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1. Algemeen 

 
Het eenenvijftigste verenigingsjaar is goed verlopen. De vier bijeenkomsten met veiling werden redelijk bezocht, het 
rondzendverkeer heeft haar financiële bijdrage aan de vereniging ten opzichte van 2014 kunnen voortzetten, de 
opbrengsten en verkoop veilingen waren matig. Het Noorderlicht (HNL) verscheen viermaal in vol-kleurendruk met 
totaal 120 pagina’s. 
 
Ook dit jaar heeft de NFVS zich op meerdere beurzen laten zien. Dit leverde nieuwe leden op. Ook in 2016 zal de NFVS 
zich weer tonen op tentoonstellingen en beurzen. 
 
Financieel heeft de NFVS ingeboet en was een contributieverhoging nodig. De laatste contributieverhoging was vorig 
jaar en daarvoor veertien jaar niet wat we met continue kostenreductie konden realiseren.! 
 

2. Bijeenkomsten 

 
In het eenenvijftigste verenigingsjaar waren er vier verenigingsdagen met veiling in de Sociëteit Amicitia te 
Amersfoort. Deze waren op 15 maart, de viering van het vijftigjarig bestaan, met 88 deelnemers (67 leden en 21 
partners, respectievelijk gasten), 14 juni met 43 leden, 20 september met 38 leden en 13 december met 44 leden. Het 
gemiddelde ledenbezoek is iets lager dan in 2013. Een opkomst van ruim 17% is goed te noemen. 
 
Het aantal geregistreerde bezoekers (leden) van de ledenbijeenkomsten met verenigingsveiling was: 
 
oktober 2002 september 2003  39

e
 verenigingsjaar   167 

 6 maart 2004 40-jarig jubileum  87 
oktober 2003 september 2004  40

e
 verenigingsjaar  161   

oktober 2004 september 2005  41
e
 verenigingsjaar  189 

oktober 2005 september 2006  42
e
 verenigingsjaar  216 

oktober 2006 september 2007  43
e
 verenigingsjaar  198 

oktober 2007 september 2008  44
e
 verenigingsjaar  177 

oktober 2008 december 2009  45
e
 verenigingsjaar   262 (216)* 

januari 2010 december 2010  46
e
 verenigingsjaar  190 

januari 2011 december 2011  47
e
 verenigingsjaar  170 

januari 2012 december 2012  48
e 

verenigingsjaar  188 
januari 2013 december 2013  49

e
 verenigingsjaar   201 

januari 2014 december 2014 50
e 

verenigingsjaar  192 
januari 2015 december 2015 51

e
 verenigingsjaar 161 

 
* 5 bijeenkomsten door overstap van het verenigingsjaar lopende van oktober tot en met september naar januari tot 
en met december; tussen haakjes het aantal bezoekers (leden) van oktober 2008 tot en met september 2009. 
   

3. Bestuur 

 
Het bestuur bestaat uit zeven leden: 
Dhr. ir. J G van der Laan, voorzitter vanaf   1  januari 2008 
Dhr. F C J K Hertel, secretaris vanaf 21  september 1996 
Dhr. drs. R van Veenendaal, 1

e
 penningmeester vanaf 12 januari 2002, aftredend 2015 

Dhr. W. Jongen, 1
e
 penningmeester vanaf 6 juni 2015, benoemd 2015 

Dhr. W Hendriks, 2
e
 penningmeester vanaf   1 januari 2009 

Dhr. A Steenbakkers, hoofdredacteur HNL vanaf 11 januari 2001 
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Dhr. H P Burgman, PR vanaf 21 oktober 1995 (dubbele functie) 
Dhr. H P Burgman, veilingmeester a.i. vanaf   8 januari 2005 (dubbele functie) 
Dhr. R J de Leeuw, hoofd rondzendverkeer vanaf 15 november 2009 
 

4. Bestuursassistenten 

 
Dhr. R de la Fosse, veilingtafel toezicht, beurshulp 
Dhr. D T Keck, beurs- en tafelhulp PR 
Dhr. R Ruijs, beurzen en tentoonstellingen (2008) 
Dhr. R Tilman, administrateur veilingen (2011) 
Dhr. J en mevr. R Kuin, website (2013) 
Dhr. A.L. Ruine, tentoonstelling van ledenverzamelingen 
 
De termijn voor een bestuursfunctie is drie jaar en kan door de gewone algemene ledenvergadering telkens met drie 
jaar worden verlengd. Bestuurslid Burgman heeft een dubbelfunctie. 
Het bestuur vergaderde driemaal: op 10 januari elektronisch, 14 februari en 3 oktober te Nijkerk ten huize van de 
Familie van Veenendaal. De verslagen hiervan liggen op alle bijeenkomsten bij de secretaris ter inzage. Tussentijds was 
veel onderling elektronisch contact over lopende zaken. Het bestuur streeft naar een zo efficiënt mogelijke 
vergadercultuur om tijd en reiskosten te besparen. 
De heer van Veenendaal had aangegeven na veertien jaren het penningmeesterschap te willen beëindigen. Het 
bestuur is hem veel dank verschuldigd en vond dhr. Wim Jongen bereid zijn plaats in te nemen. 
 
4.1 De Commissie Nalatenschappen (CN)

1
 

De leden blijven in functie totdat de ledenvergadering anders beslist.  
 
De commissie bestaat uit:           dhr. H P Burgman 
                                                        dhr. R Herscheit 
 
4.2 De Centrale Kascommissie (CK)

2 
  

De leden blijven in functie totdat de ledenvergadering anders beslist. 
 
De commissie bestaat uit: dhr. N Wijker (Alkmaar, 2012) 
 dhr. A Nachtegaal (Naarden, 2012) 
 dhr. B Benedictus (Elspeet, 2012), reserve 
 
De CK controleert de boekhouding. Er wordt gekeken of de cijfers in overeenstemming zijn met de boekhoudkundige 
gegevens en bewijsstukken. 
 

5. Financiën 

 
De financiële verslagen zijn opvraagbaar en bij de secretaris verkrijgbaar. Op de gewone algemene ledenvergadering 
(GALV) zijn deze beschikbaar voor de aanwezige leden. De vereniging heeft een gezonde financiële basis, maar deze 
moest bijgesteld worden omdat de reserves te veel aangesproken zijn. De tweede contributieverhoging van € 2,50 (na 
14 jaar !) was dan ook nodig. Het bestuursvoorstel werd met HNL.199 2014 met een bijsluiter bekendgemaakt. De 
verhoging is twee maal € 2,50 over de jaren 2015 en 2016. De ledenvergadering van 20 september 2014 keurde het 
voorstel goed. 
 

                                                      
1
 Voor de taak en functies wordt verwezen naar de statuten en reglementen (S&R) van 2009, blz. 27. 

2
 S&R, blz. 12 en 21. 



 

 

4 
 

6. Ledenbestand 

Peildatum 31 december 2015    
 
Het aantal leden van NFVS is 250 (255 2014). Hieronder zijn 233 betalende Nederlandse leden, 10 betalende 
buitenlandse leden en 7 leden van verdienste. In 2015 zijn 9 (6 in 2014) nieuwe leden aangenomen. Opzeggingen 8 (13 
in 2014), royementen 0 (0 in 2014) en overleden 4 (4 in 2014). 
 
Het aantal betalende leden en leden van verdienste was (jaar en aantal, inclusief leden buiten Nederland) 
1992: 499 1993: 517 1994: 500 1995: 490 1996: 488 1997: 465 
1998: 447 1999: 446 2000: 425 2001: 401 2002: 405 2003: 376 
2004: 356 2005: 339 2006: 318 2007: 306 2008: 294 2009: 281 
2010: 271 2011: 261 2012: 262 2013: 266 2014: 255 2015: 249 
In bijlage 1 zijn de ledenmutaties over 2015 gegeven. 
 
De vereniging heeft acht leden van verdienste: mevrouw Th Koomen de Jong en de heren W L Anneveld, R Herscheit, 
F Hertel, T Honkoop , C Nieuwland, J C ter Welle en B Manasse.  
Vijf leden kregen in de loop der jaren van de KNBF de Bondsspeld. Gedecoreerde leden: de heren H Burgman, R 
Herscheit, T Honkoop, H Reus en J C ter Welle.  

7. Het Noorderlicht 

 
In de eenenvijftigste jaargang van het verenigingsblad verscheen Het Noorderlicht vier maal, nummers 202-205, totaal 
120 pagina’s (exclusief de omslag van vier pagina’s advertenties en het voorblad) waarvan 105 redactioneel.  
 
Bij nummer 205 was een bijsluiter gevoegd aangaande de contributie 2016, rondzendverkeer : 
 
Het verenigingsblad Het Noorderlicht is het communicatiemedium voor alle leden en was ook in dit verenigingsjaar 
weer prima verzorgd met leerzame artikelen, tips en boek- en catalogibesprekingen. Dankzij de onderstaande 
adverteerders werd mede verenigingsblad mede gefinancierd: 
 
-  F Banke, Tervuren, België (Polen) 
- PZH Engers Frimerker,  Oslo, Noorwegen, 
- Uitgeverij Facit Förlags AB,  Malmö, Zweden 
- Postiljonen,  Malmö, Zweden 
- David Feldman Genève, Hong Kong, New York  
- Auctionhouse Rietdijk BV ‘s-Gravenhage, Nederland  
- Scholma Druk Bedum, Nederland 
 
Scholma Druk in Bedum verzorgde het drukwerk en verzending. De buitenlandse verzending (50 stuks) werd verzorgd 
door de secretaris. De oplage bedroeg 350 stuks. Gemiddeld werden er 300 stuks verstuurd aan leden, Nederlandse 
relaties, de noordelijke landen, USA en Israël. 
 
De volgende publicaties over filatelistische onderwerpen en wetenswaardige zaken staan in de nummers 202-205: 
auteur, artikel, nummer HNL en pagina. 
 
H P Burgman, AIJP Læse-Lukea-Lese-Lesa-Läsa-Lezen;  
 202: 14/17 – 203: 24/27 – 204: 18/21 205: 16/20 

 Boekbesprekingen:  
 Groenlandse post, Twelve Greenland Expeditions 1818-1978,  202 23/26 
 Facit Sverige 2015, Arendals Bypost, Express labels of the world 203 28/30 

 Postryttaren 2015, Michel Nordeuropa 2015/16  204 32/35 
H. Fiolet De postkaarten en enveloppen van de Gouden Aaar beweging 202 8/13 
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 Maetta Wendelin, een impressie 203 10/23 
 Over patriottisme gesproken 204 13/17 
 Met de trein van Helsingfors naar Åbo 205 7/13 
R. van Hoof Tentoonstellingscultuur in Noorwegen, Nordia 2014,  202 29/32 
H. van Meeningen Facit Special Classic 2016 en Facit Norden 2016 205 14/15 
A. Ruijne Scheepspost Noorwegen (I) 204 22/31 
 Scheepspost Noorwegen (II) 205 22/31 
T Steenbakkers Boekbespreking, Filatelistisk Årbok 2014 202 18/22 
 Deense zeilschepen 204 2/12 
J. Vroom De eerste postzegel van Denemarken, de Fire Rigsbank Skilling 202 2/6 
 Postzegels van de kolenboer 203 2/8 
 De 4 Skilling zegel van 1854 205 2/6 
 
De Jubileumuitgave op A4 en 104 pagina’s dik in kleurendruk is gedrukt door Scholma Druk uit Bedum en is een 
sieraad geworden. Deze drukker zal ook in 2015/16 HNL in kleur drukken op ons eigenwijze formaat van 210x168 mm. 
Hoofdredacteur T. Steenbakkers heeft hier een enorme klus aan gehad. 
 

8. Relatiebeheer en Promotie 

Dhr. H. Burgman verzorgde op de bijeenkomsten de veilingen 182 - 185. Gemiddeld werden per veiling 650 kavels 
onder de hamer gebracht. per veiling werd gemiddeld 40 % van de ingebrachte kavels verkocht. Per inzender werd er 
uiteindelijk 85 % van de ingeleverde kavels verkocht. Het aangeboden materiaal was goed tot zeer goed, toch voor 
ieder wat wils. Opvallend was dat vooral “rechttoe rechtaan“ landenverzamelingen minder goed verkoopbaar waren. 
Meestal werd naar gespecialiseerd materiaal gezocht.  

Met behulp van dhr. R. Tilman is een elektronisch veiling- verwerkingssysteem opgezet. Hierdoor kost de 
administratieve en financiële afhandeling in de zaal veel minder tijd en de kans op fouten bij afrekening aanzienlijk 
verminderd. Tevens scheelt dit de veiling meester extra controle werk. 

Nieuw is de ‘Na-veilings-verkoop’. Leden kunnen nog twee weken na de veiling kavels via de website aankopen. De 
veilinglijst staat op ons Internet. Ook de verkochte c.q. onverkochte kavels zijn daar te zien.  

De PR-commissaris wordt geholpen door dhr. Ruijs, die de organisatie van tentoonstellingen en beurzen doet. Dhr. 
Keck, helpt aan de literatuurtafel en met tentoonstellingen. Dhr. De la Fosse verzorgt de veilingtafel en helpt bij 
tentoonstellingen. 
 
Het relatiebeheer onderhoudt contact met achtendertig buitenlandse en elf binnenlandse relaties. Dit zijn personen of 
instellingen die de NFVS van informatie voorzien door uitwisseling van verenigingsbladen en correspondentie. Het 
belangrijkste nieuws komt rechtstreeks in HNL in de rubrieken ”boekbesprekingen” en “Læse – Lukea – Lese – Lesa – 
Läsa – en nog eens lezen!” 
 

i) Website NFVS (www.nfvskandinavie.nl) 
 
De website wordt een steeds belangrijker communicatiemiddel van de vereniging, voor haar leden, 
belangstellenden/aspirant leden en buitenstaanders. Een schat aan informatie is er te vinden: boekbesprekingen, 
veilingcatalogi (te downloaden in pdf en Excel), agenda’s (activiteiten), de laatste nieuwtjes en nog veel meer. 
Vanwege de heldere structuur is alles makkelijk terug te vinden. Vrijwel maandelijks zijn er updates. 
 

ii) Tentoonstellingen en beurzen. 
 
De vereniging was op de volgende tentoonstellingen en beurzen aanwezig: 
1. 27

e
 Filateliebeurs: Hilversum Sportpark, 31 januari en 1 februari 
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2. Hollandfila: Barneveld, 5 en 6 juni. 
3. Nationale Postzegeltentoonstelling ‘Groningen 100” 
4. Postex: Apeldoorn, 18 tot en met 20 oktober  
5. Eindejaarbeurs: Barneveld, 29 en 30 december 
 
Daarnaast verzorgen onze leden in diverse provincies dat er op lokale filatelistische activiteiten informatiemateriaal 
van de NFVS aanwezig is. De NFVS zoekt samenwerking met andere verenigingen om reiskosten te besparen. Op de 
kraam ligt veel informatiemateriaal van de Scandinavische postbedrijven, literatuur, catalogi, etc., voor ieder wat wils. 
Dit jaar leverde deze activiteit zes nieuwe leden op. 
 
Het hoofd PR dhr. Burgman stuurt van tijd tot tijd een ‘nieuwsbrief’ per e-mail aan die leden die zich daarvoor hebben 
opgegeven. Iedereen kan hier gebruik van maken als men zich bij het hoofd PR bekendmaakt. Uitschrijven is natuurlijk 
ook mogelijk. 
 
Dhr. A. Ruijne heeft de verzorging van tentoonstelling kavels van leden op zich genomen. 

9. Rondzendverkeer 

 
We moeten constateren dat het rondverkeer in 2015 over het geheel een teruggang geeft te zien. 
Dit geldt voor zowel de ingeleverde nieuwe boekjes waar de inzendwaarde met 30 % is teruggelopen als de verkoop (- 
5%) uit de rondzendboekjes. 
Ook in 2015 zien we de rente afnemen en de portokosten stijgen. 
De lichte afname van rondzendleden die in 2014 al zichtbaar was heeft zich in 2015 voortgezet. Het aantal actieve 
rondzendleden was op 31 -12-2015 117. 
Desondanks heeft het rondzendverkeer nog een positieve financiële bijdrage aan de vereniging kunnen bijdragen. 
 
Ook dit jaar werd de RZC  weer uitstekend ondersteund door onderstaande sectiehoofden. 
 

-  (A) J. Adams,  regio ’s-Gravenhage 
-  (B) B.J.M. Huisenga  regio N-Holland 
-  (E) H.J. Dogger, regio Utrecht  
-  (F) H.R. Reus, regio  Fryslân-Groningen-Drenthe 
-  (I) G. Jordans,  regio Zeeland en W. Brabant 

-  (K) W..J .ten Wolde regio Limburg en O. Brabant 
-  (M) H. Slootbeek,  regio Flevoland- Gelderland 
-  (N) J.H. Dijs, regio Hilversum  
 

 

10. Secretariaat 

 
Het secretariaat verwerkte ongeveer 600 stukken van allerlei aard (postlijsten P 62 – P 65). Vragen van leden, andere 
verenigingen, buitenland, lidmaatschap aanvragen, verslagen, enz. 
 

11. Veiling 

 
Dhr. H. Burgman verzorgde op de bijeenkomsten de veilingen 182 - 185. Gemiddeld werden per veiling 650 kavels 
onder de hamer gebracht. Hiervan werd ongeveer 40% verkocht. Het aangeboden materiaal was goed tot zeer goed, 
toch voor ieder wat wil. Opvallend was dat vooral “rechttoe rechtaan“ landenverzamelingen slecht of niet 
verkoopbaar waren. Meestal werd naar gespecialiseerd materiaal gezocht.  
Met behulp van dhr. R. Tilman is een elektronisch veiling- verwerkingssysteem opgezet. Hierdoor kost de 
administratieve en financiële afhandeling in de zaal veel minder tijd en de kans op fouten bij afrekening aanzienlijk 
verminderd. 
Nieuw is de ‘Na-veilings-verkoop’. Leden kunnen nog twee weken na de veiling kavels aankopen. De veilinglijst staan 
op ons Internet. Ook de verkochte c.q. onverkochte kavels zijn daar te zien.  
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 12. Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen 
 
De NFVS is aangesloten bij de NBFV en maakt waar nodig gebruik van de mogelijkheden die de Bond geeft. Een goede 
verzekering voor transport en opslag van filatelistisch materiaal, het beschikbaar stellen van tentoonstellingskaders, 
de vergaderlocatie in Utrecht, de bibliotheek en de mogelijkheid om mee te doen aan tentoonstellingen met 
beoordeling van het ingestuurde materiaal. Dit jaar werd een nieuwe Bondspas aan alle leden gestuurd met de 
mogelijkheid in deelnemende winkels en reisbureaus tegen een gereduceerd tarief inkopen te doen. 
De activiteiten van de Bond zijn hoofdzakelijk gericht op het verzamelgebied Nederland. Leden van de NFVS kunnen 
gratis of tegen een kleine vergoeding deelnemen aan de door de NBFV georganiseerde evenementen in binnen- en 
buitenland die onder de FIP

3
 vallen. 

13 Slotbeschouwing  

 
Het bestuur van de vereniging heeft vertrouwen in de toekomst en zal in het 52

e
 verenigingsjaar 2016 haar huidige 

beleid voortzetten. De tijdsbesteding van de bestuursleden liep op tot meer dan 2600 uur, weer meer dan in het 
vorige jaar! 

 De bijeenkomsten zijn in Amersfoort, de Sociëteit Amicitia, dat met het openbaar vervoer zeer goed 
bereikbaar is: de loopafstand van bus en trein is twee minuten. De beheerder van Amicitia verzorgt 
consumpties en goed verzorgde lunches tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Amicitia heeft een nieuw bestuur en 
een nieuwe uitbater gekozen. Gelukkig mag onze vereniging gebruik blijven maken van Amicitia, doch indien 
de Sociëteit bezet is voor intern gebruik wijkt NFVS uit naar een andere locatie. 

 Parkeren is mogelijk op het terrein van KWA, kosten € 2,50, dat is 1/10
e
 van de normale parkeerprijs in een 

parkeergarage. KWA stort het parkeergeld in een charitatief fonds.  

 Voor het verenigingsjaar 2016 staan vier ledenbijeenkomsten met verenigingsveiling op de kalender: 5 maart 6 
juni (jaarvergadering), 17 september en 12 december.  

 Drie bestuursvergaderingen.  

 Vier uitgaven van Het Noorderlicht (nr. 206-209) en vier beursactiviteiten. 

 De NFVS zal zich in 2016 manifesteren op: 
1. Filateliebeurs: Hilversum Sportpark, 30 en 31 januari. 
2. Hollandfila: Barneveld,3 en 4 juni. 
3. Postex: Apeldoorn, 14, 15 en 16 oktober 
4. Eindejaarbeurs: Barneveld, 28 en 29 december 

 Meerdere leden van de NFVS stellen hun filatelistische verzameling in Nederland en de Scandinavische landen 
ten toon. Vaak krijgen zij hiervoor een hoge waardering.  

 De NFVS-website www.NFVSkandinavie.nl wordt regelmatig bezocht. Via dit medium worden veilinglijsten, 
nieuwsbrieven, wetenswaardigheden en alles wat u niet mag missen doorgegeven. 

 
Is getekend 31 januari 2016 
 
Kampen, Almere, 
Ir. J. G. van der Laan, voorzitter ir. C. J. K. Hertel, secretaris 
 

                                                      
3
 FIP, Fédération Internationale de Philatélie 

de organisatie van Filatelistische Bonden. 
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14 Bijlagen: 

 
NFS. 4595 Bijlage 1: Financiële stukken.  
Niet als bijlage aangehecht. Deze zijn op de GALV in de zaal beschikbaar. 
 
 
NFS. 4596 Bijlage 2: Mutaties 2015 
 

Datum 
Lidmaatschap 
nummer Voornamen Naam Plaats 

Nieuwe leden 

4-jan-15 2316 dhr. Dr  H P  Sleeboom Den Haag 

13-mrt-15 2365 dhr. S  Snip Niezijl 

1-mei-15 1071 dhr. H Verroen Voorburg 

15-mei-15 2366 dhr. D Rob Alblasserdam 

20-mei-15 2001 dhr. R  Schenk Haarlem 

27-jul-15 2014 dhr. G O B Wolf Arnhem 

5-sep-15 2181 dhr. E de Gast Sint Jansklooster 

24-sep-15 1072 dhr. A  Visser Leerdam 

30-sep-15 1052 dhr. J A  Muller Bergen op Zoom 

Opzeggingen 

13-mrt-15 2682 dhr. A van Kampen Bemmel 

21-jun-15 2032 mevr. A C Bergsma-v.d. Kuyl Noorden 

27-aug-15 2019 dhr. P J  Schoemaker Koog aan de Zaan 

6-sep-15 2003 dhr. G J  Fortuyn Renkum 

8-okt-15 0254 dhr. L van Popering Kapelle 

14-okt-15 1042 dhr. H Rijbroek Losser 

22-okt-15 1047 dhr. J TH M  Bongarts Dalfsen 

11-dec-15 0340 dhr. A F Wieting Zwartebroek 

Overleden 

3-mrt-15 1067 dhr. A J Westerveld Heejansdam 

9-mrt-15 0926 dhr. C M J Top Nunspeet 

15-mei-15 3898 dhr. W L  Anneveld Bussum 

29-nov-15 0891 dhr. J van Renswoude Oude Tonge 

14-okt-15 0391 dhr. P Alders  Voorburg 

 
De balans: zes leden minder dan in 2014. 
 
 
 
 
NFS. 4597 Bijlage 3: Overzicht functiejaren bestuur
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. 
NFVS.4597  

Functie Naam 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

a.i. Voorzitter  Steenbakkers           B - 10   A-01   

Voorzitter V d Laan            ZP  B-01   

Secretaris Hertel  B-09   X-10    X-01   X-01   X 03  

Penningmeester Veenendaal       B-09    X-01   X-01   

Veilingmeester Burgman           X-01   X-01   

Hoofd red HNL Steenbakkers       B-10    X-01   X-01   

PR Burgman B-10   X-10   X-10    X-01   X-01   

RZV De Leeuw               B 11  

PR assistent 
Tentoonstellingen  

Ruijs              B-10   

 

Functie  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017          

Voorzitter V d Laan X 03    X 06            

Secretaris Hertel  X 03    H?         

Penningmeester Veenendaal X 03    A 06            

Veilingmeester Burgman X 03    X 06            

Hoofdred. HNL Steenbakkers X 03    X 06            

Hoofd RZV De  Leeuw   H              

PR Burgman X 03    X 06            

PR ass, tentoon Ruijs   H              

Penningm. Ass. Hendriks B 11    X 06            

Veiling. Adm. Tilman B 11    X 06            

PR ass. Web Kuin J.   B12              

PR ass. Web Kuin. R   B12              

Tentoonstellingen 
en Kaders 

Ruijne     B 06            

 
B = jaar van benoeming met maand, X = herbenoeming met maand, A = aftredend met maand, ZP=zonder portefeuille H= herbenoemingsjaar  
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