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Bijsluiter HNL 205 december 2015. 
 
Beste leden, 
Graag uw aandacht voor: 
 

Contributie 2016 Incasso Misdrukken Noorderlicht Rondzendverkeer 

 Mededelingen door het jaar 
 

Contributie 2016. 
 

Op de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2014 (verslag NFS.4379) en de Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering van 20 september 2014 (verslag NFS 4428) is besloten de contributie voor Nederland in 
twee stappen/jaren te verhogen met 2,50 euro. De contributie was gedurende negen jaar niet verhoogd. In 
2015 is de contributie verhoogd tot 30 Euro. De contributie voor 2016  wordt aldus 32,50 euro. De 
contributie voor gezinsleden en buitenland blijft gelijk. 
 
De contributie per 1 januari 2016 bedraagt: 

 
Nederland leden € 32,50 incasso  en overmaking. 
Familielid   € 10,-- (Incasso is niet mogelijk 
EU leden   € 35,00 (Incasso is niet mogelijk) 
Wereld leden   € 40,00 (Incasso is niet mogelijk). 
 

Nederlandse betalingen: IBAN: NL58INGB 0000380962 t.n.v NFV Skandinavië Horst.  
Buitenlandse betalingen: IBAN: NL58INGB 0000 380962 en BIC: INGBNL2A, 

NFV Skandinavië Nijkerk NL, vermeld s.v.p. shared costs. 

 
Betaalt u na 24 januari 2016 en krijgt u een aanmaning dan wordt 2,50 euro voor bijdrage in de kosten 
in rekening gebracht. 
Wees dan zo sportief om deze toeslag dan ook te betalen.  
 
Incasso 2016 
Veel van u hebben een incassoformulier afgegeven voor contributie betaling. De afschrijving zal 
geschieden rond 24 januari 2016 
 
Maakt u geen gebruik meer van incasso meldt u dat dan, schriftelijk, voor 1 januari 2016 aan:  

Wim Hendriks, financieel administrateur: e-mail WJ. Hendriks@xs4all.nl. 
 
Mocht er toch, om welke reden dan ook, incasso zijn gedaan tegen uw wil in, dan wordt het bedrag 
onmiddellijk teruggestort zodra u daarom schriftelijk (briefkaartje, e-mail) hebt gevraagd. U kunt ook zelf 
via internetbankieren het bedrag terug laten boeken. 
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Misdrukken Het Noorderlicht nr. 204. 
 

Helaas hebben een aantal Noorderlichten ‘misdruk’ pagina’s. Dit zijn HNL’s die via de drukker zijn verstuurd 
(Dus niet met een gefrankeerde enveloppe). Als u zo’n exemplaar heeft krijgt u een nieuwe. Meldt u dit dan 
aan de secretaris Christiaan Hertel. Stuur de misdruk niet terug.  U mag de misdruk natuurlijk honderdjaar 
bewaren, wellicht brengt ze dan veel geld op. 
 

Internet en elektronische post. 
 

We gaan onze site nog aantrekkelijker maken. Zo gaan we de veilingresultaten vermelden en kunnen de 
niet verkochte kavels nog twee weken na de veiling aangekocht worden. U kunt het hele jaar door op het 
internet www.nfvskandinavie.nl  nu extra veel informatie vinden, ook van de Koninklijke Bond. 
De PR commissaris Henk Burgman stuurt tussentijds ook mededelingen en bijzondere weetjes en 
aanbiedingen van catalogi rechtstreeks aan u als u een e-mail adres heeft. Geef dat adres door a.u.b. en  als 
het wijzigt ook even een berichtje. 
 

Rondzendnieuws 
 
Zo als bekend stoelt onze vereniging mede op drie poten: 

het Noorder Licht, de Bijeenkomsten/Veilingen en het Rondzendverkeer. 

 
Het bestuur heeft altijd als doelstelling de service aan de leden te vergroten. 
Zo gaan we de mogelijkheid voor de na-veiling sterk verruimen. 
Ook is gekeken hoe we het rondzendverkeer voor inzenders aantrekkelijker kunnen maken. 
 

Het Rondzendverkeer gaat het steeds moeilijker krijgen. Het aantal en de kwaliteit van de ingebrachte 

boekjes wordt steeds minder. De meeste leden raken al aardig “verzadigd”, zodat de uitnamen steeds 
minder wordt terwijl de portokosten blijven stijgen. 
 
Een kleine enquête leerde ons dat veel potentiële inzenders afgeschrikt worden doordat de boekjes 
gemiddeld drie jaar in circulatie zijn. Het afrekenmoment ligt te ver weg, terwijl ongetwijfeld veel goed en 
dubbel materiaal doelloos bij u in de kast blijft liggen. 
 
Het bestuur doet u dan ook het voorstel (in navolging van andere verenigingen) één tussenafrekening per 
jaar in te voeren. Het hoofd Rondzending zal ieder jaar na de inzenddatum van nieuwe boekjes aan de 
inzenders een op de uitnamen  gebaseerd bedrag uitkeren  mits dat vanzelfsprekend een bedrag betreft 
wat de moeite van uitzoeken waard is. Dit om het extra werk dat deze nieuwe regeling met zich meebrengt 
te beperken. 
 
We hopen dat dit, en het verstrekken van gratis boekjes voor U een stimulans zal zijn om de komende 
winteravonden zinvol te “vullen”. 
 
Gerhard van der Laan, voorzitter  Christiaan Hertel, secretaris. 
 

http://www.nfvskandinavie.nl/

