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1. Algemeen 

 
Het tweeënvijftigste verenigingsjaar was een bewogen jaar. Vanaf 10 januari 2004, na ruim elf en een half jaar, 
moesten wij onze bijeenkomsten in de Heren Sociëteit Amicitia te Amersfoort (HSA) beëindigen. Door organisatie en 
bestuurswijzigingen bij HSA mocht NFVS alleen nog gebruik maken van de sociëteit als alle leden van NFVS betalend lid 
van HSA zouden worden. Het toelaten van een HSA lid gebeurt door ballotage binnen die vereniging. HSA kon geen 
garantie geven voor het gebruik op de vier vastgestelde datums. Omdat dit voor de leden persoonlijk onzekerheid en 
een financiële bijdrage betekent, hebben de besturen van HSA en NFVS op 31 juli 2016 besloten het gebruik van 
Amicitia voor NFVS te stoppen. De laatste bijeenkomst in Amicita was op 4 juni 2016. 
 
In brief NFS.4584/rev.7 def van 18 januari 2016 werd per post of e-brief, aan alle NFVS leden, een eventueel vertrek al 
bekend gemaakt. NFVS had inmiddels een nieuwe plaats voor de bijeenkomsten geregeld. Ontmoetingscentrum De 
Bron op het Vogelplein 1 te Amersfoort.  
 
Het definitieve besluit van de besturen werd op de bijeenkomst van 17 september 2016 aan de leden nader verklaard. 
Het besluit werd door de eenendertig aanwezige leden (presentielijst NFS. 4612) goedgekeurd. Ook werd besloten 
geen Buitengewone Algemene Ledenvergadering te houden op 3 december 2016. Als iemand (tien leden) alsnog 
vraagt om een BALV dan wordt dit gedaan.  
 
Persoonlijke noot van onze voorzitter: 
Ik ben begin juli 2016 in het ziekenhuis opgenomen voor een nekoperatie. Direct na de ingreep ontstond een ernstige 
complicatie die na langdurig onderzoek een partiële dwarslaesie bleek te zijn. Een tweede operatie was noodzakelijk. 
Ik heb al met al vier maanden in ziekenhuizen gelegen en ben nu met een langdurig revalidatieproces bezig. Ik heb het 
bestuur laten weten dat, wanneer ik mobieler ben, mijn rol als voorzitter weer te willen oppakken. Het overige 
bestuur heeft mijn afwezigheid prima opgevangen. Ik wil alle leden bedanken voor de vele kaarten, brieven, 
telefoontjes en bezoeken. Tot gauw! 
Gerhard van der Laan 
 
De vier bijeenkomsten met veiling werden redelijk bezocht, het rondzendverkeer heeft haar financiële bijdrage aan de 
vereniging ten opzichte van 2015 moeilijk kunnen voortzetten. De opbrengsten en verkoop op de veilingen waren 
matig. Het noorderlicht (HNL) verscheen viermaal in vol-kleurendruk met totaal 132 redactionele pagina’s. 
 
Ook dit jaar heeft de NFVS zich op vier beurzen laten zien. Dit leverde twee nieuwe leden op. Ook in 2016 zal de NFVS 
zich weer presenteren op tentoonstellingen en beurzen. 
 
Financieel heeft de NFVS ingeboet en was een contributieverhoging nodig. De laatste contributieverhoging was in 
2014 en daarvoor veertien jaar niet, door de verenigingskosten zo laag als mogelijk te houden.  
 

2. Bijeenkomsten 

 
In het tweeënvijftigste verenigingsjaar waren er vier verenigingsdagen met veiling. Een in de sociëteit Amicitia te 
Amersfoort en drie op het nieuwe adres De Bron. Deze waren op 5 maart met 31 leden, 14 juni met 33 leden, 17 
september met 36 leden en 3 december met 32 leden. Het gemiddelde ledenbezoek is dertig leden minder dan in 
2015. Veroudering van het leden bestand is hier debet aan. Toch is een opkomst van ruim 17% van de leden voor een 
landelijke vereniging goed te noemen. Hierbij mag genoemd worden dat onze Belgische leden, Johan DeNeef (1971) 
en Willy Vervaet (1987), sinds hun lidmaatschap iedere bijeenkomst een lange rit van 2x3 uur maken om aanwezig te 
zijn. 
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Het aantal geregistreerde bezoekers (leden) van de ledenbijeenkomsten met verenigingsveiling was: 
 
Oktober 2002 September 2003  39e Verenigingsjaar   167 
  6 Maart 2004 40-Jarig Jubileum  87 
Oktober 2003 September 2004  40e Verenigingsjaar  161   
Oktober 2004 September 2005  41e Verenigingsjaar  189 
Oktober 2005 September 2006  42e Verenigingsjaar  216 
Oktober 2006 September 2007  43e Verenigingsjaar  198 
Oktober 2007 September 2008  44e Verenigingsjaar  177 
Oktober 2008 December 2009  45e Verenigingsjaar   262 (216) * 
Januari 2010 December 2010  46e Verenigingsjaar  190 
Januari 2011 december 2011  47e verenigingsjaar  170 
Januari 2012 december 2012  48e verenigingsjaar  188 
Januari 2013 december 2013  49e verenigingsjaar 201 
Januari 2014 december 2014 50e verenigingsjaar  192 
Januari 2015 december 2015 51e verenigingsjaar 161 
Januari 2016 december 2016 52e verenigingsjaar  132 
 
* 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. W. Jongen, 1e penningmeester vanaf 6 juni  2015 
Dhr. W. Hendriks, 2e penningmeester vanaf  1 januari 2009 
Dhr. A. Steenbakkers, hoofdredacteur HNL vanaf 11 januari 2001 
Dhr. H. P. Burgman, PR. vanaf 21 oktober 1995 (dubbele functie) 
Dhr. H. P. Burgman, veilingmeester 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 Keck, beurs- en tafelhulp 
Dhr. R Ruijs, beurzen en tentoonstellingen (2008) 
Dhr. R Tilman, administrateur veilingen (2011) 
Dhr. J. Kuin, website beheer (2013)  
Mevr. R. Kuin-Hulshof, website beheer (2013) 
Dhr. A. L. Ruyne, tentoonstelling van ledenverzamelingen (2014) 
 
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 9 januari, 9 april, 16 juli te Nijkerk ten huize van de familie van Veenendaal. De 
verslagen hiervan liggen op alle bijeenkomsten ter inzage bij de secretaris. Tussentijds was veel onderling elektronisch 
contact over de situatie Amicitia. Het bestuur streeft naar een zo efficiënt mogelijke vergadercultuur om tijd en 
reiskosten te besparen. 
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4.1 Commissie Nalatenschappen (CN)1 
De leden blijven in functie totdat de ledenvergadering anders beslist.  
 
De commissie bestaat uit: Dhr. H. P. Burgman en Dhr. R. Herscheit 
 
4.2 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), overleden oktober 2016. 
 Dhr. B. Benedictus (Elspeet, 2012), reserve, over naar ‘lid’ 
 Dhr. H. Reus (Groningen 2016), reserve oktober 2016 
 
De CK controleert de boekhouding. Er wordt gekeken of de cijfers in overeenstemming zijn met de boekhoudkundige 
gegevens en bewijsstukken. 

5. Financiën 

 
Het jaar 2016 heeft onze vereniging met een nadelig resultaat van ongeveer 200 euro afgesloten.  
De oorzaken hiervoor liggen o.a. in een lagere veilingopbrengst en hogere kosten voor de bijeenkomsten. 
Het aantal leden neemt ook af. De verwachting is dat dit zich de komende jaren zal voortzetten.  
Het bestuur zal dan ook nog beter op de inkomsten en uitgaven gaan letten. 
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. Een nadere 
bijstelling is nog niet nodig ondanks de terugloop van contributie gelden. 

6. Ledenbestand 

Peildatum 31 december 2016    
 
Het aantal leden van NFVS is 243 (249 2015). Hieronder zijn 233 betalende Nederlandse leden, 9 betalende 
buitenlandse leden en 7 leden van verdienste. In 2015 zijn 9 (6 in 2014) nieuwe leden aangenomen. Opzeggingen 16 (8 
in 2015), royementen 2 (0 in 2015) en overleden 3 (5 in 2015). 
 
Het aantal betalende leden en leden van verdienste (7) was. Jaar en aantal, inclusief 9 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 
2016: 243 (in 2017 al 20 minder door overlijden en opzegging). 
In bijlage 1 zijn de ledenmutaties over 2016 gegeven. 
 
De vereniging heeft zeven leden van verdienste: mevrouw H. Th. Koomen de Jong en de heren, R. Herscheit, F. Hertel, 
J.C. Ter Welle, Dhr. H. Burgman, Dhr. Van Veenendaal en dhr. H. Reus. 
Overleden leden van verdienste: dhr. W. Anneveld, T. Honkoop, C. Nieuwland. 
  
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.  

                                                      
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. 
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7. Het noorderlicht 

 
In de tweeënvijftigste jaargang van het verenigingsblad verscheen het Noorderlicht viermaal, nummers 206-209, 
totaal 148 pagina’s (exclusief de omslag van vier pagina’s advertenties en het voorblad) waarvan 132 redactioneel.  
 
Per post en e-post voor nummer 206 een brief aangaande de wijziging van plaats van bijenkomst met 
routebeschrijving en bijzonderheden over De Bron.  
Bij nummer 207 een bijsluiter over de plaats van bijeenkomst van 17 september en volgende. 
Bij nummer 209 een bijsluiter over de contributie 2017 betaling. 
 
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 medegefinancierd: 
 
-  F. Banke, Tervuren, België (polen) www.fbanke.com  
- Corinphila Veilingen b.v. Amstelveen, Nederland www.corinphila.nl 
- PZH Engers Frimerker,  Oslo, Noorwegen www.engers-frimerker.no 
- PZH Herscheit Dieren, Nederland www.scandinaviastamps.nl 
- Uitgeverij Facit förlags ab,  Malmö, zweden www.facit.se 
- Postiljonen,  Malmö, zweden www.postiljonen.com 
- Veilinghuis Rietdijk bv ’s-Gravenhage, Nederland www.rietdijkveilingen.nl 
 
De Fa. Scholma Print en Media in Bedum verzorgde het drukwerk en verzending. De buitenlandse verzending (39 
stuks) werd verzorgd door de secretaris. De oplage bedroeg 350 stuks, gereduceerd naar 225 door minder 
verzendadressen. Gemiddeld werden er 270 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 206-209: 
auteur, artikel, nummer HNL en pagina. 
 
Auteur Artikel Nummer en 
  Pagina’s HNL. 
Catalogi: 
H.P. Burgman, aijp Norma 2016 206 7/8 

 The Steinberg Covers, Danske Forsendelser 1875-2015, Åland special 2016, 
 AFA-catalogi 2016, Danmark Frimærkekatalog 2016,  
 AFA-Specialkatalog 2016, The Square-Rigged Sailing Vessels 207 10/19 
 Posthorn-nøkkel, Vrienden Postmuseum Posttryttaren 2016 208 26/27 
 Facit Special Classic 2017 en Norden 2017, By Mörk,   
 Michel Nordeuropa 2016/17 209 32/34 

T. Steenbakkers Norgeskatalogen 2016 206 26/27 
 Norgeskatalogen Postal II 206 28/30 
 
Boekbesprekingen: 
T. Steenbakkers.  Filatelistisk årbok 2015 Noorwegen 206 2/6 
 
Redactioneel: 
H.P. Burgman, aijp læse-lukea-lese-lesa-läsa-lezen;  
 206: 19/23 – 207: 33/36 – 208: 30/33: 209: 28/31  
R. de la Fosse Deense zeilschepen II (deel I in 204-2/12) 206 9/13 
F. Hertel De gebruiksseries Finland van 1917 tot 2002 208 6/11 
R. en J. Kuin Een wereldreis in Scandinavië 207 20/25
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 Een wereldreis in Scandinavië II 208 6/7  
 Ludwig Hesshaimer en de Altingserievan IJsland (1) 208 34/40 
 Ludwig Hesshaimer en de Altingserievan IJsland (2) 209 10/27 
H. van Meeningen  Copr. T. Steenbakkers Islandssamlarna in Göteborg 50 jaar 206 15/18 
T. Steenbakkers Religie in de Vikingtijd 207 4/8 
 De Vikingen in Zweden 207 26/30 
 Amsterdam-Færøerne en retour 208 12/25 
 De eerste Zweedse autodiligence 209 2/5 
 Groeten uit Hopen 209 6/8 
W. ten Wolde Nederland in Göteborg, de Oost-Indië vaarder ‘Göteborg’ 206 24/25  
 Een vreemde ontmoeting 206 32/36 
 Een verenigingsbijeenkomst in Zweden  207 2/3 
 Nieuwe tijden vangen aan in Zweden 209 2/5 
 
Vereniging NFVS  
 
 Van de redactie + colofon 206/207/208/209  1 
 NFVS-nieuws 206/207/208/209 31, 31/32,28/29, 35/36 
 
De jubileumuitgave 50 jaar NFVS op A4 en 104 pagina’s dik in kleurendruk is nog ruim voldoende in voorraad. 
 

8. Relatiebeheer en promotie 

De pr-commissaris wordt geholpen door dhr. R. Ruijs, die de organisatie van tentoonstellingen en beurzen regelt. Dhr. 
Ruyne heeft de taak op zich genomen de tentoonstellingskavels van de leden op tentoonstellingen en beurzen te 
verzorgen.  
Dhr. D. Keck, helpt aan de literatuurtafel en met tentoonstellingen. Dhr. R. De la Fosse verzorgt de veilingtafel en helpt 
bij tentoonstellingen. 
 
Het relatiebeheer onderhoudt contact met negenendertig buitenlandse en tien 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 is een belangrijk communicatiemiddel van de vereniging. Via het bestuur (en m.n. Henk Burgman) 
ontvangen de webmasters regelmatig updates die snel online beschikbaar worden gemaakt. 
Het belangrijkste hierbij is de rubriek ‘Nieuws’ waarbij alle nieuwtjes met betrekking tot de vereniging worden 
geplaatst. Vaak bevatten deze nieuwsberichten links naar externe websites. 
De activiteitenagenda, veilingcatalogi met na de veiling de naverkoop-gelegenheid, alsmede opbrengstlijsten, 
nieuwsbrieven, aandachtspunten van de secretaris, de agenda en nieuwsbrieven van de Bond, hebben ieder een eigen 
plaats binnen de website. Regelmatig worden er boekbesprekingen en artikelen gesorteerd per land aangevuld op de 
site.  
Er wordt door de leden nog weinig gebruik gemaakt van de Advertentiemarkt (vraag en aanbod) en de mogelijkheid 
de eigen verzameling op de site te laten zien. Dat zou meer leden bij de website kunnen betrekken, de mogelijkheden 
zijn er. 
De site kende bijv. de maand december 2016 ongeveer 120 (unieke) raadplegingen. De gehele site is terug te vinden 
op www.nfvskandinavie.nl. Elke maand zijn er wel updates en wijzigingen. Het loont dus om af en toe een kijkje te 
nemen. 
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ii) Tentoonstellingen en beurzen. 

 
De vereniging was op de volgende tentoonstellingen en beurzen aanwezig: 
1. 28e filateliebeurs: Hilversum sportpark, 30 en 31 januari. 
2. Hollandfila: Barneveld, 3 en 4 juni. 
3. Postex: Apeldoorn, 14 tot en met 16 oktober  
4. Eindejaarbeurs: Barneveld, 29 en 30 december 
 
Daarnaast verzorgen onze leden in diverse provincies dat er op lokale filatelistische activiteiten informatiemateriaal 
van NFVS aanwezig is. 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 twee nieuwe leden op. 
 
Het hoofd PR. dhr. H. 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 hiervoor bij H. Burgman opgeeft. Uitschrijven is 
natuurlijk ook mogelijk. 

9. Rondzendverkeer 

 
Het rondverkeer heeft in 2016 t.o.v. 2015 positieve- en negatieve kanten. 
De positieve kant is dat er dit jaar meer rondzendboekjes zijn ingeleverd en de totale inzendwaarde hiervan bijna 9 % 
hoger lag. De portokosten zijn nagenoeg gelijk gebleven. 
De negatieve kanten zijn: het aantal actieve rondzendleden is afgenomen tot 110, dat was 117. 
Oorzaak: o.a. overlijden en stoppen van leden met deelname aan het rondzendverkeer. De uitnamen uit boekjes is 
fors t.w. 18 % afgenomen en de renteopbrengst van de spaarrekening is bijna nihil. 
Door tussentijds meer af te rekenen met de inzenders zal er een positief saldo voor de vereniging zijn. 
 
De NVFS kan zich gelukkig prijzen met een zeer trouwe groep sectiehoofden (zie kader) die ervoor zorgt dat het 
rondzendverkeer naar volle tevredenheid van de leden loopt.  
De heer H.R. Reus is vanaf de start van het rondzendverkeer sectiehoofd in sectie F en is voor zijn lange staat van 
dienst door de vereniging benoemd tot Lid van Verdienste. 
 

(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. ter Wolde regio Limburg en O. Brabant 
(M) H. Slootbeek, regio Flevoland- Gelderland 
(N)  J.H. Dijs, regio Hilversum  
(T) R. de Leeuw, regio Amsterdam e.o. 

 

10. Secretariaat 

 
Het secretariaat verwerkte ongeveer 600 stukken van allerlei aard (postlijsten p 64 – p 66). Vragen van leden, andere 
verenigingen, buitenland, lidmaatschap aanvragen, verslagen, enz.  

11. Veiling 

 
Dhr. H. Burgman verzorgde op de bijeenkomsten de veilingen 186 - 189. Gemiddeld werden per veiling 650 kavels 
onder de hamer gebracht. Hiervan wordt ongeveer 35% verkocht. Uiteindelijk gaat ongeveer slechts 25% retour aan 
de inzender. Het aangeboden materiaal was goed tot zeer goed, toch voor ieder wat wils. Opvallend was dat vooral 
‘rechttoe rechtaan’ landenverzamelingen slecht of niet verkoopbaar waren. Meestal werd naar gespecialiseerd 
materiaal gezocht. Veel materiaal werd aangedragen door familie van overleden leden. 
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Met behulp van dhr. R. Tilman werkt de elektronische veilingregistratie en directe uitdraai van de aankoopfactuur 
uitstekend. Hierdoor kost de administratieve en financiële afhandeling in de zaal veel minder tijd en is 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 staant 
op ons internet. Ook de verkochte c.q. onverkochte kavels zijn daar te zien.  
 
 
 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.  
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 FIP3 vallen. 

13 Slotbeschouwing  

 
Het bestuur van de vereniging heeft vertrouwen in de toekomst en zal in het 52e 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, Ontmoetingscentrum De Bron, dat met het openbaar vervoer zeer goed 
bereikbaar is: de loopafstand van bus en trein is twee minuten. De koster met vrijwilligers van De Bron 
verzorgt consumpties en goed verzorgde lunches tegen zeer aantrekkelijke prijzen.  

 Parkeren is mogelijk op de gratis parkeerplaatsen.  

 Voor het verenigingsjaar 2017 staan vier ledenbijeenkomsten met verenigingsveiling op de kalender: 4 maart 
Gewone Algemene Ledenvergadering, 3 juni, 23 september en 9 december.  

 Drie bestuursvergaderingen.  

 Vier uitgaven van het noorderlicht (nr. 210-213) en vier beursactiviteiten. 

 De NFVS zal zich in 2017 manifesteren op: 
 Filateliebeurs              Hilversum       28 en 29 januari          
 Hollandfila                 Barneveld       2 en 3 juni   
 Postex                         Apeldoorn      20, 21 en 22 oktober  

Eindejaar beurs          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 2017 
 
Kampen, Almere, 
Ir. J. G. Van der laan, voorzitter ir. C. J. K. Hertel, secretaris 
Voor deze: A.D.M. Steenbakkers, vicevoorzitter 

                                                      
3
 FIP, Fédération Internationale de Philatélie 

De organisatie van Filatelistische Bonden. 
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14 bijlagen: 

 
NFS. 4709/4710 bijlage 1: financiële stukken.  
Niet als bijlage aangehecht. Deze zijn op de GALV in de zaal beschikbaar. 
 
 
NVS. 4708 bijlage 2: mutaties 2016 
 

Nieuwe leden     

2924 Dhr drs. Th Jansen Oosterhout 

1073 dhr H C  Hallie Groningen 

Opzeggingen     

2114 mevr. R F van der Heide Warmond 

2247 dhr J A Prins Amsterdam 

2805 mevr M J Driessens-Diessel Pingjum 

1045 dhr J Weisselberger Amsterdam 

2814 dhr L G Dijkstra Gieten 

2957 dhr M Groenendijk Achterveld  

1032 dhr W A M  Vos Eindhoven 

2666 dhr A Offringa Geldermalsen 

2033 dhr P J C Knipscheer Mill 

1061 dhr J Blommaert Schagen 

2068 dhr B J Beerthuyzen De Meern 

2355 dhr H Wit Leiden 

0698 dhr I van der Sluis Beilen 

0942 dhr D Rougoor Harderwijk 

0178 dhr M W Suijkerbuijk Bemelen 

2834 dhr J de  Koning Havelte 

Overleden     

2012 dhr C Groenewoud Gouda 

2414 dhr J M W Hodenius Tilburg 

1051 dhr A Nachtegaal Naarden 

 2022 Dhr G A A M van Leuken Beek en Donk 

2181 Dhr A H de Jager Rotterdam 

 
De balans: 19 (21 – 2) leden minder dan in 2015.    
 
NFS.4711 Bijlage 3: overzicht functiejaren bestuur
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NFS.4711 Overzicht functiejaren bestuur. 
B = jaar van benoeming met maand, x = herbenoeming met maand, a = aftredend met maand, zp=zonder portefeuille h= herbenoeming jaar 

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

Voorzitter a.i. 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 
Vice voorzitter 

Steenbakkers       B-10    X-01   X-01   

Hoofd RZV Honkoop ‘92 X-10   X-10   X-10    X-01   X-01 A 11  

Hoofd PR. Burgman B-10   X-10   X-10    X-01   X-01   

RZV De Leeuw               B 11  

PR. Tentoonst.  Ruijs              B-10   

PR. Internet Baas            B 2  Einde  Maart 2013 

 

Functie  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018         

Voorzitter v.d. Laan X 03    H   -         

Secretaris Hertel  X 03    H   -        

Penningmeester Veenendaal X 03    H   -         

Veilingmeester Burgman X 03    H   -         

Hoofdred. HNL 
Vice voorzitter 

Steenbakkers X 03    H   -         

Hoofd RZV De Leeuw   H   H   -        

Hoofd PR Burgman X 03    H   -         

PR. tentoonst. Ruijs   H   H   -        

Penningmeester Jongen     X 03            

Penningm. Ass. Hendriks B 11    H   -         

Veiling. Adm. Tilman B 11    H   -         

PR.ass. Webm, Kruin   B12   H   -        

PR.ass. Webm Kuin-Hulshof   B12   H   -        

PR.ass. Expo. Ruyne     X 03            

 


