Aan:

De leden van KIVI
afdeling Defensie en Veiligheid

Den Haag, 1 maart 2016

Onderwerp: Algemene Ledenvergadering afdeling Defensie en Veiligheid 2016

15e Kooy symposium “Big Data and Artificial Intelligence, Rethinking the Defence Innovation Model”

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 6 april 2016 van 09.00 uur tot uiterlijk 10.00 uur in het auditorium van de
Gen.Maj. Koot kazerne, Wolweg 100, 3776LR Stroe.
De agenda van de ALV en overige stukken kunt u vanaf maandag 7 maart 2016 downloaden via 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 –op dezelfde locatie - het Kooy-symposium plaats. Tijdens het symposium wordt ook de jaarlijkse
afstudeerprijs van het 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.
Ik hoop u bij onze algemene ledenvergadering en het Kooy symposium te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

KTZ bd Jan Wind
Voorzitter KIVI-DV

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

I:www.kivi.nl/dv T:071-7113973 E:dv@kivi.nl

ALV Defensie en Veiligheid
6 april 2016 van 09:00-10:00 uur

Gen.Maj. Koot kazerne
Wolweg 100
3776LR Stroe

AGENDA
1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering Defensie en Veiligheid 2015
3. Jaarverslag 2015 en begroting 2016 - afdeling Defensie en Veiligheid*
4. Jaarverslag 2015 en begroting 2016 - Prof. ir. dr. Kooy Fonds*
5. Verslag Kascommissie 2015*
6. Benoeming Kascommissie voor het jaar 2016
Ernst van Hoek aftredend. Chris Dijkmans is herkiesbaar. Silvester de Bruijn is statutair reservelid.
Er dient statutair één nieuw kascommissielid en één lid als reserve te worden benoemd.
7. Bestuur en bestuursmutaties
a. Aftredend en niet herkiesbaar is:
Drs. M. (Marc) Soeteman
Marc heeft zich eind 2015 om persoonlijke redenen teruggetrokken uit het bestuur.
b. Statutair aftredend en na één termijn en met gewone meerderheid herkiesbaar is:
Maj ir. J.J.F.J. (Jasper) Kremers (penningmeester)

Jasper heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming.
c. Statutair aftredend en na één termijn en met gewone meerderheid herkiesbaar is:
ing J. (Jack) A. Ruibing

Jack heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming.
d. Tijdens de ALV van 2015 is statutair afgetreden en thans waarnemend voorzitter:
KTZ bd J. (Jan) Wind
Ondanks diverse verzoeken heeft zich nog geen geschikte nieuwe kandidaat voor het
voorzitterschap gemeld. Jan heeft aangegeven beschikbaar te zijn als waarnemend voorzitter
totdat een opvolger is gevonden. Het bestuur stelt voor zijn waarneming van het
voorzitterschap met een jaar te verlengen.
Tegenkandidaten kunnen tot 23 maart 2016 worden voorgedragen bij het bestuur
(per e-mail: dv@kivi.nl).

*

) Alle documenten waarnaar wordt verwezen kunt u vinden op onze website www.kivi.nl/dv
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

E: dv@kivi.nl T: 071-7113973

ALV Defensie en Veiligheid
6 april 2016 van 09:00-10:00 uur

8. Ontwikkelingen KIVI
- Nieuwe president van de vereniging
- KIVI website en database,
- Workshops verenigingsstructuur
- Jaarthema 2016: “Slim omgaan met risico’s en veiligheid”
9. Activiteiten Defensie en Veiligheid
- Werkgroep “Politiek en DV techniek”.
- Samenwerking EuroDéfense Nederland
- Zie verder actuele planning op de website: www.kivi.nl/dv.
10. Internationale samenwerking.
Stand van zaken Federation of European Defence Technology Associations (EDTA)
11. Rondvraag
12. Sluiting

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

E: dv@kivi.nl T: 071-7113973

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Defensie en Veiligheid, gehouden op
woensdag 29 april 2015 bij de Marinekazerne Amsterdam
Aanwezig
Bestuursleden
Jan Wind (voorzitter, aftredend)
Jasper Kremers (penningmeester)
Oscar Boot
Timo Schless
Bart Koene
Eddy Pijpers
Jack Ruibing

Bericht van Verhindering
Harold Bousché (secretaris)
Marc Soeteman
Matthijs Amelink

Leden van Verdienste
Ernst van Hoek

Hans Pasman

Leden
Fred Abbink
Henk Broekhuizen
Chris Dijkmans
Marc van Heijningen

Alle de Jong
Jos Meijer
Age Stoffelsma
Hans van Wijk

1. Opening
Voorzitter Jan Wind opent om 09:00 de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2014
De vergadering heeft geen opmerkingen over de notulen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslag 2014 en begroting 2015 – afdeling Defensie en Veiligheid
De voorzitter geeft een toelichting op het jaarverslag. De penningmeester licht het financiële verslag
toe. Defensie en veiligheid (D&V) heeft door een nacalculatie van 2013 in 2014 een positief resultaat
behaald. Hiervan moet statutair de helft teruggestort worden naar het KIVI HB. Daarnaast is het
Kooy fonds eenmalig versterkt, bovenop de standaard bijdrage. Er zijn geen vragen. Het jaarverslag
en de jaarrekening worden ongewijzigd vastgesteld.
De penningmeester licht de begroting 2015 toe. De nacalculatie 2014 zal lager zijn waardoor een
verlies geraamd wordt. Dit wordt geaccepteerd, om oppotten te voorkomen. De begroting wordt
ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarverslag 2014 en begroting 2015 – Prof. Ir. Dr. Kooy Fonds 2014
De voorzitter geeft een toelichting op het jaarverslag. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Bij de begroting geeft de voorzitter aan dat door de lage rente het vermogen in het Kooy fonds
verder is afgenomen. Dit ondanks de eenmalige bijdrage vanuit de afdeling. In 2008 heeft de ALV
besloten een vermogen van ca. €100.000 na te streven. De bijdragen van APA en TNO blijven
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noodzakelijk. Voor het komende jaar zijn er twee extra sponsoren, te weten KVMO en NLR. Een
bescheiden winst van €300 wordt voorzien.
Na beantwoording van een aantal vragen ter verduidelijking wordt het jaarverslag de jaarrekening
en begroting ongewijzigd vastgesteld.
5. Verslag Kascommissie 2014
De kascommissie bestaat uit Ernst Hoek 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 2014 gecontroleerd en stellen voor de beide jaarrekeningen en de gevoerde financiële
administraties goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen (zie bijlage). De ALV dechargeert
het bestuur voor het in 2014 gevoerde financiële beleid en de gevoerde administratie en dankt de
penningmeester voor de door hem verrichte werkzaamheden. De voorzitter bedankt Ernst van Hoek
en Huibert van Eijsden voor hun controlewerkzaamheden.
6. Benoeming Kascommissie voor het jaar 2015
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.
Huibert van Eijsden is aftredend. Ernst Hoek is statutair herkiesbaar. Chris Dijkmans stelt zich
kandidaat als lid. Silverster de Bruin blijft reservelid.
De ALV benoemt in lijn hiermee als nieuwe kascommissie:




Ernst van Hoek (2e jaar)
Chris Dijkmans (1e jaar)
Silvester de Bruin (reserve)

7. Bestuursmutaties
Statutair treedt af en is niet herkiesbaar:


KTZ bd J. Wind (voorzitter)

Jan Wind kan wegens het verlopen van de derde termijn niet meer herkozen worden. Interne
oproepen hebben echter geen kandidaat opgeleverd. Omdat dit binnen KIVI vaker voorkomt zijn de
bestuurstermijnen in het hoofdbestuur en de KIVI ledenraad onderwerp van discussie. Het
hoofdbestuur tracht verjonging van de vereniging te bewerkstelligen door vast te houden aan de
statutaire termijnen, maar de praktijk van de vereniging verzet zich hier tegen. Jan vraagt de
vergadering om een verlenging van zijn 3e termijn en zijn voorzitterschap totdat het hoofdbestuur en
de ledenraad over deze problematiek hebben besloten. De vergadering stelt vast dat er geen
tegenkandidaat is gevonden en gaat hiermee unaniem akkoord.
Statutair treden af en zijn herkiesbaar:



Drs. M. Soeteman
Ir. H.F. Bousché (secretaris)
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Harald Bousché zijn tweede termijn loopt af. Hij wordt door het bestuur voorgedragen voor een
derde termijn. Bij 2/3 meerderheid mag een derde termijn worden vervuld.
Het bestuur draagt het volgende nieuwe bestuurslid voor:


Maj drs. T.J.A. Schless

De vergadering bedankt de aftredende bestuursleden en stemt unaniem in met bovenstaande drie
voorstellen. Dit houdt in dat het bestuur voor het jaar 2015/2016 als volgt is samengesteld:
Naam

Huidige rol

KTZE bd J. (Jan) Wind
Ir. H.F. (Harold) Bousché
Maj ir. J.J.F.J. (Jasper) Kremers
Dr.ir. M.H.J. (Matthijs) Amelink
KLTZ (TD) ir. Oscar Boot
Dr. L. (Bart) Koene
Ir. E.W. (Eddy) Pijpers
Ing. J.A. (Jack) Ruibing
Maj drs. T.J.A. Schless

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

Drs. M. (Marc) Soeteman

Bestuurslid
sinds
2006
2009
2013
2014
2014
2014
2007
2013
2015
2012

Huidige bestuurstermijn
3e termijn verlengd tot 2016
3e termijn 2015 - 2018
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 2015 - 2018
2e termijn 2015 - 2018

8. Ontwikkelingen KIVI
De voorzitter licht een aantal veranderingen binnen KIVI toe:
1. KIVI 3.0: Het KIVI bureau is sterk aan het veranderen. Er zijn 8 nieuwe jonge, enthousiaste
medewerkers aangetrokken. 5 tot 6 medewerkers zijn vertrokken.
2. Het tijdschrift “De Ingenieur” is vernieuwd. Positieve en negatieve feedback op deze
vernieuwing is welkom.
3. De KIVI website wordt sterk vernieuwd en gemoderniseerd. Deze komt pas na de zomer
beschikbaar. Naast verschaffen van informatie moet deze website een “draaipunt van kennis
en kennissen” worden.
4. Chartered Engineers (CE) / Incorporated Engineers (IE): KIVI introduceert, in navolging van
vele andere sectoren in de maatschappij, het concept van levenslang leren en professionele
registratie voor ingenieurs. Daarvoor is een convenant gesloten met het UK Engineering
Council. Technisch afgestudeerden kunnen dan na enkele jaren werkervaring een portfolio
opbouwen onder begeleiding van een coach. Na beoordeling van het portfolio door een
panel mogen zij dan een CEng (voor ir.) of IEng (voor ing.) accreditatie voeren. Deze
accreditatie moet dan periodiek ververst worden door te blijven leren (cursussen, seminars)
en/of door aantoonbare technische werkervaring. Als dat niet gebeurt verlies je het recht
om je CEng/IEng te noemen. Het voordeel van CE/IE voor bedrijven is dat het personeel
aantoonbaar bij blijft en daardoor meer waard wordt. Shell, DSM, Royal Haskoning en de
Koninklijke Marine hebben al gezegd mee te doen. Dit systeem kan vergeleken worden met
het BIG register van artsen en farmaceuten, doch zal niet wettelijk verplicht worden. Op de
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vraag van Ernst van hoek of de universiteiten betrokken worden, beantwoordt de voorzitter
dat de accreditatie panels breed samengesteld worden, vanuit bedrijven, overheid en
universiteiten. Deze panels worden benoemd door het hoofdbestuur, op voordracht van de
afdelingen, zo is de gedachte. E.e.a. is opgestart, de voorzitter hoopt volgend jaar meer te
melden.
5. Collectief lidmaatschap: KIVI geeft leden een flinke korting als er centraal voor meer dan 200
leden bij één bedrijf gefactureerd kan worden. Voor eventuele vergoedingen door de
werkgever geldt vrijwel zeker een vrijstelling van belasting (werkkostenregeling) omdat KIVI
past binnen de regelgeving over beroepsregisters. De Koninklijke Marine bekijkt of al hun
technische officieren op deze manier lid kunnen worden.
6. KIVI Jaarcongres 2015: Dat vindt plaats in Leeuwarden op 24 november 2015. Het thema is
“Technology valleys”. Voor D&V zijn dit de “gouden driehoek” (Onderzoeksinstituten,
Defensie-industrie en Ministerie van Defensie) en Nederland Radarland. Op 23 of 25
november organiseert D&V een excursie naar de Vliegbasis Leeuwarden en het satelliet
grondstation in Burum. Andere ideeën zijn welkom.
7. KIVI jaarcongres 2016: Dit krijgt waarschijnlijk het thema “Safety and Security”. D&V speelt
een grote rol in het security aspect van dit thema. Ideeën ook hier welkom
9. Activiteiten in 2015
Zie de actuele planning op de website: www.kivi.nl/dv. Er zijn al 4 evenementen georganiseerd. De
rest van het jaar staan er meerdere interessante activiteiten gepland.
10. Internationale samenwerking.
Samenwerking binnen EDTA (Federation of European Defence Technology Associations, KIVI is de NL
deelnemer) verloopt moeizaam. Vanuit EDTA lijkt weinig belangstelling voor gezamenlijke
activiteiten. Age Stoffelsma vraagt of de ministeries hierin een rol kunnen spelen. Jan Wind vindt dit
moeilijk, maar gaat wel kijken of hij de NATO (de initiatiefnemer van de EDTA) hierover kan
benaderen.
Daarentegen gaat de samenwerking met Eurodefense (Defensie gerichte politieke/diplomatieke
samenwerking) uitstekend. Zo is er een gezamenlijke ED/EDTA jongerenconferentie begin augustus
2015. De samenwerkingsovereenkomst tussen ED en EDTA is binnen ED goedgekeurd, binnen EDTA
nog niet.
11. Rondvraag
Age Stoffelsma vindt dat het blad “De Ingenieur” kwalitatief achteruit gegaan is na de
redactiewisseling. Jan Wind roept de leden op om eventueel onderbouwde klachten schriftelijk in te
dienen. Hij meldt dat het KIVI HB alleen maar positief is over het blad.
12. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 10:00 de vergadering.
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Jaarverslag 2015

ALGEMEEN
De afdeling Defensie en veiligheid heeft een actief jaar 2015 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 2015 uit 10 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**
R Maj (bd) ing. J.A. (Jack) Ruibing*
Maj drs. T.L.A. (Timo) Schless
Drs. M. (Marc) Soeteman***

Wnd. voorzitter
Secretaris (TNO)
Penningmeester (Defensie)
Lid (Thales)
Lid (NLDA)
Lid (NLDA)
Lid (NLR)
Lid (Veiligheidsregio's)
Lid (KLu)
Lid (NIDV)

*
**
***

Bestuurslid
sinds
2006
2009
2013
2014
2014
2014
2007
2013
2015
2012

Huidige bestuurstermijn
n.v.t. (3+)
3e termijn 2015 - 2018
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 2015 - 2018
1e termijn 2012 - 2015

Jasper en Jack zijn herkiesbaar
Eddy is herstellende van een ernstig ziekbed
Marc heeft zich eind 2015 om persoonlijke redenen teruggetrokken uit het bestuur

Mevrouw T.P. (Pauline) Arts MSc heeft als aspirant bestuurslid aan een aantal bestuursvergaderingen
deelgenomen.
De voorzitter trad namens de afdeling op als afgevaardigde naar de ledenraad en naar het KIVI cluster Systemen.
Het bestuur kwam vier keer bijeen voor een bestuursvergadering.
LEDEN
Het ledenaantal van de vereniging loopt nog immer terug. De afdeling Defensie en Veiligheid bleef echter ook in
2015 vrijwel stabiel. Het aantal leden daalde in 2015 netto met 4 tot 350. Op een totaal van ruim 19.000 leden
blijft DV een van de kleinere afdelingen.
ACTIVITEITEN
In 2015 werden 26 (2014: 27) activiteiten ten behoeve van de leden georganiseerd of mede-georganiseerd met
andere organisaties. Onder directe verantwoordelijkheid van DV kwamen 10 (2014: 13) activiteiten tot stand.
Datum
28-01-2015

Activiteit

Aantal
deelnemers

Nieuwjaarsreceptie KIVI DV en Coalition for Defense, Den Haag (i.s.m.
EURODEFENSE en Coalition for Defense)

17 KIVI + 10
ED + 10 CFD
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Datum

Activiteit

Aantal
deelnemers

29-01-2015

Preventing Indentify Fraud & ICT at Schiphol Airport, bijeenkomst
Badhoevedorp (i.s.m. Afdeling voor Telecommunicatie en AFCEA Chapter
Den Haag)

3

25-02-2015

Ship Handling Simulator Den Helder, bedrijfsbezoek, Den Helder

49

12-03-2015

Intelligence-gestuurd Politieoptreden, bijeenkomst, Den Haag
Badhoevedorp (i.s.m. Afdeling voor Telecommunicatie en AFCEA Chapter
Den Haag)

28-04-2015

Kooy symposium pre-conference reception and dinner, Den Haag

29-04-2015

THREATS FROM ABOVE, Missile Defence and More + ALV, Kooysymposium,
Amsterdam (i.s.m. TNO, APA, NLR, KVMO)

29-04-2015

Press freedom under siege, college, Eindhoven (i.s.m. TU/e)

30-04-2015

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

geannuleerd

07-05-2015

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

geannuleerd

21-05-2015

Cyberwar is a real threat, college, Eindhoven (i.s.m. TU/e)

1

21-05-2015

4e Maritime Shipping Game van de KVMO, Delft (i.s.m. KVMO)

-

28-05-2015

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

3

04-06-2015

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

3

04-06-2015

Inspiratiesessie wedstrijd Secure Your Future 2015 – Space is the Future,
Den Haag

-

11-06-2015

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

2

18-06-2015

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

-

02-07-2015

Anti piraterij en zeeroof, seminar, Den Haag

02-07-2015

Ontwikkelingen in de IT bij Defensie, bijeenkomst, Amersfoort (i.s.m.
Afdeling voor Telecommunicatie en AFCEA Chapter Den Haag)

07-08-2015

Slotdag 6th Young Europeans Eurodefense conference (YEEC2015), Den
Haag, i.s.m. EURODEFENSE Nederland

31-08-2015

Anti piraterij en zeeroof, seminar, Den Haag

03-09-2015

6e Johan de Witt lezing - Sea Power, Rotterdam

07-09-2015

Multimediawedstrijd-Space Is The Future, Den Haag (i.s.m. The Hague
Security Delta)

24-09-2015

Maritime Maintenance Conference, Den Helder

-

24-09-2015

Briefing over het Defensie Cyber Expertise Centrum (DCEC), bijeenkomst,
Amersfoort (i.s.m. Afdeling voor Telecommunicatie en AFCEA Chapter Den
Haag)

-

13-10-2015

Paradise lost! A wake-up call for Europe’s leadership, bijeenkomst,
Wassenaar (i.s.m. Coalition for Defense)

-

-

geannuleerd
152
-

geannuleerd
2 KIVI +
80 ED
83
33
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Datum

Activiteit

Aantal
deelnemers

19-10-2015

Defensiesamenwerking in Europa, seminar, Den Haag

29

17-11-2015

Aardobservatie op de kaart, conferentie, Noordwijk (i.s.m. Netherlands
Space Office, TNO, Innovation Quarter, The Hague Security Delta en The
Hague Centre for Strategic Studies)

-

24-11-2015

The Hague Security Delta. The value of cooperation – innovation in Dutch
Security in Perspective plus 2e workshop en 2 excursies georganiseerd
tijdens Jaarcongres, Leeuwarden. Deze werden geannuleerd wegens te
weinig deelnemers jaarcongres.

8

07-12-2015

Hoofdrol Nederland in missile defence, presentatie, Den Haag

40

09-12-2015

Politiek en defensie & veiligheidstechniek, workshop, Den Haag

15

INTERNATIONALE SAMENWERKING (EDTA)
De activiteiten voor de Federation of European Defence Technology Associations (EDTA) stonden in 2015 vrijwel
volledig in het teken van de vorig jaar aangekondigde samenwerking met EURODEFENSE. Na een lange
voorbereidingstijd is op 12 november 2015 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op Europees niveau.
Deze overeenkomst heeft echter ook een uitwerking op nationaal niveau en stimuleert in Nederland
samenwerking tussen KIVI DV en EuroDéfense Nederland. Dit heeft in 2015 al tot diverse activiteiten geleid. Zie
de bijlage bij dit verslag.
In november 2015 nam de voorzitter namens EDTA deel aan een EURODEFENSE bijeenkomst in Luxemburg,
waar toekomstige plannen voor Europese samenwerking werden besproken. Mede namens KIVI wordt in dit
kader onder meer bijgedragen aan een EURODEFENSE werkgroep over de European Defense Technological and
Industrial Base (EDTIB) en de European Defence Equipment Market (EDEM).
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FINANCIEEL
2015 heeft een negatief resultaat opgeleverd van € 2102,84. Dit is een € 203,84 slechter resultaat dan het in de
begroting geraamde tekort van € 1.899,00.
Oorzaak zijn relatief hoge uitgaven aan activiteiten in 2015, ondanks een hogere bijdrage van KIVI.
De vermogenspositie van de afdeling is hierdoor licht gedaald tot € 25.793,87. 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.
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 2015 € 5.464,20, terwijl in de
begroting € 4.966,00 was voorzien. Daarnaast heeft een kleine positieve verrekening over 2014 geleid tot een
extra bijdrage van € 356,68. De finale verrekening van dit voorschot aan de hand van de activiteiten en
jaarrekening van 2015 moet nog plaatsvinden.
UITGAVEN
Bestuurskosten
De uitgaven voor bestuurskosten vielen in 2015 lager uit dan geraamd.
Activiteiten
De uitgaven voor te organiseren activiteiten waren in 2015 met € 5.849,92 flink hoger dan de begrote € 5000,-,
met name door enkele grote activiteiten met een hoge opkomst.
Diversen/EDTA
Onder de post “diversen” werd € 1870,46 betaald, waarvan 490 aan EDTA activiteiten en het overige bedrag aan
rekeningen uit 2014 die nog moesten worden voldaan.
Onvoorzien
Onvoorziene uitgaven waren in 2015 niet aan de orde.
Reserveringen/nog te betalen/nog te ontvangen
Als gevolg van een trage verwerking van diverse betalingsverzoeken zijn een aantal betalingen niet meer in 2015
voldaan. Deze zullen in 2016 worden geboekt.
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Model III Jaarrekening

KIVI Afdeling DV

Financieel jaaroverzicht 2015
Balans per 31 december 2015

Bezittingen

ABN AMRO
CFBI tegoed KIVI bureau

€

Schulden en vermogen

1,557.85
24,416.04

Vermogen
Stand per 01-01
Nadelig saldo
Stand per 31-12
Reserveringen

Nog te ontvangen posten

-

Nog te betalen posten

Vooruitbetaalde posten

-

Vooruitontvangen posten

Totaal

25,973.89

Totaal

€

26,002.11
-2,102.84
23,899.27
2,074.62
-

25,973.89
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Financieel jaaroverzicht
2015
Staat van baten en lasten 2015
Baten

€

Voorschot bijdrage KIVI bureau

5,464.20

Afrek. bijdrage KIVI bureau
(vorig jaar)

356.68

Lasten
Bestuurskosten

€
687.67

-

Ontvangen sponsorbijdragen

-

Betaalde sponsorbijdragen

-

Ontvangen donaties

-

Betaalde donaties

-

Betaald (aandeel) contributies
leden

-

Betaalde contributies derden

-

Deelnemersbijdragenactiviteiten

Kosten activiteiten

Activiteit 1

-

Activiteit 1

191.25

Activiteit 2

-

Activiteit 2

726.40

Activiteit 3

-

Activiteit 3

33.40

Activiteit 4

809.50

Activiteit 4

605.00

Activiteit 5

-

Activiteit 5

475.60

Activiteit 6

-

Activiteit 6

572.25

Activiteit 7

690.87
335.35

Activiteit 7

70.00

Activiteit 8

-

Activiteit 8

Activiteit 9

-

Activiteit 9

Activiteit 10

-

Activiteit 10

500.00

Activiteit 11

-

Activiteit 11

1,500.00

Activiteit 12

-

Activiteit 12

-

Activiteit 13

-

Activiteit 13

-

Activiteit 14

-

Activiteit 14

-

Bankkosten
Diverse baten

-

Telling

6,495.88

Nadelig saldo

2,102.84

Totaal

8,598.72

15.30

190.67

Diverse lasten

1,870.46

Telling

8,598.72
-

Totaal

8,598.72
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Model I begroting
KIVI afdeling voor

DV

Begroting

2016

Baten

€

Bijdrage KIVI
Algemeen
Aantal leden
Activiteiten

Bestuurskosten
1.365 Vergaderkosten
991 Zaalhuur
2.610 Reis- en verblijfkosten
Secretariaatskosten

Lasten

€

600
100
250
363

Rente
Bank en/of Giro
CFBI

- Diensten KIVI-bureau
Mailingen

Te ontvangen donaties

- Te betalen donaties

-

Te ontvangen subsidies

- Te betalen subsidies

-

Te ontvangen contributies

- Te betalen contributies

-

Deelnemersbijdragenactiviteiten

Kosten activiteiten
EDTA
Kooij symposium
Secure your future
Grote lezing
Grote lezing
5 x lezing/workshop
diverse activiteiten met KVMO, CFD, HCSS, etc

Opbrengst publicaties

Kosten publicaties

Onttrekking aan Reservering

Toevoeging aan Reservering
Onvoorzien

50

500
1.500
225
600
750
1.000
425

-

Telling
Begrotingstekort

4.966 Telling
1.397

6.363
-

Totaal

6.363 Totaal

6.363

Toelichting begroting 2016

ALGEMEEN
Het bestuur raamt voor 2016 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 2016 wordt een terugval in vermogen van
€ 1.397,- geraamd. Dit is ca. 5% 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 geschat 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 2015 is nog niet bekend.
UITGAVEN
Bestuurskosten
De uitgaven voor bestuurskosten vallen bijna ieder jaar mee. Er zijn geen bijzondere activiteiten voorzien in
2016. De raming wordt gesteld op het door het hoofdbestuur vastgestelde bedrag van € 1.365,-.
Activiteiten
In 2016 worden een ongeveer gelijk aantal bijeenkomsten voorzien als in 2015. Het aantal zelf georganiseerde
activiteiten wordt geraamd op 10. De raming voor 2016 wordt gesteld op € 3.000,- , iets verlaagd 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 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, APA, NLR, KVMO).
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 2015 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

Relevante zaken die het Kooy Fonds betreffen zijn in 2015 en marge van de DV bestuursvergaderingen
besproken. Aangezien er geen beleidswijzigingen van het fonds aan de orde waren zijn geen specifieke Kooy
Fonds bestuursbijeenkomsten gehouden,
SYMPOSIUM COMMISSIE
De commissie wordt gevormd vanuit de vijf deelnemende organisaties KIVI DV, TNO, APA (vereniging voor hoger
technisch gevormde officieren van de Koninklijke Landmacht), de KVMO (Koninklijke Vereniging van
Marineofficieren) en het NLR. De commissie bestond eind 2015 uit 8 leden:
Drs. T.J. (Tjeerd) de Groot
KTZ bd J. (Jan) Wind
KTZ U.N. (Ulrich) Berrevoets
Ir. W.C. (Wim) Borawitz
Maj A.N. (Arno) Brinkman
Maj J.P.(Jean Paul) Dijkstra
Drs. E.A. (Ernst) van Hoek
Ir. P. (Peter) Rooijmans

Voorzitter (TNO)
Vertegenwoordiger bestuur KIVI DV
Lid (KM/KVMO)
Lid (Defensie/KIVI)
Lid (APA)
Lid (KLu)
Lid (KIVI)
Lid (KIVI)

De commissie is vele malen bijeen geweest voor de voorbereiding van het Kooy Symposium. De commissie heeft
blijvend oog voor het in balans houden van de inkomsten en uitgaven van het Kooy symposium om de
onttrekkingen uit het Kooy Fonds te verminderen. Dit fonds moet immers omstreeks €100.000,- blijven.
Het NLR en de KVMO zijn vanaf 2015 partner van het Kooy symposium.
KOOY PRIJS COMMISSIE
De commissie bestond in 2015 namens het bestuur van KIVI DV ongewijzigd uit drie leden en één reserve lid:
Ir. E.W. (Ed) Pijpers
Ir. J.B.W. (Jody) Borgers
Ing. L.F. (Leon) Galle

Voorzitter
Lid
Lid
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Ir. H.F. (Harold) Bousché Lid (reserve voor het geval er sprake is van belangenverstrengeling of uitval van één
van de andere leden)
ACTIVITEITEN
Het Kooy fonds besteedde in 2015 aandacht aan haar twee hoofdactiviteiten: het Kooy symposium en de Kooy
afstudeerprijs
KOOY SYMPOSIUM
Op 29 april 2015 werd bij het Marinekazerne te Amsterdam voor de veertiende keer het Prof. Ir. Dr. Kooy
symposium gehouden. Dit symposium wordt jaarlijks georganiseerd door KIVI Defensie en Veiligheid in
samenwerking met TNO, APA, de KVMO en het NLR. Het thema van het symposium in 2015 was “THREATS
FROM ABOVE - Missile Defence and More”.
Missiles and other potentially adversary airborne vehicles are a growing threat to NATO, European and
Netherlands territory and forces. Many activities are ongoing to ensure our security, now and in the
future. During the Kooy symposium 2015 we discussed the potential theatre missile defence capabilities
of the Netherlands frigates and the future of the Patriot medium range missile defence system. With
these “niche” capabilities the Netherlands could continue their excellent reputation in the field of
extended air and missile defence within NATO. Also options for defence against short range missiles and
he growing threat of drones were on the agenda.
How imminent and realistic are the threats, are current capabilities future proof, which solutions are
available or should be developed, where are technological opportunities or limitations and how could we
cooperate nationally and internationally? These were the main questions adressed at the Kooy
Symposium 2015. View programme and download presentations here.
During the first session setting the scene of the programme an overview of developments was given
from the perspective of international security and cooperation. In the second session policy and vision we
did look to current and future capabilities and related opportunities and issues. In the third session
excellent technologies several important technology development activities in the Netherlands were
presented. At the exhibition several examples of missile defence and other systems were displayed.
Meanwhile participans could learn hand-on missile defence in a war game workshop.
De belangstelling was voor een specialistisch onderwerp als Missile Defence groot. Bij het symposium waren 306
(2014: 246) deelnemers aangemeld, waaronder diverse Kamerleden en autoriteiten van het ministerie van
Defensie en andere organisaties.
Kooy afstudeerprijs
De jaarlijkse Kooy afstudeerprijs van € 1.000,- werd op 29 april 2015 uitgereikt aan ing. Steven Klaassen op grond
van zijn afstudeerverslag aan de Hogeschool Utrecht, Institute for Life Sciences (HU-ILC; Dr. Ronald Vlasblom):
De verbetering van de behandeling tegen
zenuwgasvergiftiging met
P-glycoprotëine inhibitor Tariquidar
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FINANCIEEL
Per ultimo 2015 is het vermogen met € 3024,34 gedaald ten opzichte van 1 januari 2015 tot € 94.477,00. Dit is
een € 3.324,34 slechter resultaat dan begroot. Dit tegenvallende resultaat is het gevolg van een samenloop van
omstandigheden.
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.
De afgelopen jaren heeft echter een daling onder dit bedrag plaatsgevonden. 2015 heeft een grotere daling
laten zien dan 2014, voornamelijk als gevolg van hoge cateringuitgaven en verder tegenvallende rentebaten. 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 brengen. 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%, over 2015 was dit 0,43%. Bij het gemiddelde
vermogen van het fonds leverde dit € 413,17 op, terwijl € 800,- was begroot.
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 2015 exposerende bedrijven gehonoreerd, één minder dan de begrote
vier. De kosten voor de catering vielen in 2015 tegen, € 7580,29 tegen de begrote € 7000. Deels is dit te
verklaren door het grote bezoekersaantal.
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.
Kooy prijs
De Kooy prijs werd uitgereikt zoals begroot.
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FINANCIËLE JAAROVERZICHTEN

Model III Jaarrekening
KIVI Kooy Fonds

Financieel jaaroverzicht 2015
Balans per 31 december 2015

Bezittingen

ABN AMRO
CFBI tegoed KIVI bureau

Nog te ontvangen posten

Vooruitbetaalde posten

Totaal

€

538.10
92,406.38

1,532.52

-

94,477.00

Schulden en
vermogen

€

Vermogen
Stand per 01-01

97,501.34

Nadelig saldo
Stand per 31-12

-3,024.34
94,477.00

Reserveringen

-

Nog te betalen
posten

-

Vooruitontvangen
posten

-

Totaal

94,477.00
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KIVI Kooy Fonds

Financieel jaaroverzicht 2015

Staat van baten en lasten 2015
Baten

€

Voorschot bijdrage KIVI bureau

Lasten
-

€

Bestuurskosten

-

-

-

Ontvangen sponsorbijdragen

2,710.00

Betaalde sponsorbijdragen

-

Ontvangen donaties

4,100.00

Betaalde donaties

-

Betaald (aandeel) contributies
leden

-

Betaalde contributies derden

-

Deelnemersbijdragenactiviteiten

Kosten activiteiten

Activiteit 1

-

Activiteit 1

9,793.87

Activiteit 2

-

Activiteit 2

-

Activiteit 3

-

Activiteit 3

-

Activiteit 4

-

Activiteit 4

-

Bankkosten

139.51

Diverse baten

413.17

Diverse lasten

314.13

Telling

7,223.17

Telling

10,247.51

Nadelig saldo

3,024.34

Totaal

10,247.51

-

Totaal

10,247.51
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KIVI afdeling voor

DV: Kooij Fonds

Begroting

2016

Baten
Bijdrage KIVI
Algemeen
Aantal leden
Activiteiten
Rente
Bank en/of Giro
CFBI
Te ontvangen donaties
APA
TNO
NLR
KVMO
KIVI DV
Te ontvangen subsidies

Te ontvangen contributies

Deelnemersbijdragenactiviteiten
opbrengst symposium (incl bijdrage AIR)

€

Lasten
Bestuurskosten
- Vergaderkosten
- Zaalhuur
- Reis- en verblijfkosten
Secretariaatskosten

€

50

- Diensten KIVI-bureau
800
Te betalen donaties
500 Kooij prijs
1.000
1.000
1.000
1.500
- Te betalen subsidies

- Te betalen contributies

Kosten activiteiten
3.000 Kooij symposium

Opbrengst publicaties

Kosten publicaties

Onttrekking aan Reservering

Toevoeging aan Reservering
Onvoorzien

1.050

-

-

7.200

-

Telling

8.800 Telling
- Begrotingsoverschot

8.300
500

Totaal

8.800 Totaal

8.800

Prof. Ir. Dr. Kooy Fonds
Toelichting begroting 2016

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. Dit
wordt nog steeds onderschreven.
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, NLR, APA, KVMO en de afdeling KIVI 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 2016 moet met licht stijgende kosten € 7.200,- excl. BTW rekening worden gehouden.
Om de licht dalende trend van het vermogen verder te keren, heeft het bestuur overlegd 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.
In de begroting 2016 is een zo realistisch mogelijke schatting gemaakt van de te verwachten inkomsten en
uitgaven en is een poging gedaan om meer bijdragen te verkrijgen. Dit heeft tot gevolg dat er een bescheiden
overschot van € 500,- wordt voorzien. Dit betekent dat het vermogen van het Fonds in 2016 licht toeneemt.
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 2015 was laag en daalt al enige jaren
achtereen. Over 2016 wordt wederom een iets lager percentage verwacht, waardoor de rente-inkomsten op
€ 800,- worden begroot.
Opbrengst symposia
Sponsoring van het Kooy symposium wordt in 2016 waarschijnlijk grotendeels gerealiseerd. Bij het opmaken van
deze begroting is de schatting dat er tijdens het symposium vijf betalende exposanten zullen zijn. Daarnaast zal
de afdeling AIR van het CLSK een bijdrage leveren. Dit levert in totaal naar verwachting € 3.000,- aan inkomsten
op.
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Bijdrage APA, TNO, NLR en KVMO
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 2016 een
bijdrage van € 500,- netto verwacht.
TNO heeft de sinds 2012 gebruikelijke jaarlijkse bijdrage van € 1000,- excl. BTW verlengd. Daarnaast betaalt TNO
de kosten van het jaarlijkse sprekersdiner.
Voor 2016 zijn de KVMO en het NLR beide bereid gevonden een bijdrage aan het symposium te leveren van €
1000,- excl. BTW per organisatie. Dit brengt het totaal aan geraamde bijdragen op € 3500,- 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 hoge kosten voor catering. De in
2014 geraamde € 7.000,- was hiervoor voldoende. Door een bij het opmaken van de begroting geprognotiseerde
opkomst voor het symposium vergelijkbaar met vorig jaar, maar rekening houdend met inflatie, is in 2016 €
7200,- geraamd.
Onvoorzien
Aangezien al vele jaren geen gebruik is gemaakt van de post onvoorzien, is de raming op € 0,- gehandhaafd.
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KIVI Afdeling DV
Kascontrole 2015

De kascontrolecommissie heeft op verzoek van de Algemene Ledenvergadering van de afdeling
Defensie en Veiligheid (DV) van het KIVI de financiële administratie van de afdeling DV en van het
Prof. Ir. Dr. Kooy Fonds over het boekjaar 2015 gecontroleerd.
Op grond van dit onderzoek verklaart ondergetekende, namens de beide leden van de
kascontrolecommissie: Ir. CJ.M. Dijkmans en Drs. £ van Hoek, dat de cijfers van de jaarrekening 2015
van de afdeling DV en van het Prof. Ir. Dr. Kooy Fonds in overeenstemming zijn met de
gecontroleerde bescheiden.
0p grond van onze bevindingen stellen zij aan de Algemene Vergadering voor de financiele
administratie van de afdeling DV en van het Prof. Ir. Dr. Kooy Fonds over het boekjaar 2015 goed te
keuren en daarbij het bestuur decharge te verlenen over het jaar 2015.

Stroe, 6april 2016
De kascontrolecommissie KIVI afdeling DV en Prof. Ir. Dr. Kooy Fonds:

Drs E. van Hoek
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