VerslagHuishoudelijk deelvan dezevende lustrumvergadenng NVA, gehouden op4juni 1993
in deNieuwe Doelen te Gonnchem.
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NVA-lustrumvergadering

1.Opening en mededelingen
De voorzitter opent de huishoudelijke
vergadering om 15.40 uur met een woord
van welkom aan zijn voorganger Peter
Hoogweg, de kunstenaar die de Henri
Scheltingaprijs vervaardigt, Sander
Dorenbosch en mevr. Scheltinga. De
ereleden Arie Poot en Hein Ehrhardt
worden van harte welkom geheten.
Er is bericht van verhindering ontvangen
van de heer A. Wismeijer en de bestuursleden Hans Aalderink wegens onderwijsverplichtingen en Pieter van Heijningen
wegens ziekte.

De bestuurstafel.

Voorzitter Ane ran der Vlies.

De voorzitter deelt mee dat de Stichting
Wateropleidingen naar verwachting per
1 januari 1994 operationeel zal zijn. Op dit
moment wordt er overlegd over de
statuten en de overeenkomst voor overdracht van de NVA-opleidingen naar deze
Stichting. Hij maakt melding van een
geslaagd seminar in Egypte in februari,
waar een NVA-delegatie onder leiding
van Hugo Meijer Nederland vertegenwoordigde. Een voorbeeld van succesvolle
twinning.
De najaarsvergadering zal wederom
worden gehouden op de laatste vrijdag
van november, op 26 november, in de
Reehorst te Ede. 's Ochtends zal de
Historische Commissie een programmaonderdeel verzorgen, 's Middags zullen
twee programmagroepen het programma
organiseren.
Programmagroep 4 deelt mee dat er van
13-18 juni 1993 een excursie naar
Denemarken wordt georganiseerd samen
met de Excursiecommissie, met als thema;
'integraal waterbeheer in de praktijk' met
speciale aandacht voor herstel en natuurlijke ontwikkeling van laaglandbeken en
meren. Op 14 oktober 1993 volgt een
themadag over watersysteemverkenningen.
De Commissie Opleiding Techniek Afvalwaterbehandeling en Waterkwaliteits-

beheer kondigt aan dat in september de
cursus Techniek van de Afvalwaterzuivering weer van start gaat en dat er in
oktober een nieuwe kortdurende applicatiecursus inzake stikstof- en fosfaatverwijdering zal starten, uitgaande van
iMBO-niveau. Bij voldoende belangstelling
wordt ook dit najaar weer gestart met de
cursus Kwaliteitsbeheer oppervlaktewater.
De excursiecie deelt mee dat niet alleen
een excursie naar Denemarken wordt
georganiseerd (in juni 1993) maar ook de
gebruikelijke tweejaarlijkse excursie in het
voorjaar van 1994. Deze zal naar
Engeland gaan, op uitnodiging van de
IWEM.
Programmagroep 3 maakt melding van
een symposium inzake meten en regelen
ten behoeve van nutriëntenverwijdering
Veelbelangstelling voor

NVA-lustrumvergadering.

op 24 juni 1993 te Amsterdam. Op
8 oktober volgt een symposium inzake
'Risicobeheersing en WVO', waarin de
CUWVO-studie naar oorzaken en
gevolgen van incidentele lozingen centraal
zal worden gesteld. Tijdens de najaarsvergadering zal Programmagroep 3 in
samenwerking met de Commissie Regionale Secties een parallelsessie over
procesautomatisering organiseren.
2. Verslag najaarsvergadering d.d.
27-11-1992
(H 2 0, 1993, no. 2, pag. 54-55; De
Klaarmeester no. 1, 1993, pag. 7-10).
Er zijn geen opmerkingen over of naar
aanleiding van het verslag en de voorzitter
dankt de secretaris voor de geleverde
prestatie.
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3. Jaarverslag 1992
( H 2 0 , 1993,no. 11, pag.306-309; De
Klaarmeester no.3,mei 1993, pag.42-49).
Het jaarverslag geeft geen aanleiding tot
reacties en de voorzitter stelt voor het
verslag vast te stellen conform het
concept, onder dankzegging aan de
secretaris.
4.Jaarrekening 1992
De penningmeester geeft een korte
toelichting op de (jaar)rekening van lasten
en baten met verwijzing naar de bij de
uitnodiging geleverde schriftelijke toelichting. Hij zegt toe dat in de najaarsvergadering een overzicht zal worden
gepresenteerd van de afgelopen verenigingsjaren. De contributie is sedert 1984
niet meer verhoogd. Of de overdracht van
de opleidingen van de vereniging naar de
Stichting Wateropleidingen zal leiden tot
aanpassing van de contributie zal in het
najaar duidelijk worden. Hij deelt mee dat
ondanks de 'draagkracht' van de vereniging leden die niet hebben gereageerd op
aanschrijven tot betaling van de contributie, na twee jaren niet betaald te
hebben, worden geroyeerd. Uit de vergadering komt de vraag of de vereniging
na het afstoten van de opleidingen en het
wegvallen van het batig saldo dat hieruit
in de regel voorkwam, nu een 'tekort' zal
oplopen. Dit wordt door de penningmeester bevestigd. Omdat de doelstelling
van de opleiding nooit een winstoogmerk
heeft gehad, is dit niet oneigenlijk. Op
termijn zal dit tot contributieverhoging
leiden.
•slaagden voor hetHoger NVA-diploma

Lokke Dijkstra doet verslag namens de
kascontrolecommissie. Hij vertegenwoordigt mede de heren Mark Ilsink en Ernst
Dingemans. Zij hebben, na controle van
de boeken door de heer Kramer van het
HHS Uitwaterende Sluizen, op 1juni 1993
het financiële overzicht goedgekeurd. Zij
stellen zich daarbij wel de vraag wat het
bestuur in de toekomst met de reserves
denkt te gaan doen, en wat de waarde is
van de goodwill die de vereniging
inbrengt in de Stichting Wateropleidingen,
gezien in het licht van de balanspost hiervoor.
De voorzitter stelt voor deze vragen mee
te nemen naar een bestuursvergadering
en hij stelt voor om de penningmeester,
gezien de goedkeuring van de jaarrekening 1992,décharge te verlenen. De
vergadering doet dit met applaus.
5. Rondvraag
De vergadering maakt van de rondvraag
geen gebruik, waarop de voorzitter constateert dat de werkzaamheden van het
bestuur de zegen van de vereniging
hebben.
6. De Feestelijke Lustrumvergadering
6.1 Hoger NVA-diploma
De voorzitter van de examencommissie
Hoger NVA-diploma, Jaap van Selm, reikt
aan 14geslaagden het diploma uit.Hij
besteedt in zijn toespraak aandacht aan de
blijvende belangstelling voor deze cursus
die in samenwerking met de PHNA wordt
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HenriSpanjers ontvangt deChris Trenteïmanpnjs
uithanden van professorKoot.

verzorgd (en die ook niet wordt overgedragen aan de Stichting Wateropleidingen).
De voorzitter dankt de heer Van Selm
voor het vele werk en feliciteert de
geslaagden namens het bestuur met de
behaalde prestatie.
6.2 Chris Trcntclman-prip
Door de voorzitter van de beoordelingscommissie voor de C. Trentelmanprijs,
prof. Koot, wordt gememoreerd dat er
deze keer een keuze gemaakt is tussen
twee uitstekende kandidaten. Hij noemt
met name het werk van de runner-up,
ir.Janssen van de Vakgroep Milieutechnologie van de LUW,voor zijn werk aan
fosfaatverwijdering. Hij is het net niet
geworden. De prijs voor 'jonge, veelbelovende vakmensen die een opvallende
bijdrage aan de ontwikkeling van of een
opvallende prestatie op het gebied van de
afvalwaterzuivering of waterkwaliteitsbeheer hebben geleverd' gaat naar
ir. Henri Spanjers, werkzaam bij de
Vakgroep Milieutechnologie van de LUW
voor zijn baanbrekende werk op het
gebied van de verdieping van de kennis
over de processen in actief slib op basis
van respiratiemetingen. Hierdoor is het
mogelijk om on-line relevante respiratiesnelheden te meten bij pilot- en praktijkinstallaties, op basis waarvan processturing kan plaatsvinden. Dit onderzoek
wordt ook internationaal hoog gewaardeerd. Ir. Spanjers hoopt in oktober 1993
te promoveren op het proefschrift
'Respirometry in Activated Sludge'.
Prof. Koot overhandigt vervolgens de pijs
bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag aan de prijswinnaar.
De heer Spanjers betrekt in zijn dank-
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tingaprijs bij het vorige lustrum van de
NVA is mevrouw Annie Scheltinga steeds
in de gelegenheid geweest om bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. In deze prijs
leeft met name ook de verdienste van haar
man binnen de NVA voort. Zo werd
aanvankelijk het idee geboren om
mevrouw Scheltinga een replica van het
kunstwerk aan te bieden. Het bestuur
heeft echter besloten dat alleen het echte
kunstwerk goed genoeg is en de voorzitter
overhandigt het vijfde exemplaar van de
plastiek in koper, staal en glas aan mevr.
Scheltinga, begeleid met een bloemenassorti. Dp de voet van dit kunstwerk zijn
de jaren en de namen van de prijswinnaars tot nu toe vermeld. Mevrouw
Scheltinga toont zich zeer verheugd met
dit kunstwerk en zij dankt het bestuur en
de vereniging van harte voor deze geste.
De Henri Scheltingaprijs voor Willem Lubberink.

woord met name zijn collega's en begeleiders, Klapwijk en Van Amersfoort onder
de erkenning van het feit dat je dit niet
alleen kunt. Hij houdt een pleidooi voor
vergroting van de kennis door gebruikers
van te gebruiken apparaten. Zonder dat
ontbreekt voldoende inzicht. De voorzitter
sluit zich aan bij de lovende woorden van
de beoordelingscommissie en feliciteert de
prijswinnaar namens het bestuur, onder
overhandiging van bloemen aan de
partner van de heer Spanjers.
6.3 De Henri Scheltmga-prijs
De H. Scheltingaprijs wordt toegekend
aan personen die zich verdienstelijk
hebben gemaakt voor de vereniging met
als criteria o.a. de stimulerende en
stuwende werking die van activiteiten van
de prijswinnaar is uitgegaan. Na André
Wismeijer, Jaap van Selm en Hugo Meijer
volgt nu een winnaar uit de gelederen der
klaarmeesters. Dit jaar wordt de prijs
toegekent aan Willem Lubberink, werkzaam bij de provincie Utrecht. Het bestuur
was spontaan en eenduidig van oordeel
dat hij deze prijs diende te krijgen voor
zijn vele activiteiten binnen de NVA in de
afgelopen 25 jaar, als lid en bestuurslid
van de Commissie Regionale Secties, het
NVA-bestuur, de redactie van De Klaarmeester en de Historische Commissie. Hij
dwingt in zijn vele functies groot respect
af voor de wijze waarop hij een en ander
organiseert, waarbij hij met een helder en
verstandig oordeel mensen weet te
verenigen en te stimuleren voor het
gezamenlijke doel. De voorzitter overhandigt met veel genoegen de H. Scheltingaprijs, bestaande uit een door de
Bossche kunstenaar Sander Dorenbosch
ontworpen en vervaardigd plastiek in

koper, staal en glas, alsmede een
oorkonde, aan Willem Lubberink. Hij doet
dit met extra veel plezier omdat hij veel
van Lubberinks' activiteiten van dichtbij
heeft kunnen meemaken, met name in de
Raad voor de redactie voor De Klaarmeester. Hij maakt mevrouw Gerda
Lubberink deelgenoot in de felicitaties en
ondersteunt dit met een boeket. Willem
Lubberink toont zich zeer ingenomen met
deze eer en dankt de vergadering hartelijk. In de zaal krijgt hij eveneens bloemen
aangeboden.
6.4 De Henri Scheltingaprijs voor
mevr.Scheltinga
Sedert de instelling van de Henri Schel-

6.5 RJONED-NVA- riokringsprijs
De rioleringsprijs van RIONLD en NVA
wordt uitgereikt door ir. E. H. Baron van
Tuyll van Serooskerken, voorzitter van de
STOWA en dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De prijs bestaat
uit een geldbedrag en een kunstwerk als
blijvende herinnering. De beoordelingscommissie onder leiding van prof. Van
Lohuizen heeft de ingediende voorstellen
beoordeeld en afgezet tegen de leidraad
voor toekenning van deze prijs die
bestemd is voor personen, gemeenten,
instellingen of organisaties die door hun
werk een opvallende bijdrage aan de
ontwikkeling of een opvallende prestatie
op het gebied van inzameling en transport
van afvalwater, alle aspecten betreffende,
hebben geleverd. Deze (derde)
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Annie Scheltinga
ontvangt van Je
voorzitter een exemplaar
van het kunstwerk
behorende bij Je
Henri Scheltingaprijs.
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Jan Honingh en
STOWA-voorzitter
VanTuyllbij het
kunstwerkdat behoort
bij de derde
RIONED/NVArioleringsprijs.

werking en de vorming van voldoende
achterban in eigen land. Hij doet een
oproep aan de zaal om te zorgen voor
fjonge(re)) opvolger(s) omdat hij in de
naaste toekomst dit werk niet zal kunnen
blijven doen.
7. Sluiting
Alvorens de vergadering te sluiten overhandigt Wim Faber als voorzitter van de
Lustrumcommissie aan de heer Van Tuyll
het eerste exemplaar van de NVAstropdas. Deze das is ter gelegenheid van
dit zevende lustrum door de secretaris
ontworpen. De basis wordt gevormd door
het NVA-logo, de waterdruppel, die op
een achtergrond van een gestileerd wateroppervlak, meer en minder herkenbaar is
verwerkt.

RIONED-NVA rioleringsprijs wordt dit
jaar toegekend aan een persoon en wel
aan de heer Jan Honingh, oud-medewerker
van KIWA. Deze is in zijn arbeidzame
bestaan al lang bezig met riolering. Hij is
als geen ander in staat gebleken zijn
kennis en kunde rond de riolering in te
zetten voor kwaliteitsbevordering en
normering. In zijn werk heeft hij altijd de
belangen van alle betrokkenen bij de
riolering laten meewegen om tot uitgebalanceerde, breed gedragen resultaten te
komen. Hoewel hij zijn werk vaak buiten
de schijnwerpers verricht(te) is hij voor
ingewijden in de rioleringswereld een

markante persoonlijkheid geworden. Hij
heeft een substantiële bijdrage geleverd
aan en draagt bij om het nationale en
internationale normalisatiewerk voor alle
partijen rond inzameling en transport van
afvalwater dienstig te maken. Hij heeft de
RIONFD/NVA-rioleringsprijs dan ook
wel verdiend. Na de overhandiging van
het kunstwerk, een groot formaat aquarel
van de Noord-Hollandse kunstenares
Yvon Hos, sluit de voorzitter zich aan bij
de felicitaties en wordt aan mevr. Honingh
een kleurrijke ruiker overhandigd. In zijn
dankwoord gaat de heer Honingh in op de
noodzakelijke internationale samen-

Eerste NVA-das voor Van Tuyll.
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dr. ir. Harry H. Tolkamp
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De das is in drie kleuren verkrijgbaar:
turquoise-groen, donkergroen en blauw.
Voor de dames is een vergulde speld
ontworpen, waarop de waterdruppel
onopvallend is gegraveerd. De vergadering blijkt aangenaam verrast wanneer
Faber aankondigt dat bij het verlaten van
de zaal alle aanwezigen een das of een
speld zal worden uitgereikt.
De voorzitter, Arie van der Vlies, dankt
alle aanwezigen voor hun belangstelling,
de lustrumcommissie voor het vele voorbereidende werk voor deze bijeenkomst
en de diverse beoordelingscommissie^
voor de verrichte prestaties. Hij sluit de
vergadering en nodigt iedereen uit om,
aansluitend aan het Cabaret 'NAG-alm'
van Leo de Vreede en voor het vertrek
naar de boot in de haven voor het avondprogramma, gezamenlijk het glas te heffen
in de foyer.
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