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PROF.IR.DR. J.M.J. KOOY-FONDS REGLEMENT 2020 
 

PREAMBULE 
 
Dit reglement betreft het fondsreglement voor het "Prof.ir.dr1. J.M.J. Kooy-fonds", als bedoeld in de KIVI 
Handleiding Penningmeesters 2017. Het betreft conform eerdergenoemde handleiding een 
afdelingsfonds van de KIVI afdeling Defensie en Veiligheid. 

 
In de KIVI Handleiding Penningmeesters 2017 is bepaald dat de wijze waarop met het kapitaal in een 
fonds wordt omgegaan wordt vastgelegd in een fondsreglement dat tenminste bevat: 

● de reden van oprichting van het fonds; 
● de naam van het fonds; 
● het doel van het fonds; 
● de middelen van het fonds; 
● de wijze waarop en door wie over besteding van het kapitaal wordt besloten. 
 
Voor afdelingsfondsen dient daarbij expliciet te worden aangegeven: 
● dat de besteding dient te worden goedgekeurd door de penningmeester van het Hoofdbestuur 

(dit kan in het kader van de jaarlijks in te dienen afdelingsbegroting onder expliciete vermelding 
van de mutaties in het fonds); 

● de mogelijkheid om het fonds op te heffen en de wijze waarop (daarbij inbegrepen dat het 
fonds wordt geacht te zijn opgeheven als geen kapitaal meer aanwezig is); 

● de wijze waarop het reglement kan worden gewijzigd, behoeft in ieder geval instemming van 
het Hoofdbestuur. 

 
Deze punten zijn in dit reglement verwerkt. 
 

Reden en uitgangspunten van oprichting 
 

De toenmalige Afdeling voor Defensietechnologie van het Koninklijke Instituut van Ingenieurs, (KIVI-DT), 
opgericht op 12 mei 1948 en gevestigd te ‘s-Gravenhage en per datum van ondertekening bekend als 
KIVI Afdeling Defensie en Veiligheid (KIVI-DV), heeft bij besluit van haar Algemene Ledenvergadering van 
21 november 1984 een fonds ingesteld dat de naam draagt van "Prof.ir.dr. J.M.J. Kooy-fonds". Dit fonds 
functioneert sindsdien geheel zelfstandig binnen de Afdeling met een eigen administratie, bankrekening 
en een eigen bestuur.  
 
Op 1 januari 2019 is de financiële administratie van het fonds overgegaan naar het KIVI bureau. Mede 
om de bestuurlijke complexiteit te verminderen gaat per datum van ondertekening van dit reglement 
het bestuur van het fonds over naar het bestuur van KIVI-DV en wordt het Fonds administratief een 
afdelingsfonds als hiervoor bedoeld. Met eventuele uitzonderingen, zoals hieronder bepaald. 
 
Het fonds is vernoemd naar prof. Kooy, die in 1983 is overleden. Prof. Kooy heeft als elektrotechnisch 
ingenieur (THD 1927) en wis- en natuurkundige (Leiden 1936) generaties officieren onderricht in de 
grondslagen en de technieken van wat hij zelf noemde Ballistics of the Future. Zijn weduwe heeft 
toestemming verleend het fonds naar hem te vernoemen. 
 
De oorspronkelijke gelden in het fonds betreffen het positieve saldo dat overbleef na de organisatie van 
het 7th International Symposium on Ballistics dat werd gehouden van 19 t/m 21 april 1983 in het 

 
1 Volgorde titels op wens van Prof. Kooy. De ingenieurstitel vond hij belangrijker dan de doctorstitel. 
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Congrescentrum in Den Haag en waarbij de Gemeente Den Haag achteraf nog een subsidie verstrekte 
van 100.000 gulden voor het gebruik van het Congrescentrum. De Gemeente wilde de subsidie niet 
terugnemen en het organiserend internationale comité, waaraan het toenmalige KIVI-DT meewerkte, 
heeft KIVI-DT gevraagd van het positieve saldo een Fonds op te richten ter bevordering van de 
ontwikkeling van de ballistiek in Nederland. Later zijn de doelstellingen uitgebreid.  
 
Ten aanzien van het beheer van het Fonds is op 24 januari 1997 tussen het hoofdbestuur van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) en het bestuur van KIVI-DT het volgende overeengekomen: 

1. Het bestuur van KIVI-DT heeft volledige zeggenschap over het vermogen van het fonds en de 
rente-inkomsten ervan en wendt dit aan ter realisering van de doelstellingen van het fonds. 

2. Het KIVI zal het vermogen van het fonds niet opeisen, geheel noch gedeeltelijk, tenzij in geval 
van financiële calamiteit en/of liquidatie. 
 

Op 1 juli 2004 is KIVI gefuseerd met NIRIA. De naam van KIVI is daardoor veranderd in KIVI NIRIA. 
Op 12 april 2006 is de scope van de afdeling verbreed tot Defensie en Veiligheid en de naam 
dienovereenkomstig aangepast. Op 16 december 2013 is de toevoeging NIRIA uit de naam van de 
vereniging geschrapt. Bovenstaande afspraken ten aanzien van het beheer blijven echter onveranderd 
van kracht. 
 

Artikel 1  
Naam 

 
Het fonds draagt de naam "Prof.ir.dr. J.M.J. Kooy-fonds", afgekort het “Kooy-fonds”, van KIVI-DV, hierna 
te noemen het Fonds.  
 

Artikel 2  
Doel 

 
1. Het Fonds dient te worden aangewend voor de bevordering van de wetenschap en technologie op 

gebied van defensie en veiligheid in Nederland.  
2. Het in lid 1 genoemde doel wordt in beginsel bereikt door:  

a. het verlenen van subsidies aan deelnemers aan nationale of internationale symposia of 
bijeenkomsten;  

b. de organisatie van een jaarlijks symposium; 
c. prijzen uit te loven voor uitstekend afstudeerwerk ; 
d. de organisatie van andere dan de onder lid 2b. en 2c. vermelde activiteiten waarop het in lid 

1 gestelde van toepassing is. Dit wordt beoordeeld door het bestuur van KIVI-DV en jaarlijks 
getoetst door de ALV van KIVI-DV. 

 
Artikel 3 

    Middelen 
 

1. Het tot verwezenlijking van het doel van het fonds bestemde vermogen is, dan wel wordt verkregen 
door:  

a. het positief saldo van het "7th International Symposium on Ballistics";  
b. sponsorbijdragen, subsidies, giften en donaties;  
c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;  
d. de rente inkomsten van het vermogen;  
e. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.  
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2. Jaarlijks zal de rente op het uitstaande vermogen worden bijgeschreven. De hoogte van deze rente 
is gelijk aan de rente die op andere in het Centraal Financieel Beheer Instituut (CFBI) 
geadministreerde fondsen van KIVI wordt uitgekeerd. 

 
Artikel 4 

Besteding 
 
1. Zoals op 24 januari 1997 tussen het Hoofdbestuur van KIVI en het bestuur van het toenmalige KIVI-

DT is overeengekomen zal het Hoofdbestuur het vermogen van het Fonds niet opeisen, geheel noch 
gedeeltelijk, tenzij in geval van financiële calamiteit en/of liquidatie van de vereniging. Ook is daarbij 
overeengekomen dat het bestuur van KIVI-DT, thans KIVI-DV, de volledige zeggenschap heeft over 
het vermogen van het fonds en de rente inkomsten ervan en dit aanwendt ter realisering van de in 
artikel 2 genoemde doelstellingen van het fonds. 

2. Het vermogen van het fonds is ondergebracht in het CFBI van KIVI.  
3. Besteding van het Fonds wordt goedgekeurd door de penningmeester van het KIVI Hoofdbestuur in 

het kader van een jaarlijks in te dienen fondsbegroting onder expliciete vermelding van de mutaties 
in het fonds. 

4. Het afdelingsbestuur van KIVI-DV fungeert als bestuur van het Fonds in de zin van art. 41a BW2 en 
de interne regelgeving van KIVI voor fondsen van afdelingen. Bestedingen uit het Fonds worden 
door of namens dit bestuur uitgevoerd, een en ander met inachtneming van het bepaalde in dit 
reglement.  

5. Alleen het KIVI Hoofdbestuur of een daartoe gemandateerde is gerechtigd juridische verplichtingen 
aan te gaan. 

6. De bestedingen in enig boekjaar worden zodanig beperkt, dat het vermogen van het Fonds niet met 
meer dan 10% terugloopt. Van deze regel kan worden afgeweken met toestemming van de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) van KIVI-DV. 

 
Artikel 5 

Wijziging van het reglement 
  

1. Het afdelingsbestuur van KIVI-DV is bevoegd wijzigingen van het reglement voor te stellen.  
2. Een voorstel tot wijziging van het reglement behoeft een meerderheid van tweederde van de 

uitgebrachte stemmen in een vergadering van het afdelingsbestuur van KIVI-DV waarbij minimaal 
tweederde van de leden aanwezig is.  

3. Een wijziging van het reglement treedt eerst in werking nadat het KIVI Hoofdbestuur en de ALV van 
KIVI-DV daarmee hebben ingestemd.  
 

Artikel 6 
Opheffing 

 
1. Opheffing van het Fonds kan slechts geschieden indien het saldo lager is dan €1000 of door een 

besluit genomen in een speciaal daartoe belegde voltallige vergadering van het afdelingsbestuur van 
KIVI-DV en met een meerderheid van minstens driekwart der uitgebrachte stemmen.  

2. De opheffing moet worden goedgekeurd door de ALV van KIVI DV en het Hoofdbestuur.  
3. Na opheffing geschiedt de liquidatie door het afdelingsbestuur van KIVI-DV. Een eventueel batig 

saldo wordt, na voldoening van alle bestaande verplichtingen, toegevoegd aan het in het CFBI 
ondergebrachte vermogen van KIVI-DV. Het Hoofdbestuur zal het eventuele batig saldo niet 
opeisen, geheel noch gedeeltelijk, direct noch indirect. 
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Artikel 8 
Slotbepalingen 

 
1. In geval van discrepantie prevaleren de onderstaande documenten als volgt: 

a. Dit reglement 
b. Interne KIVI regelgeving  

 
2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het afdelingsbestuur van KIVI-DV. 

 

 

Ondertekend te Den Haag 

 

KIVI Hoofdbestuur,     november 2020   Afdelingsbestuur KIVI-DV,   

 

 

Egbert Teunissen     Jan Wind 

 

 

 

Voor gezien, 

Directeur KIVI Bureau  

 

 

Miguel Delcour 

 

2 juni 202112




