verzorgd uitziet.
Op grond van onze bevindingen stellen wij aan de Algemene Vergadering voor de
financiële administratie van MVI afdeling DV en het Prof. Ir. Dr. J.M.J. Kooy Fonds
over het boekjaar 2014 goed te keuren en daarbij het bestuur decharge te verlenen
over het jaar 2014, onder dankzegging aan de penningmeester voor de door hem
verrichte werkzaamheden.

Den Haag, 1 april 2015

De Kascommissie MVI afdeling DV en Prof. Ir. Dr. J.M.J. Kooy Fonds:

E. van Hoek

H. van Eijsden

