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Notulen Algemene Ledenvergadering Defensie en Veiligheid,  
gehouden op woensdag 10 april 2019 op de Gen.Maj. Koot kazerne te Stroe 
 
23 Aanwezigen:      
 
Bestuursleden:   Jan Wind (voorzitter),  Oscar Boot (penningmeester), Paul Rouffaer (secretaris), 
Marjolijn de Wit- Blok (2e secretaris), Bart Koene, Etienne Nijenhuis, Jack Ruibing, Marc van Venrooij, 
Harold Bousché (adviseur) 
 
Leden van verdienste:  Hans Pasman, Ernst van Hoek 
 
Leden:  Arwa Al-Alim-Ruttink, Gijs Breedveld, Leon Galle, Patrick de Graaf, Huibert van Eijsden, 
Pieter van Emmerik, Eric Heemskerk, Jos Meijer, René Meijn, Eddy Pijpers, Frank Teunissen, Jaap 
Vogelaar, Danny Hoffmans , Jaap Vogelaar (afdeling Utrecht)  
 
1. Opening 
 

De voorzitter opent om 09:05 de vergadering. De vooraf rondgestuurde agenda wordt 
aangenomen. Gelet op de gestelde eindtijd van de vergadering (10:00) en de beperkt 
beschikbare tijd voor discussies, geeft de voorzitter vooraf eventuele onbeantwoorde vragen na 
afloop en buiten de vergadering om te kunnen beantwoorden.  

 
2. Notulen ALV 2018 

 
De concept-notulen van de ALV gehouden op 11 april 2018 worden zonder wijzigingen 
aangenomen. 

  
3. Jaarverslagen (2017 en) 2018, begrotingen 2019 en 2020, afdeling DV en Kooy Fonds 

 
Afdeling Defensie en Veiligheid. De secretaris geeft een korte toelichting op het jaarverslag. Het 
ledenaantal van de afdeling met 1 lid gedaald naar 354.  Harold Bousché is adviseur van het 
bestuur. Er zijn door de afdeling zelf 16 activiteiten georganiseerd; 11 meer dan het voorgaande 
jaar. Verder door de afdeling 2 activiteiten in samenwerking met andere organisaties 
georganiseerd. De activiteiten worden goed bezocht. Het vlaggenschip van de 
afdelingsactiviteiten, en inmiddels ook van het KIVI als geheel is het jaarlijkse Kooy-symposium, 
waarvan het thema in 2018 was: “Desinformatie, manipulatie en destabilisatie”.  
 
De penningmeester licht het financieel verslag van de afdeling over 2018 toe. Het vermogen is 
van de afdeling is in 2018 met €80,69 afgenomen en bedraagt op 31-12-2018:  € 20.547,04.   De 
vergadering keurt het financieel verslag van de afdeling DV over 2018 goed.  
 
De toelichting op de begrotingen voor 2019 geeft aan dat de uitgaven voor 2019 taakstellend 
met 5% verlaagd worden als direct gevolg van een bezuinigsopdracht van het HB. Daarmee 
neemt ook het begrote tekort af van € 1116 naar € 703. Niet-KIVI leden zullen niet meer gratis 
kunnen deelnemen aan afdelingsactiviteiten en moeten een “donateurslidmaatschap” voor 
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twee maanden à € 25,- afsluiten. Deze bijdrage van de niet-KIVI leden aan afdelingsactiviteiten 
komen niet aan de afdeling DV ten goede.  
 
De begroting voor 2020 zet de lijn van de begroting voor 2019 verder door: de bijdrage van KIVI 
voor afdelingsactiviteiten wordt met €397 verminderd naar €5.200, en de uitgaven voor 
activiteiten in 2020 zullen ten opzichte van 2019 met €500 worden verminderd naar €5.200.  
 
Dhr. Jan Vogelaar over de discrepantie tussen 5% korting op de inkomsten uit activiteiten versus 
de 5% korting op uitgaven voor activiteiten: de voorzitter licht dit punt van de begroting verder 
toe. De vergadering gaat akkoord met de begroting van de afdeling DV voor de jaren 2019 en 
2020.   
 
Kooy Fonds.   De secretaris geeft een korte toelichting op het jaarverslag van het Kooy fonds, 
met als onderdelen de bestuurssamenstelling, de Kooy symposium commissie, de Kooy prijs 
commissie, het Kooy symposium 2018, en de Kooy afstudeerprijs 2018. Voor een verdere 
inhoudelijke uitweiding verwijst de secretaris naar de op de website van de afdeling geplaatste 
jaarverslagen van de afdeling DV en het Kooy Fonds over 2018. De in mei 2019 te starten 
zesdaagse cursus “Defensie voor Ingenieurs” sluit dusdanig nauw aan bij de doelstellingen van 
het Kooyfonds, dat deze cursusactiviteit wordt toegevoegd aan de andere twee 
Kooyfondsactiviteiten (symposium en afstudeerprijs).   
 
De penningmeester licht de financiële verslagen van het Kooy Fonds over 2017 en 2018 toe. Het 
verslag over 2017 kon niet eerder worden gepresenteerd vanwege het gebrek aan door het KIVI 
bureau in 2018 beschikbaar gestelde gegevens.  Het jaar 2017 heeft een negatief resultaat 
opgeleverd van € 3193, waarmee het vermogen op 31-12-2017 €82.121 bedroeg.   Er waren 
hogere kosten voor het Kooy symposium en bestuur en minder inkomsten uit het 
Kooysymposium dan verwacht.  
 
Het jaar 2018 heeft daarentegen een netto positief resultaat opgeleverd van € 3719, vooral door 
een hoger dan verwachte sponsorbijdrage een het Kooy symposium (€3298), een hoger dan 
verwachte deelnemersbijdrage aan het Kooy symposium  (€2725).  Deze meevallers werden 
afgevlakt door hogere kosten voor het bestuur en het Kooy Symposium (€2754).  Met het netto 
positieve resultaat van € 3719 bedraagt het vermogen van het Kooy Fonds op 31-12-2018:  € 
85.840,21.  
 
Het bestuur streeft er op basis van een ALV besluit naar het een vermogen van het Kooy fonds 
constant te houden op €100.000.  
 
De vergadering keurt de financiële verslagen van het Kooy Fonds over de jaren 2017 en 2018 
goed.  
 
De penningmeester geeft ook een toelichting op de begrotingen van het Kooy Fonds voor 2019 
en 2020.  Voor 2019 worden geen rente-inkomsten verwacht: deze komen ten goede aan het 
KIVI. Verder worden er geen bijdragen verwacht van het KIVI voor niet-KIVI leden.  Voor 2019 
wordt verwacht dat het totaal van inkomsten en uitgaven ongeveer gelijk zijn aan die voor 2018. 
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Het partnerschap van het Kooy symposium door de vereniging “Mars en Mercurius” zal leiden 
tot een verhoging aan de inkomstenkant. De vergadering gaat er akkoord mee dat met ingang 
van 2019 de inkomsten  en uitgaven voor de nieuw te starten cursus “Defensie voor Ingenieurs” 
worden beheerd door het Kooy Fonds. Voor 2020 wordt de lijn van 2018 doorgetrokken; 
mogelijk zullen in 2020 de uitgaven voor de cursus “Defensie voor ingenieurs” iets toenemen. Er 
zal echter worden zeker gesteld dat per saldo de inkomsten uit de cursus altijd hoger zullen zijn 
dan de uitgaven.  
 
De vergadering gaat akkoord met de begrotingen voor het Kooy Fonds voor de jaren 2019 en 
2020.  
 
Administratie en beheer. De penningmeester geeft een toelichting op de centralisering van de 
administratieve structuur binnen het KIVI , die per 1 augustus  2018 ‘per decreet’ is ingegaan. Bij 
een accountantscontrole zijn structurele onregelmatigheden aan het licht gekomen, onder 
andere met betrekking tot de afdracht van de BTW. Zowel voor de afdeling DV en het KF wordt 
het financieel beheer nu uitgevoerd door het KIVI bureau. De penningmeester van DV en KF 
initieert en controleert de door het KIVI bureau uitgevoerde transacties. Op KIVI niveau vindt de 
controle plaats door de accountant; hiernaast vindt op DV en KF niveau de controle plaats door 
de kascommissie.  Na enige aanloopproblemen lijkt de nieuwe systematiek werkbaar voor DV en 
KF.  De voorzitter geeft aan dat de nieuwe methode formeel nog door de ledenraad van KIVI 
moet worden goedgekeurd, en de van toepassing zijnde reglementen moeten waar nodig aan de 
nieuwe systematiek worden aangepast. Arwa Al-Alim-Ruttink vraagt of er nu voor alle afdelingen 
binnen KIVI een centrale bankrekening is: de penningmeester antwoordt dit bevestigend.  
 
De voorzitter van het Kooyfonds geeft een toelichting op de voorgenomen wijziging van het 
Kooy Fonds reglement. Het Kooy Fonds wordt een afdelingsfonds onder Defensie en Veiligheid. 
De onderhandelingen/gesprekken hierover met het hoofdbestuur lopen nog.  Doel en 
verwachting is dat het nieuwe reglement in 2020 ter goedkeuring aan de ALV kan worden 
voorgelegd.  
 

4. Verslag Kascommissie 2017 en 2018 
 

De kascommissie, gevormd door Huibert van Eijsden en Gijs Breedveld, geeft een toelichting op 
de kascontrole voor DV over 2018 en KF over 2017 en 2018. Samengevat luiden hun bevindingen 
dat de regelgeving aangaande het financieel beheer en de financiële verrekeningen niet 
stringent wordt nageleefd, en dat een goede controle hierdoor zeer moeilijk is gebleken.  Echter, 
dit is volledig te wijten aan de informatievoorziening door het KIVI bureau. Het bestuur van DV 
en KF voeren het financiële beleid zorgvuldig en betrouwbaar uit. De cijfers lijken te kloppen, en 
de staat van balans lijkt een goede weergave te geven van de financiële situatie.  In deze 
bijzondere situatie stelt de kascommissie voor het bestuur decharge te verlenen over het in 
2018  (DV en KF) en 2017 (KF) gevoerde financiële beleid, onder voorbehoud dat de 
geconstateerde tekortkomingen aan het hoofdbestuur, de financiële commissie en de 
accountant  worden gemeld ter verbetering van het situatie.   
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Na de feitelijke toelichting door Huibert van Eijsden gaat Gijs Breedveld in op het financieel 
beleid vanuit een breder,  wettelijk kader. Ingegaan wordt op de wettelijke rechten en plichten 
die het afdelingsbestuur heeft, die het door het KIVI bureau onmogelijk wordt gemaakt deze 
naar behoren na te leven. De manier van werken van het KIVI en de rol van het KIVI bureau zou 
in strijd zijn met wet- en regelgeving.  
 
Namens de vergadering bedankt de voorzitter Huibert van Eijsden en Gijs Breedveld voor hun 
inspanningen voor de kascontrole over 2018, en bevestigt dat het afdelingsbestuur de 
aanbevelingen van de kascommissie zal overnemen.  

 
5. Benoeming Kascommissie voor het jaar 2019 
 

Leden van de kascommissie mogen deze taak statutair twee achtereenvolgende jaren uitvoeren; 
om deze reden treedt Huibert van Eijsden af.  Voor het jaar 2019 stelt Gijs Breedveld zich 
wederom beschikbaar. Peter Rooijmans stelt zich beschikbaar voor een eerste termijn; Jos 
Meijer stelt zich beschikbaar als reserve-lid.   Overeenkomstig benoemt de ALV als nieuwe 
kascommissie voor het jaar 2019:  
- Gijs Breedveld (2e  termijn) 
- Peter Rooijmans (1e termijn) 
- Jos Meijer (reserve-lid)  
 

6. Bestuur en bestuursmutaties Afdeling Defensie en Veiligheid.   
 
De bestuursleden Jack Ruibing en Jasper Kremers zijn na twee termijnen aftredend, en zijn 
herkiesbaar met tweederde meerderheid van de vergadering. De voorzitter memoreert de 
belangrijke verbinding die Jack Ruibing vormt tussen de afdeling DV en de sector Veiligheid, 
vanuit zijn herkomst uit de brandweer. Verder vormt Jasper Kremers een belangrijke verbinding 
tussen de afdeling DV en de landmacht en de bestuursstaf van Defensie.  Zowel Jack Ruibing als 
Jasper Kremers worden unaniem voor een derde termijn gekozen als bestuurslid van de afdeling 
DV.  
 
Kandidaat bestuurslid voor de afdeling DV Mr. Patrick de Graaf wordt unaniem tot bestuurslid 
gekozen; er zijn geen tegenkandidaten. Patrick de Graaf is als jurist toegelaten als gewoon lid 
van KIVI, mede op basis van zijn rol en lange staat van dienst binnen TNO, waar hij leiding geeft 
aan ingenieurs.  

 
Er worden geen wijzigingen voorgesteld voor het bestuur van het Kooy Fonds.   

 
7. Ontwikkelingen KIVI 
 

a. KIVI website en database. De nieuwe leden-database van KIVI is met drie jaar vertraging in 
2018 in gebruik genomen en aan de website gekoppeld. Echter, ingevolge de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming moeten leden expliciet toestemming geven voor hun 
zichtbaarheid. Als leden voor deze zichtbaarheid geen toestemming hebben gegeven kunnen zij 
niet per email bereikt worden, waardoor zij veel informatie missen. Leden die hun uitnodiging 
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voor de ALV per traditionele post hebben ontvangen weten hierdoor dat zij voor het ontvangen 
van email van KIVI hun zichtbaarheid moeten instellen.  
 
b. Vernieuwing bestuursstructuur. Het Hoofdbestuur werkt naar een sterke centralisering van 
uitvoerende functies die belegd zullen worden bij het KIVI bureau. In de loop van het jaar wordt 
meer informatie verwacht. Een commissie onder leiding van Pieter Swart, vice-president van 
KIVI zal naar verwachting op 17 april met een rapport komen over aanbevelingen voor een 
bestuurlijke vernieuwing, dat wordt gepresenteerd tijdens een informele ledenraadvergadering 
op dezelfde dag. Het bestuur van de afdeling DV zal de aanbevelingen nauwkeurig bestuderen 
en de ALV DV waar nodig op de hoogte houden van de voorstellen. 
 
c. Financiële situatie. Het gaat niet goed met KIVI als geheel. In 2018 is een verlies geleden van 
circa €451.000. Dit betekent dat wanneer niet wordt ingegrepen, het vermogen van KIVI in zes 
of zeven jaar zal zijn opgebruikt. Het bestuur is onder verscherpt toezicht van de Ledenraad 
gesteld. 
 
Eddy Pijpers vraagt in het kader van de penibele financiële situatie van het KIVI wat de noodzaak 
is het vermogen van het Kooy fonds op het huidige niveau te handhaven, en of het mogelijk is 
door scherp te calculeren met het handhaven van een lager vermogen de doelstellingen van het 
fonds te realiseren.  Het DV bestuur geeft aan dat het naar het idee van het DV-bestuur niet past 
om het geld dat indertijd gedoneerd voor de oprichting van het Kooy fonds, aan andere doelen 
wordt besteed dan waarvoor het fonds in het leven is geroepen. Lid van verdienste Hans 
Pasman geeft aan dat een eigen vermogen van circa €100.000 het Fonds ook wel weer de 
benodigde vrijheid geeft.  De voorzitter van het Kooyfonds geeft naar het onderwerp te kijken 
en hier in de volgende ALV over te rapporteren.  Actiepunt. 

  
d. Jaarthema 2018.  Het KIVI jaarthema 2019 is “Energietransitie”. Echter, omdat het jaarcongres 
in verband met bezuinigingen niet wordt gehouden in 2019, zal het jaarthema nauwelijks of 
geen zichtbaarheid hebben. Hierdoor wordt het Kooy symposium de grootste activiteit van het  
KIVI.  
 

 
8. Ontwikkelingen en Activiteiten Defensie en Veiligheid 

 
- Werkgroep Politiek en DV techniek. De werkgroep zal naar verwachting de nodige aandacht 
besteden aan de verwerving van mijnenbestrijdingsvaartuigen voor de Belgische en Nederlandse 
marines,  aan de ‘B-brief’ van de minister van Defensie inzake de vervanging van de 
onderzeeboten van de Walrus-klasse en aan de herijking van de Defensienota.  
 
- In mei 2019 zal een door DV opgezette cursus ‘Ingenieur in de Defensiesector’ van start gaan. 
De cursus beslaat zes dagen, verspreid over zes weken. Drie van de dagen worden bij het KIVI-
gebouw worden gehouden; de drie andere dagen bij DMO, NLR en Thales Nederland.  Kosten 
van de cursus bedragen €550,=.  KIVI leden betalen €450,= excl. BTW.  
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- In oktober 2019 wordt onder leiding van bestuursleden Etiënne Nijenhuis en Bart Koene bij 
Damen Schelde Naval Shipyards het Jongeren Evenement georganiseerd, met ‘Onderzeeboten’ 
als actueel thema. 
    

10.   Sluiting.  
  

 
In verband met de tijd wordt agendapunt 9 (Internationale samenwerking) overgeslagen, en 
verzoekt de voorzitter eventuele (rond)vragen in de marge van de op het ALV volgende Kooy 
symposium te stellen. De voorzitter sluit de vergadering om 10:15, onder dankzegging van 
de aanwezigen voor hun komst en hun bijdragen aan de discussies. 


