
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

NFS. 4934 donderdag 21 maart 2019 

 

Samenvatting KERNPUNTEN bestuursvergadering 

19 januari 2019 te 10.30 – 13.00 uur. 

Bondsbureau KNBF 

Nieuwe Schaft 23 3991AS Houten 
 

 

Bestuur:  

Aanwezig:  T. Steenbakkers, F. Hertel, W Jongen, H Burgman, R. de Leeuw, W. Hendriks.  

Gast. A. Siraa. 

 

1. Evaluatie ledenbestand.  

Peiling 12 december 2018 185 NL, opgave aan de Bond + 7 buitenland. 

a) Referentie: ledenlijst Nederland NFS.4796 (laatste datum 12 december) 

b) 2 nieuwe leden 

c) 10 opzeggingen waar onder 1 Buitenland 

d) 12 overledenen 

 

2. Financiën 

Stand van zaken,  

 

De penningmeesters delen de financiële stukken NFS.4908 en 4909 uit. 

Rekening van Inkomsten en uitgaven 2018. Het resultaat is een verlies van € 1.200. 

Begroting 2019 tot 2022, Een oplopend verlies €1950 2019, €2475 2020, €3000 2021. De oorzaak drastisch 

minder inkomsten. 

Er volgt een geanimeerde gedachtewisseling met conclusies” 

 

De grote kosten posten zijn: 

 

HNL 

Kosten € 4800 per jaar (nr.218 maart 2019 € 734,00 + porto 19,95, buitenland € 4,35 x 30). 

 Gedachten wisseling hierover, het blad digitaal maken? 

 In ieder geval voor het buitenland, spaart 4x € 160, mogelijk ook voor leden NL? 

 De gedachte hierbij is dat deze ingreep negatief wordt ontvangen gezien eerdere peilingen, de wens 

van de leden is een mooi gedrukt exemplaar zoals nu?  

 Willen de leden dit dan zit daar een prijskaartje aan?  

 Gevolg contributieverhoging?  

 Hoeveel leden verliezen we dan? 

 Digitaal of gedrukt abonnement? 

 De oplage van 300 naar 250 stuks omlaag brengen levert weinig op. 

 

Beursbezoek 

 Minder beurzen, besluit POSTEX 2019 al laten vervallen (secr. Is geregeld 24 januari NFS.4915) 

en nadere beschouwing. 

 

Versoberen bijeenkomsten 

 Lagere huur ergens anders met dezelfde faciliteiten is nagenoeg niet te vinden, dan wel heel sober 

en moeilijk bereikbaar. 

 Een bijeenkomst minder per jaar? 

Secretariaat F.C.J.K. Hertel 
Urkwal 74 

1324HR Almere 

(00-31) 036-5344650 
hertel01@kpnmail.nl 

 

 



 

 

Ledenwervingsactie 

 Drie jaar lid voor twee jaar betalen. Dit leverde nieuwe leden op die allen in het derde jaar hebben 

opgezegd. Dus extra verlies. 

 

Rondzendverkeer 
 Door steeds minder deelnemers en gebrek aan goede boekjes stagneren de inkomsten. RZV is een 

steunpilaar van de vereniging, doch verbetering is niet te verwachten.  

 Hoe worden tekorten opgevangen?  

 Het RZV onderbrengen bij een andere vereniging levert alleen maar moeilijkheden op en 

stimuleert niet.  

 

ONDER VOORBEHOUD: 

  

 DATUM VOLGENDE BESTUURSVERGADERING breed 6 juni te Amersfoort indien 

mogelijk 

 

F. Hertel, Secretaris. 

 

 

 


