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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOUDE

Heden, twintig december tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij,

mr. Ronald Jozef Krol, notaris te Zoetermeer:
mevrouw PETRONELLA BERDINA MARIA VINK, geboren te Dreumel op drie
september negentienhonderd zeventig, wonende te 4005 GV Tiel, Reigerstraat 2,—
houder van een paspoort met nummer NR760D6K6, afgegeven te Tiel op twintig—

april tweeduizend achttien, gehuwd.
De comparante verklaarde vooraf het navolgende.
CONSIDERANS
- In haar op zestien juni tweeduizend tweeëntwintig gehouden vergadering, heeft-

de algemene vergadering van de vereniging:
DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOUDE, statutair—
gevestigd te Leiden en feitelijk gevestigd te 3447 GG Woerden,
Korenmolenlaan 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 40445724, hierna ook te noemen: “de vereniging”,
een voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging op de agenda
geplaatst;

- bij voormelde vergadering werd niet voldaan aan de statutaire vereisten voor—
een besluit tot statutenwijziging, zodat geen geldig besluit tot wijziging van de—
statuten van de vereniging kon worden genomen;

- in haar op zeven juli tweeduizend tweeëntwintig gehouden vergadering heeft de-
algemene vergadering besloten de statuten van de vereniging te wijzigen;

- van het vorenstaande blijkt uit de notulen van bedoelde vergaderingen,
waarvan een exemplaar als bij lagen aan deze akte zal worden gehecht;

- blijkens de aan deze akte gehechte machtiging werd door de bestuurders van—
de vereniging machtiging verleend aan de comparante om de notariële akte van
statutenwijziging te doen verlijden;

- de statuten van de vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij akte op vijftien—
juni tweeduizend vijftien, verleden voor mr. D.J.M. Haase, destijds notaris te—
Dordrecht.

Ter uitvoering van het vorenstaande worden bij deze de statuten van de vereniging—
gewijzigd, zodat deze met ingang van heden luiden als volgt:
STATUTEN
NAAM, ZETEL EN DUUR
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Artikel 1
1. De vereniging draagt de statutaire naam:

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude.

2. Het predicaat Koninklijk is verleend bij Koninklijk besluit van twaalf augustus—

tweeduizend acht.
3. De vereniging treedt ook naar buiten onder de namen: “KNVvK” en

“KNVvK & Young Cool”.
4. Zij is statutair gevestigd te Leiden en aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel:

de ontwikkeling van de kennis, de productie en de toepassing van koude te
bevorderen en alles wat daarmee in de ruimste zin samenhangt, zulks op
neutrale wijze waarbij de vereniging zich baseert op feiten, kennis en
wetenschap.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het verwerven en verspreiden van kennis over de invloed, de productie en—

de toepassing van koude;
b. het bevorderen van onderzoekingen op het gebied van koude;
c. het bevorderen van de toepassingen van koude;
d. het verstrekken van inlichtingen;
e. het houden van evenementen, bijeenkomsten en vergaderingen;
f. het verspreiden en doen verspreiden van publicaties;
g. het bevorderen van goede betrekkingen met andere organisaties en

instellingen, zowel in Nederland als in het buitenland;
h. het bevorderen van de band tussen de leden van de vereniging onder

andere via activiteiten, evenementen en netwerkbijeenkomsten;
i. alle andere wettige middelen, die aan het gestelde doel dienstbaar kunnen—

zijn.
GELDMIDDELEN
Artikel 3
1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit:

a. inkomsten uit kapitaal en baten van andere bezittingen, alsmede inkomsten.
uit activiteiten;

b. de bijdragen van de leden, begunstigers en anderen;

c. subsidie, schenking, legaat- en erfstelling, en
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d. alle andere wettige baten.
2. Erfstellingen mogen slechts aanvaard worden onder het voorrecht van

boedelbeschrijving.
LEDEN
Artikel 4
1. De leden worden onderscheiden in:

a. gewone leden;
b. begunstigers;
c. ereleden;
d. leden van verdienste;
e. studentleden.
Onder lid of leden worden in deze statuten verstaan gewone leden, de
aangewezen natuurlijke personen die als lid namens de betreffende
begunstiger staan geregistreerd, de ereleden, leden van verdienste en
studentieden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders wordt—

bedoeld.
2. Stemrecht in de algemene vergadering hebben:

a. gewone leden;
b. de aangewezen natuurlijke personen die als lid namens een begunstiger—

staan geregistreerd;
c. ereleden;
d. leden van verdienste;
e. studentleden.

Artikel 5
1. Gewone leden zijn natuurlijke personen van zestien jaar en ouder.
2. Begunstigers zijn bedrijven en organisaties (natuurlijke- of rechtspersonen), die—

zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door—
de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.

3. Op voordracht van het bestuur kunnen door de algemene vergadering ereleden
en leden van verdienste worden benoemd.

AANMELDING 1 TOELATING
Artikel 6
1. De aanmelding als lid geschiedt schriftelijk of door een langs elektronische weg

toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de vereniging—
voor dit doel is bekend gemaakt, bij de secretaris.

2. Het bestuur beslist over de toelating van een lid.
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3. Bij niet-toelating wordt dit schriftelijk met redenen omkleed aan de betreffende—

persoon meegedeeld, waarbij tevens de mogelijkheid van beroep op de

algemene vergadering wordt vermeld.

4. Na beroep op de algemene vergadering beslist deze over toelating.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 7
1. het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid;

b. door schriftelijke opzegging door het lid;

c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden—

wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap,

bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de

vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs niet van de

vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in—

strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt—

of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts—

geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van—

een opzeggingstermijn van een maand.

Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de

vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het

lidmaatschap te laten voortduren.

4. Opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap—
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen—
was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit,
waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te—
zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op

grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzegging van het
lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de—
kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.
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Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van—

redenen, in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het

beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft

desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
EINDE VAN DE RECHTEN EN DE VERPLICHTINGEN VAN BEGUNSTIGERS—

Artikel 8
1. De rechten en de verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde

wederzijds door schriftelijke opzegging worden beëindigd, behoudens dat de—

jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar geheel blijft verschuldigd.—

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 9
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de—

algemene vergadering zal worden vastgesteld. Ter zake van de betaling van—

deze bijdrage kunnen leden bij huishoudelijk reglement in verschillende

categorieën worden ingedeeld.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing-

van de verplichting tot betalen van een bijdrage te verlenen.

3. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot

contributiebetaling.
BESTUUR
Artikel 10
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf personen, die door de—

algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.-
De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuursleden. De voorzitter wordt-

in de functie benoemd door de algemene vergadering. In geval van tussentijds—

aftreden van de voorzitter wijst het bestuur uit haar midden een waarnemend—

voorzitter aan. Deze oefent deze functie uit tot de eerstvolgende bijeenkomst—

van de algemene vergadering.
2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende

voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een—
voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien leden.

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
meegedeeld. Een voordracht door tenminste tien leden moet minstens vier en—
twintig uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur
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worden ingediend.
3. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met

ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de—

algemene vergadering.
4. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering

overeenkomstig het voorgaande de opgemaakte voordrachten het bindend

karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die-

voordrachten.
Artikel 11
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen-

tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot—

ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid wordt voor drie jaar benoemd en kan éénmaal herbenoemd

worden. De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse
vacature wordt benoemd, neemt de plaats in van zijn voorganger.

Indien echter een bestuurslid tussentijds tot voorzitter of
secretaris/penningmeester wordt benoemd gaan deze termijnen opnieuw in.—

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door overlijden;
b. door schriftelijk bedanken;
c. door verlies van handelingsbekwaamheid;

d. door het eenstemmig oordeel van alle overige bestuursleden dat een
bestuurslid niet langer geschikt is of in staat is als goed bestuurslid te
functioneren.

4. In afwijking van het in het tweede lid bepaalde kan een bestuurslid worden
(her)benoemd voor meerdere in het tweede lid genoemde perioden, indien dit—
bestuurslid wordt benoemd of benoemd is geweest in een functie als bedoeld in-
artikel 12 lid 1 en derhalve deel gaat uitmaken of heeft gemaakt van het
dagelijks bestuur. De maximale zittingsduur voor een bestuurslid is echter
maximaal twaalf (12) jaar.

5. Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal van vijf is gedaald in
verband met belet of ontstentenis van één van de bestuursleden, blijft het

bestuur bevoegd tot uitoefening van al zijn taken en bevoegdheden. Het is
echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen—
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waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. In geval van—

ontstentenis of belet van alle bestuursleden, is de verenigingsmanager tijdelijk—

met het bestuur belast en wordt binnen twee maanden een nieuw bestuur

benoemd door de algemene vergadering.
Van belet is sprake bij schorsing, ziekte of onbereikbaarheid, mits bij ziekte en—

onbereikbaarheid gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen de
mogelijkheid van contact tussen het bestuurslid en de vereniging niet heeft

bestaan.
Artikel 12
1. Het bestuur wijst uit haar midden de secretaris en de penningmeester aan

alsmede één of twee vice-voorzitters, die tezamen met de voorzitter het

dagelijks bestuur vormen. Het kan voor elk hunner uit haar midden een
vervanger aanwijzen.
Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.

2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden notulen gemaakt.

3. Het bestuur kan slechts besluiten nemen, indien de meerderheid van de
bestuursleden aanwezig is.
Ieder bestuurslid heeft een stem.
Het bestuur besluit met gewone meerderheid van stemmen.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een der bestuursleden een
schriftelijke stemming verlangt. Bij staking van stemmen wordt het voorstel;
geacht te zijn verworpen.

4. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over—
een onderwerp indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft,—
dat strijdig is met de belangen van de vereniging.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit-
genomen door de algemene vergadering.

BESTUURSTAAK 1 VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het—

besturen van de vereniging.
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van
de vereniging en de met haar verbonden organisatie.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd tot het afhandelen van lopende zaken.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te
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beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de—

orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen—

van haar taak te doen uitvoeren dan wel zich te laten bijstaan door
werkgroepen, die door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

De werkgroepen rapporteren aan het bestuur; zij stellen zelf hun werkwijze

vast.
4. Het bestuur handhaaft de statuten en het huishoudelijk reglement. Tevens voert

het bestuur besluiten der vergaderingen uit en is verantwoording schuldig aan—

de algemene vergadering.
5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd—

tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren—

van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging—

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk-

maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op-

het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep

worden gedaan.
6. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee

gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
VERENIGINGSBUREAU
Artikel 14.
1. De algemene vergadering stelt een verenigingsbureau in, dat tot taak heeft het—

beleid van de vereniging uit te voeren en de verenigingsorganen behulpzaam te.

zijn bij hun activiteiten.
2. Aan het hoofd van het verenigingsbureau staat een verenigingsmanager, die—

wordt benoemd, geschorst of ontslagen, door het bestuur. De
verenigingsmanager legt verantwoording af aan het bestuur van de vereniging.—

Binnen het toegekende budget regelt de verenigingsmanager de personele en—
materiële functies van het verenigingsbureau.

JAARVERSLAG-REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 15
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.—
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige

aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na
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afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van die termijn door de—

algemene vergadering, jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een

balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn—

in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder-

lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een
kascontrolecommissie van tenminste drie personen, die geen deel mogen

uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering

verslag uit van haar bevindingen.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een—
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door—
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te-
geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere
commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tenminste—
tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,—

die niet door de Wet of de statuten aan het bestuur zijn toegekend.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een—

algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering—
komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 14 met

het verslag van de daartoe op de vorige jaarvergadering benoemde
commissie;

b. de benoeming van de hiervoor sub a bedoelde commissie voor het
volgende verenigingsjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping—

voor de vergadering.
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3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit—

wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste tien leden verplicht—

tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet

langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen

gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die oproeping overgaan—

door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in ten minste een ter

plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen blad.
Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek

elektronisch is vastgelegd.
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 17
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.—

Geen toegang hebben geschorste leden van de vereniging.
2. Over de toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de

algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen—

uitbrengen. Niemand kan voor meer dan één persoon als gevolmachtigde
optreden.

VOORZITTERSCHAP! NOTULEN
Artikel 18
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging

of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter of zijn plaatsvervanger, dan—
treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als
voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan—
voorziet de vergadering zelve daarin.

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris—
of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen
gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en
ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces--
verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van—
het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door—
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de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd—

werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde—

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,—
wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.

3. Alle besluiten in de algemene vergadering worden, voor zover in deze statuten—
niet anders bepaald, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Onder gewone meerderheid van stemmen wordt verstaan de meerderheid van—

het aantal op een bepaald voorstel geldig uitgebrachte stemmen.

4. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering met algemene
stemmen anders besluit. Over personen wordt schriftelijk gestemd tenzij de

algemene vergadering hierin anders besluit.
5. Besluiten kunnen ook bij acclamatie genomen worden.

6. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn

verworpen.
7. Besluiten over personen worden echter genomen met volstrekte meerderheid—

van stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan de—
meerderheid van het totaal op de betreffende vergadering blijkens de
presentielijst uit te brengen stemmen. Indien deze meerderheid in eerste
stemming niet wordt verkregen, volgt een tweede, vrije stemming. Indien ook—

dan die meerderheid niet wordt verkregen, vindt herstemming plaats tussen—
twee personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich
verenigd hebben (eventueel voorafgegaan door een tussenstemming tussen—
hen, die een gelijk aantal stemmen op zich verenigden), in welk geval (bij
herstemming) de gewone meerderheid van stemmen voldoende is. Indien bij—
tussenstemming of herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als
een besluit van de algemene vergadering.

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd—
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen—
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omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot—

statutenwijziging of ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad, of is—
deze niet op de voorgeschreven wijze geschied, of is enig ander voorschrift

omtrent het oproepen en houden van een vergadering op een daarmee verband
houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPEN VAN ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 20
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De

oproeping geschiedt schriftelijk, aan de adressen van de leden volgens het,—

ledenregister, bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten—

minste zeven dagen.
Indien een lid hiermee instemt kan de bijeenroeping ook geschieden door een—

langs elektronische weg toegezonden bericht aan het adres dat door hem voor—
dit doel is bekend gemaakt.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd
het bepaalde in artikel 21.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 21
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht anders-

dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met-

de mededeling dat aldaar een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.-

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering hebben gedaan, moeten
tenminste tien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin-
de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte—
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
vergadering gehouden wordt.

3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid—
van ten minste twee derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte
is opgemaakt.

ONTBINDING
Artikel 22
1. De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de algemene,

vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is—
van overeenkomstige toepassing.

2. Het batig saldo na vereffening alsmede de overige bezittingen der vereniging—
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vervallen aan een door de algemene vergadering die tot ontbinding besluit aan—

te wijzen (rechts)persoon.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 23
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de Wet, ook voor zover—

deze geen dwingend recht bevat, of met de statuten.

3. Het huishoudelijk reglement kan bij twee/derde meerderheid van stemmen door-

de algemene ledenvergadering worden gewijzigd.
SLOTARTIKELEN
Artikel 24
In alle gevallen waarin deze statuten, de Wet of het huishoudelijk reglement niet—

voorzien, beslist de vergadering. Indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is dan

beslist het bestuur.
SLOT AKTE
De comparante is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt is verleden te Zoetermeer op de datum in—

het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van en een toelichting op de inhoud van deze akte aan de

comparante heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparante en mij,
notaris, ondertekend.
(w.g.:) volgt ondertekening

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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Verslag : Algemene Ledenververgadering 2022

Datum : donderdag 16 juni 1430 — 16.30 uur

Locatie : Rorenmolenlaan 4. Woerden

Aanwezig:

Namens bestuur : Joop Hoogkamer, Artouk Dijkstra, Ruud van Dissel,
René van Gerwen, Heridrine Kaikman, Matthijs Montsma,
Jobèrt Peeters, Patricia Verbruggen, Bernie Willems

Aantal leden : 21

Namens
young cool : Twan Aarts

Verslag : Marjan ter Wee, Tekstbureau Talent

1. Opening en welkom

Anouk Dijkstra opent de vergadering en heet iedereen welkom bij de Algemene
Ledenvergadering 2022 van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude.
Speciaal welkom aan het ereleden Henk van der Ree en Peter Uges en aan Harja
Blok, lïd van verdienste.
Er is een afmelding ontvangen van de voorzitter van de kascommissie, Gijsbert-Jan
Groenendijk Peter Hartings zal de verslag uitbrengen namens de kascommissie.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

• E-mail Geert Doornbos betreffende beeldmerk en effectiviteit, van de website.
(Wordt behandeld onder agendapunt 6.)

• E-mail Kees van t—{einingen met verzoek ook inzicht per project te verschaffen hij
agendapunt 4g — GL-gelden. (Wordt behandeld bij agendapunt 4g)

• E-mail Peter Uges inzake overname Vakmedianet. (Wordt behandeld bij
agendapunt 6 - Bruggen bouwen)

• E-mail Henk van der Ree met verzoek om 10 minuten spreektijd voor TIR.
• E-mail Steven Lobregt over de resultaten Nieuw Elan, Young Cool, inkomsten,

groei leden. (Wordt behandeld bij agendapunt 4 Financiën en agendapunt 6
Voortgang vereniging.)

3. Statutaire aangelegenheden

a. Uittredend secretaris/penningmeester Joop Hoogkamer
Joop Hoogkamer heeft vanaf 2013 zitting gehad in het bestuur van de KNVvK, de
langste tijd in een dubbelrol van secretaris en penningmeester. Joop heeft veel werk

verzet voor de nieuwe koers van de vereniging: new elan. Ook heeft hij als interim
enige tijd het verenigingsmanagement op zich genomen.
Patricia Verbruggen overhandigt Joop bloemen en de knvvk & young cool-ijsbeer

een replica van L’ours blanc van kunstenaar François Pompon
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Joop laat weten dat hij het met heel veel liefde heeft gedaan en dat het hem veel
energie heeft gegeven. Hij wenst het bestuur veel succes met het uitbouwen van de
vereniging en spreekt zijn dank uit voor het jarenlange vertrouwen.

b. Kennismaking met Bemie Willems als secretaris
Bernie Willems was reeds eerder betrokken bij het bestuur van de XNVvK. In de
periode 2010-2016 was hij secretaris / penningmeester. Daarnaast vervulde hij
verschillende functies: voorzitter Post-HBO Koudetechniek, voorzitter Gustav
Lorentzen, lid van de NVKL commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt. Naast dat hij lid
is van knvvk & young cool, is hij ook lid van TVVL, UBF-ACA en DXV. Bernie volgde
de opleidingen HTS Werktuigbouwkunde, HIT, Bedrijfskunde, Post-HBO
Koudetechniek en een koksopleiding. In zijn 33-jarige carrière in de koudetechniek
werkte hij o.a. voor Emerson Electric als Marketing directeur EMEA en Fri-Jado als
commercieel manager. Sinds 2000 werkt hij als zelfstandig ondernemer in de
koudetechniek en houdt hij zich bezig met bedrijfsbemiddeling, management advies
/ interim management en Executive search.

c. Benoeming Bernie Willems
Stemronde 1: stemt u in met de benoeming van Bemie Willems tot secretaris van
de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude.
De leden stemmen unaniem voor.
De voorzitter feliciteert Bernie met deze benoeming en heet hem welkom in het
bestuur.

d. Vacature penningmeester
Het bestuur heeft besloten om de functies van secretaris en penningmeester te
scheiden De vacature voor een nieuwe penningmeester staat al even uit. De
kandidaat waarmee de vereniging in gesprek was heeft zich teruggetrokken. De
voorzitter vraagt of er leden zijn die een directeur kennen van een bedrijf in de
koudetechniek. Het bestuur wil die persoon dan graag benaderen. Tot aan de
invulling van het penningmeesterschap is Joop Hoogkamer bereid om dit op zich te
nemen.

e. Herbenoeming Ruud van Dissel
De eerste bestuurstermijn van Ruud van Dissel is afgelopen. Ruud stelt zich
verkiesbaar voor een tweede termijn.
Stemronde 2: stemt u in met de herbenoeming van Ruud van Dissel als
bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude.
De leden stemmen unaniem voor.
De voorzitter feliciteert Ruud met deze herbenoeming.

f. Uittreden bestuurslid René van Gerwen
i ie: r- ee .or ... :::I.El I’JrT::r.ei

treedt derhalve af als bestuurslid René heeft 14 jaar in het bestuur gezeten Hij heeft
een actteve bijdrage geleverd en droeg bij aan de besluitvorming met een gezonde
kritische noot.
De voorzitter bedankt René voor zijn bijdrage aan de vereniging. René krijgt
bloemen en de knvvk & young cool-ijsbeer.
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René heeft genoten van de bestuursperiode. Pas enkele weken geleden ontdekte hij
dat hij aan het einde van zijn ‘houdbaarheidsperiode’ was, zoals hij dat zelf
verwoordt. Er is in de tweede bestuurstermijn veel veranderd in de wereld en in de
vereniging. René heeft er alle vertrouwen in dat het nieuwe bestuur de vereniging
mooier, zinvoller en belangrijker weet te maken

g. Statutenwijziging en opzetten Huishoudelijk RegLement
De concept akte van statutenwijziging is per mail van 11juni 2022 naar de leden
gestuurd. In deze mail zijn alle wijzigingen expliciet vermeld. Patricia Verbruggen
loopt de belangrijkste wijzigingen door.
Artikel 4 — ib - Iedere hegunstiger kan twee natuurlijke personen aanwijzen. Dat
klopt niet helemaal Een derde, vierde en vijfde lid mag ook. Die zin is er uit gehaald.
Artikel 4 — 1f Kennispartners. Het bestuur komt tot de conclusie dat
kennispartners niets toevoegen. Dit wordt geschrapt.
Artikel 52 — Begunstigers kunnen zich in algemene vergaderingen laten
vertegenwoordigen door ten hoogste twee natuurlijke personen die als lid namens
de betreffende begunstiger staan geregistreerd. Voorstel op advies van de notaris
om de tekst van dit artikel te wijzigen in: ‘Begunstigers zijn bedrijven en organisaties
(natuurlijke- of rechtspersonen), die zich bereid hebben verklaard de vereniging
financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen
minimum bijdrage’.
Artikel 10.1 — Het bestuur bestaat uit ten ministe vijf personen. Dat was zeven
personen. Het is niet de bedoeling om het aantal bestuursleden te verminderen,
maar wanneer er even minder bestuursleden zijn is dat statutair nog in orde. Een
voorstel tot wijziging van het aantal bestuursleden zal altijd worden voorgelegd aan
de Algemene Vergadering.
Artikel 14 — Verenigingsbureau — in zijn geheel toegevoegd.
Artikel 21.3 — Besluit tot statutenwijzing. Het bestuur stelt voor om deze tekst te
vervangen door: Een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen met een
meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. (De
term ‘geldig’ wordt elders in de statuten geduid.)
In het nog op te stellen Huishoudelijk Reglement kan het minimum aantal leden
voor een stemming worden gespecificeerd, dan kan het ook worden aangepast aan
de grootte van de vereniging

Opmerkingen vanuit de leden:
- Maak mogelijk dat er elektronisch kan worden gestemd, dat werkt

drempelverlagend
- Verzin iets dat de opkomst naar de Algemene ledenvergadering vergroot. Een

opkomst van 20 leden bïj een ledenbestand van 450 is bedroevend laag
- Bij artikel 11.1 staat dat de voorzitter in functie wordt benoemd door de

algemene vergadering en dat bij een tussentijds aftreden het bestuur een
voorzitter aanwijst vanuit haar midden. Tijdens de ledenvergadering van 4
november 2021 is Anouk Dijkstra aan de leden voorgesteld als de nieuwe
voorzitter. De tussentijds aangewezen voorzitter oefent deze functie uit tot aan
de volgende ledenvergadering en is daarmee een “waarnemend voorzitter”.
Voorstel om “waarnemend” toe te voegen bij art. 111.
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De leden stemmen in met de conceptstatutenwijziging en de verduidelijking die
daarbij ter vergadering is gegeven.
De leden ontvangen binnenkort een bijgewerkt concept Er wordt binnen vier
weken een nieuwe vergadering belegd om over de statuten te kunnen stemmen,
omdat er volgens de statutaire bepalingen te weinig leden ter vergadering aanwezig
zijn om rechtsgeldig een besluit tot statutenwijziging te kunnen nemen

Het Huishoudelijk Reglement wordt opgesteld na goedkeuring van de nieuwe
statuten.

4. Financiën
a. Jaarverslag 2021

De jaarrekening is naar de leden toegestuurd Joop Hoogkamer geeft een korte
toelichting.
Voor 2021 is er een negatief verenigingsresultaat van € 47.201. In 2020 was dat
€ 17.403.

Er zijn extra kosten gemaakt in verband met de transitie vanuit Nieuw Elan. De
RNVv1-( is vorig jaar in de transitie begeleid door twee externe partijen Deze
contracten zijn beëindigd waardoor er tussen de € 33.000 € 34.000 vrijvalt
Het voornemen is om de themadagen om te buigen naar budgettair neutraal. Dat is
een van de opdrachten binnen het lopende project Bekostigingsmodel waarin wordt
gekeken of er ook andere inkomstenbronnen voor de vereniging kunnen worden
gegenereerd.
Op dit moment zijn de contributie en de royalties van Vakmedianet de voornaamste
inkomstenbronnen.
Op de lopende rekening staat € 10.656. Op de spaarrekening staat € 77.983, Er is een
vordering op de leden van € 8.000 en een tegoed van Vakmedianet van € 14.000.
Totaal € 109.983.
De rentevrije lening van € 10.000 aan PostHBO valt in 2024 vrij. Indien gewenst kan
de vereniging hier ook al eerder over beschikken.

b. Verslag Kascommissie KNVvK
Door Peter Hartings
De kascommissie, bestaande uit de leden Gijsbert Jan Groenendijk, Harja Blok, en
Peter Hartings, is op 1 juni 2022 bij elkaar gekomen Hierbij waren tevens
aanwezig KNVvK penningmeester Joop Hoogkamer, verenigingsmanager Patricia
Verbruggen en administrateur Frans Rapsenberg
In deze vergadering zijn zowel de boeken van de }<NVv}< als de boeken van de
stichting Gustav Lorentzen over 2021 gecontroleerd en akkoord bevonden
De kascommissie heeft kennis genomen van het toegenomen negatieve
resultaat. Er is uitgelegd dat dit eenmalig is. De kascommissie heeft
geconcludeerd dat de gebruikte voorzieningen beschikbaar waren en dat er
genoeg reserve was om het op te vangen
Veel vragen zijn gesteld en beantwoord.
De aanbevelingen uit de controle van 2020 zijn overgenomen, bijvoorbeeld om
een aparte projectboekhouding bij te houden. Daar wordt stap voor stap invulling
aan gegeven. Een andere aanbeveling ten aanzien van de ontvangen contributies
was om de gegevens in een zodanige opzet in de jaarrekening op te nemen dat
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de ontvangen contributie te herleiden is naar het aantal leden. Dit blijft een
aandachtspunt.
Een laatste aanbeveling vanuit de kascommissie is dat ten behoeve van een
tijdige controle ruim voor de jaarvergadering in juni. uiterlijk begin april een
kascontrole vergadering wordt gepland voor begin mei en dat in de week
daaraan vooraf alle te beoordelen stukken aan de kascontrolecommissie
beschikbaar worden gesteld.

De kascommissie concludeert dat de administratie met aandacht en zorg is
uitgevoerd en adviseert de jaarvergadering voor de jaarrekening en financiële
verslaglegging het bestuur decharge te verlenen

c. Goedkeuring jaarverslag 2021 en dechargering bestuur
l—{orende het verslag van de kascommissie stemt de vergadering in met de
goedkeuring van de jaarrekening 2021 en verleent zij decharge aan het bestuur
voor het in 2021 gevoerde financieel beleid.

d. Aftredend kascommissielid Gijsbert Jan Groenendijk
Gijsbert Jan Groenendijk treedt af als lid van de kascommissie (einde termijn).
Peter Hartings en l—larja Blok, stellen zich beschikbaar voor de kascontrole over
2022.
Geert Doornbos en Kees van Heijningen melden zich als nieuwe leden ter
vervanging van Gijsbert Jan Groenendijk.

e. Benoeming kascommissie 2022
De twee zittende commissieleden Peter Hartings en Harja Blok zijn akkoord met
een herbenoeming. Geert Doornbos en Kees van Heijningen treden toe als
nieuwe leden. De vergadering stemt in met benoeming van de kascommissie
2022 zoals is voorgesteld

f. Meerjarenbegroting 2023-2026
Toelichting door Joop Hoogkamer
Het bestuur was met een potentieel kandidaat penningmeester in gesprek, maar
die heeft zich om moverende redenen, andere toekomstige nevenactiviteiten,
teruggetrokken.
Omdat de begroting over meerdere jaren gaat is het wenselijk dat de nieuwe
penningmeester direct wordt betrokken met het opstellen ervan, immers hij/zij
draagt er dan zorg voor.
Om toch voor 2023 een contributie te kunnen vaststellen stelt het bestuur voor
om nu uit te gaan van een stijging van 103 (inflatiecorrectie).

g. Contributievoorstel 2023
Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen met het infiatiepercentage
van 10% en toont de bedragen die daarbij horen voor persoonlijke leden,
bedrijtsbegunstigers, derdede bedrijfsleden, gepensioneerden en studenten.
Een van de leden stelt voor om de contributie voor studenten niet te verhogen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
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Gelet het voornemen om de meerjarenbegroting 2023-2026 met de nieuwe
penningmeester op te stellen, stemt de vergadering in met de contributies voor
2023, met uitzondering van het contributie bedrag voor studenten. Daarvan is
besloten om dit niet te verhogen.

Contributie 2023 iii::lui:f x.liisjt
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h. Toekenning GL fonds gelden
Toegekencle projecten: 5 stuks, totaal € 30.000 bijdrage GL fonds.

• Online Q&A (bouwen website) € 2,000
• Young Gooi (instroom) € 4.000
• Internationale associatie Refrigants, Naturaly (e-learning) € 10.000
• Warmtepompen € 2.000
• Rennisbank Roudecentraal € 12.000

Tijdens en na afloop van genoemde projecten zou een inhoudelijke en financiële
verantwoording worden afgelegd aan de Stichting, maar omdat de Stichting
GL2012 conform de statuten in april van dit jaar is opgeheven kan die eis niet
meer gesteld worden. In plaats daarvan verwacht het oude bestuur van de
Stichting dat er op de jaarvergadering van de knvvk & young cool per project een
evaluatie en financieel inzicht zal worden gegeven.

5. Voortgang vereniging
a. Portefeuille Bruggen bouwen — Ruud van Dissel

Er is sprake van een goede communicatie met de andere verenigingen. De
werkgroep kijkt actief naar het HBO onderwijs en de mogelijkheden om een
minor of een AD-traject (Assoctate Degree) te integreren om meer aansluiting te
krijgen met het MBO Installaties worden complexer, digitalisatie neemt een
vlucht. Daarom is de samenwerking met het HBO, samen met de NVRL, Wij
Techniek, Techniek Nederland en de andere verenigingen noodzakelijk.
Vakmedianet is overgenomen De samenwerking verloopt goed Het is de
intentie van cle KNVvI< om in overleg met de nieuwe eigenaren de
samenwerking voort te zetten en te kijken naar nieuwe ontwikkelingen en
mogelijkheden om de financiering te waarborgen.

Vraag: vorig jaar stond de samenwerking onder druk, is dat verbeterd?
Ruud van Dissel antwoordt dat de samenwerking een stuk verbeterd is. De
intenties zijn goed. De financiële druk is er vanaf bij Vakmedianet

Vraag: is de overname ook de reden dat er geen congres is dit jaar?
Anouk Dijkstra antwoordt dat de terughoudendheid voor het organiseren van
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een congres ook bij de KNVv}< lag in verband met de capaciteit in de organisatie
die nodig is om cle veranderingen te implementeren. 1—let is de bedoeling om het
congres dit jaar te vervangen door een Fridge dinner. Door een jaar over te
slaan blijft het programma van het congres interessant.

b. Portefeuille Projecten initiëren — Matthijs Montsma
1—let projectteam Projecten initiëren wil de Rennisbank Koudecentraal opnieuw
inrichten om jongere generaties te bedienen en op de hoogte te houden van
ontwikkelingen in de sector. Matthijs laat een presentatie zien over het Plan van
Aanpak. Er wordt nog nagedacht over een werkwijze om de content actueel te
houden. Wanneer het Plan van Aanpak akkoord wordt bevonden kan worden
gestart met het aanbesteden en werven. De kostenkant is een haalbare zaak.

Vraag: klopt het dat het hier gaat over puur ouderwetse koeltechniek?
Matthijs antwoordt bevestigend. Dit is echter de eerste versie, het is heel goed
mogelijk dat deze mettertijd wordt aangepast.
Vraag: is de identiteit van de KNVvI< voldoende zichtbaar?
Matthijs antwoordt dat ernaar gestreefd wordt om de identiteit beter zichtbaar
te maken

Nieuw PPS project “Frozen’ vanuit de topsector Agri & Food. De KNVvK is
penvoerder en fungeert als partner om de kennis te dissemineren. Via de
vereniging worden de resulaten gepresenteerd aan de leden.

c. Portefeuille Kenniskringen (Natuurlijke Koudemiddelen en Warmtepompen)
en status Refrigerants, Naturally’ project en associatie -- René van Gerwen
Natuurlijke Roudemiddelen zijn een belangrijk speerpunt van de vereniging. De
KNVvK probeert samen te werken met, andere partners in de warmtepompwereld
zoals TVVL. Er zijn tal van middelen ontwikkeld om kleine winkels duurzaam te
maken. Daarnaast zijn er trainingsmodules voor winkeleigenaren. instructeurs en
monteurs ontwikkeld. Het project loopt eind dit jaar af. Daarom is het de
bedoeling om parallel aan dit project internationaal iets op te tuigen waardoor
alle tools die ontwikkeld zijn worden toegepast en onderhouden. De kenniskririg
Natuurlijke Roudemiddelen wordt ingezet als Nederlandse afdeling in de
internationale associatie Gustav Lorenzen middelen worden de komende tijd
ingezet voor het gebruik van de tools en om het verduurzamen van kleine
winkels te realiseren.

René blijft actief bij deze kenniskringen. Zijn deelname stond in wezen los van
het bestuur van de KNVvK. Hij wil wel binnen afzienbare tijd de rol van kartrekker
doorgeven aan de jongere generatie

Vraag: de RNVvK is een vereniging die zich objectief moet opstellen Met de grote
nadruk op dit soort projecten lijkt het dat de vereniging partij kiest voor
Natuurlijke Koudemiddelen. We moeten wel de objectiviteit in stand houden
Bernie bevestigt dat in cle statuten een paragraaf is opgenomen dat de KNVvR
een neutrale technisch \vetenschappelijke positie moet innemen, geen politieke
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d. Kennis delen — Jobèrt Peeters en René van Gerwen
Jobèrt koppelt terug vanuit de themacommissie. Deze is sinds 2021 weer volop
actie! De commissie heeft als taak om vier keer per jaar een themabijeenkomst
te organiseren en een keer in de twee jaar een event. Eind vorig jaar werd het
Koudecongres bezocht door 180 bezoekers. De themabijeenkomst van 3 maart
2022 over Koudedragers werd niet druk bezocht. Vanmiddag is er een
themabijeenkomst “C02 versus NH3; the Battle?”. Daarvoor zijn ruim 60
aanmeldingen. In het najaar staat vooralsnog een themabijeenkomst over
warmtepompen gepland.
Het programma voor 2023 wordt in januari bekend gemaakt.

e. Post-HBO Koudetechniek — Geert Doornbos
In een presentatie geeft Geert Doornbos een overzicht van de studieresultaten
Post-HBO, de masterclasses, de ontwikkelingen op gebied van
opleidingskwaliteit en aanbod en de nieuwe opleidingen die vanaf november
2022 van start gaan.
In 2023 bestaat Post-HBO bestaat 60 jaar. Geert wil historisch materiaal
opvragen bïj de leden.

f. Portefeuille Netwerk Professionaliseren — Anouk Dijkstra
Anouk laat weten dat de focus ligt op het verminderen van de werkdruk binnen
de organisatie. De financiële middelen voor arbeidskracht zijn beperkt. Er is een
CRM pakket aangeschaft Daarvoor moet eerst de ledenadminstratie worden
opgeschoond en compleet gemaakt. Eenmaal operationeel is daarmee de
evenementen administratie veel minder arbeidsintensief. Het is de bedoeling
om het nieuwe CRM systeem deze zomer te vullen Anouk is positie! gestemd
over de veranderingen die het gevolg zijn van alle nieuwigheden die
doorgevoerd zijn. Als voorbeeld noemt zij de themacommissie die na afloop
van de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden, daar is een spreker van
onder de 40 jaar.

Geert Doornhos heeft een mail gestuurd over zijn onvrede met het beeldmerk
en de effectiviteit van de website. Het beeldmerk is in 2019 goedgekeurd in de
Algemene ledenvergadering Het logo leest inderdaad net even anders,
refererend aan het anders leren kijken om de nieuwe generatie bij de vereniging
te betrekken.
Geert vindt het beeldmerk niet herkenbaar. Geert krijgt bijval van andere leden
dat het logo in 2019 door een bureau is gepresenteerd aan de leden, maar dat er
nooit over is gestemd.
Geert is ook niet tevreden over de effectiviteit en de uitstraling van de website.

Steven Lobregt vraagt per mail in hoeverre er in de cijfers al effecten van de
veranderingen te zien zijn.
Anouk antwoordt dat er druppelsgewijs nieuwe leden bijkomen. Wanneer het
CRM eenmaal draait komt er meer tijd en capaciteit om nieuwe leden te werven
en te ontvangen. In tegenstelling tot ‘vat Steven veronderstelt is de KNVvK niet
samen gegaan met TVVL De KNVvR neemt diensten af van TVVL, huurt
kantoorruimte en koopt arbeïdskracht bij hen in als dat nodig is.
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6. Verslag jaarvergadering 4 november 2021
Naar aanleiding van de tekst:
Bij de rondvraag heeft Frans Rapsenberg gevraagd of er volgend jaar weer een
Ramerltngh Onnesprijs zou worden uitgereikt. (Niet tijdens de volgende Algemene
ledenvergadering.)
Deze wijziging in acht genomen wordt het verslag vastgesteld.
Naar aanleiding van de inhoud:
Is het niet aan de RNVv1< om de Ramerlingh Onnesprijs nieuw leven in te blazen en
nieuwe juryleden te vinden?
Joop antwoordt dat de Ramerlingh Onnesprijs hoog op de bestuursagenda staat.

7. Rondvraag en sluiting
- De RNVvI< is twee jaar geleden meer gaan samenwerken met de NVKL, wat is de

status daarvan?
De voorzitter antwoordt dat dit aardig op weg is, maar dat het wat ingezakt is
omdat er een aantal vergaderingen zijn uitgevallen. Er zijn nu twee projecten
aangemerkt waarin het zou kunnen lonen om inhoudelijk samen te werken.
Momenteel worden de mogelijkheden daartoe verkend.

— Het is Bernie opgevallen dat er tijdens zijn afwezigheid een grote verandering
heeft plaatsgevonden. Destijds waren er geen vrouwen aanwezig tijdens de
Algemene Ledenvergadering. Nu zijn er drie en die zitten allemaal achter de
bestuurstafel.

30 jaar IIR Henk van der Ree
Henk van der Ree meldt dat hij precies dit jaar 30 jaar Nederlands vertegenwoordiger is
in het IIR en de helft van die periode ook voorzitter ervan. Een persoonlijk jubileum dus.
Al veel eerder maakte hij kennis met het instituut, namelijk op het IIR-Koude Congres in
Madrid in 1967, 55 jaar geleden Ons land is vanaf het begin in 1908, toen mede op
initiatief van Prof. K.Onnes het IIR werd opgericht, lid geweest met een goede reputatie
tot op de dag van vandaag. Het bestuur KNVVK beraadt zich erover wie Henk opvolgt
als nationaal vertegenwoordiger.

Henk geeft een impressie van de laatstgehouden vergadering in Parijs waar alle
deelnemende landen aanwezig waren. Henk heeft daar trots gemeld dat de KNVvK de
eerste vakvereniging ter wereld is met een vrouwelijke voorzitter.
Het is nog mogelijk om aan te melden voor het congres van volgend jaar, de
aanmeldingstermijn is verlengd. Dit is in cle nieuwsbrief aangegeven
Joop en Matthijs spannen zich in om een opvolger voor Henk te vinden die Nederland
vertegenwoordigt bij het IIR.
De financiële perikelen met het Nederlandse lidmaatschap die jaren hebben geduurd
zijn inmiddels opgelost.

ztersliitde vergadering om 16.30 uur .

“

M., 4jkstra B..,M. Willems
Vo’brztter ry,6retaris
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Verslag : Bijzondere Ledenververgadering 2022

Datum : donderdag 7 juli 12.00 - 13.00 uur

Locatie : Grytte Bloemenheuvel, Hoofdstraat 25, Driebergen-Rijsenburg

Aanwezig

Namens bestuur : Anouk Dijkstra, Bemie Willems, Ruud van Dissel, Hendrine Kalkman,
Matthijs Montsma, Jobèrt Peeters, Patricia Verbruggen,

Aanwezige leden: Henk van der Ree, Geert Doornbos, Harja Blok en Eric
Hoogendoorn

Verslag : Patricia Verbruggen

1. Opening en welkom

De voorzitter Anouk Dijkstra opent de vergadering en heet iedereen welkom bij de
Bijzondere Ledenvergadering 2022 van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor
Koude. Deze bijzondere ledenvergadering is bijeengeroepen omdat tijdens de Algemene
Ledenvergadering op 16 juni 2022 geen besluit tot statutenwijziging kon worden
genomen omdat niet aan de statutaire bepalingen (art 21.3) kon worden voldaan, Het
voorstel tot statutenwijziging is het enige agendapunt van deze vergadering.

2. Voorstel tot statutenwijziging

De heer Van der Ree heeft enkele opmerkingen bij het concept statutenwijziging
2022.01178.01.avb:

Art. 2.1 De vereniging heeft ten doel: de ontwikkeling van de kennis, de productie en de
toepassing van koude te bevorderen en alles wat daarmee in de ruimste zin
samenhangt, zulks op neutrale wijze waarbij de vereniging zich uitsluitend baseert op
feiten, kennis en wetenschap.
Voorstel om “uitsluitend” te verwijderen.

Art 2.2.a. het verspreiden van kennis over de invloed, de productie en de toepassing van
koude;
Verzoek deze tekst uit te breiden met “het verwerven” en verspreiden van kennis..

Art. 4,1 Onder lid of leden worden in deze statuten gewone leden,
Opmerking dat in deze zin een werkwoord mist “worden. verstaan”,

Art. 5.1 Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen van zestien jaar en ouder.

Verzoek om het woord “kunnen” te verwijderen

De heer Doornbos heeft nog een opmerking ten aanzien van artikel 6.1 dat de
bewoording ‘reproduceer bericht” geen correct Nederlands is. Patricia Verbruggen zegt
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dit al eerder met de notaris te hebben afgestemd en leest de reactie van de notaris voor:
“Dat is hoe de wetgever dit definieert als gedoeld wordt op met name email als
alternatief voor schriftelijke communicatie. Maar daar valt bijv. ook onder een aanmeld
formulier op de website.”
Patricia Verbruggen zegt toe dit nogmaals met de notaris te zullen overleggen.

1—let presentatiescherm toont de aanwezig leden de volgende vraag: “Het bestuur
verzoekt de leden in te stemmen met het concept statutenwijziging 2022.01178.O1.avb
met de vrijheid taalkundige en/of redactionele aanpassingen naar goeddunken uit te
voeren.”

De secretaris Bernie Willems stelt vast dat de volgende stemgerechtigde leden ter
vergadering aanwezig zijn: l-{enk van der Ree, Geert Doombos, 1-larja Blok en Bernie
Willems.

De secretaris legt de Ledenvergadering ter stemming voor:

1. Zijn jullie het eens met de statutenwijziging inclusief de wijzigingen als voorgesteld
door Henk van der Ree.

De Ledenvergadering stemt unaniem “voor’.

2. Zijn jullie het eens met de statutenwijziging als de notaris oordeelt dat een of meer
wijzigingen als voorgesteld door Henk van der Ree niet rechtmatig kunnen worden
toegepast.

De Ledenvergadering stemt unaniem “voor”.

De voorzitter stelt vast dat het besluit tot statutenwijziging ordelijk is genomen.

De secretaris zet de voortgang uiteen: na goedkeuring van de notulen van zowel de
Algemene als de Bijzondere Ledenvergadering, zal een formeel verzoek worden
ingediend voor een reguliere bestendiging van het Predikaat Koninklijk. Na ontvangst
van een positief besluit kan de notaris de akte van statutenwijziging passeren.

3. Rondvraag en sluiting

De heer Doornbos merkt bij punt 2.1 van de statuten nog op dat het woord “neutraal” tot
onduidelijkheid zou kunnen leiden. We moeten er gezamenlijk voor waken dat we niet
in grijs gebied gaan komen.

De voorzierluit de vergadering om 12.45 uur.

/‘Â.MÇkstra Willems
Voorzitter
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JACOBSE HULSEBOSCH 000RDUYN

NOTARISSEN

2022.001173.O1.avb Blad 1.

MACHTIGING

Onderpetekenden:

1. ANOUK MENDY DIJKSTRA, geboren te Breda op zesentwintig juni
negentienhonderd éénennegentig, 1056 SC Amsterdam, James Cookstraat 54,
ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd
partnerschap;

2. BERNARDUS PETRUS MARIA WILLEMS geboren te Helmond op 12 juli
negentienhonderd negenenvijftig, 5121 MR Rijen, Atalanta 33, gehuwd;

3. RUDOLF HERMAN ARNOUD VAN DISSEL, geboren te Zwijndrecht op dertig
december negentienhonderd zesenzestig, wonende te 4731 ET Oudenbosch,
C. Raaijmakerslaan 23, gehuwd;

4. HENDRINE KALKMAN, geboren te Delft op negentien augustus
negentienhonderd zeventig, wonende te 4824 LG Breda, Randoord 13,
ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd
partnerschap;

5. MATTHIJS PIER MONTSMA, geboren te Hoorn op dertig maart
negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 6721 GW Bennekom, Midden
Eng 37, gehuwd;

6. JOHAN HUBERT HERMAN LÉON PEETERS, geboren te Nijmegen op
negentien oktober negentienhonderd zeventig, wonende te 5361 PA Grave,
Andoornweg 37, gehuwd;

in aanmerking nemende:

het besluit de dato zeven juli tweeduizend tweeëntwintig van de algemene
vergadering van de vereniging:
DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOUDE, statutair
gevestigd te Leiden en feitelijk gevestigd te 3447 GG Woerden, Korenmolenlaan 4,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40445724, hierna ook te noemen: “de vereniging”, tot statutenwijziging,



2022.001178.01 .avb

JACOBSE HULSEBOSCH & DOORDUYN

NO 1 ARISSbN

Blad 2.

verklaren bij dozen machtliiing te verlenen aan:

mevrouw P.B.M. Verbruggen-Vink, Verenigingsmanager van de vereniging, iedere

bestuurder van de vereniging en ieder van de medewerkers werkzaam ten kantore

van JHD Notarissen, gevestigd te Zoetermeer, om voor en namens ondergetekende

te tekenen de akte houdende wijziging van de statuten van De Koninklijke

Nederlandse Vereniging voor Koude, gevestigd te Woerden,

een en ander overeenkomstig voormeld besluit en het aan ondergetekende

bekende ontwerp van die akte.

Getekend te Woerden op 30 november 2022

M.P. Montsma

BiNl. Willems

H. Kaikman

/A.

R.H.A. van Dissel

J.H.H.L.


