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NFVS. 3950/rev.1/Int. zaterdag 26 mei 2012 

 

Verslag van de Gewone Algemene Ledenvergadering (GALV) 

voor het zevenenveertigste verenigingjaar 

10 maart 2012 

 

Aanwezig: Vijfenvijftig leden, drie gasten (echtgenoten). Een nieuw lid. en drie afmeldingen. Zie 

presentielijst NFS. 3985, niet als bijlage. 

 

1. Opening door de voorzitter J G van der Laan. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 12.30 uur en heet allen welkom. In het bijzonder nieuw lid Dhr. Ron 

en echtgenote Marjan Versteyne. Geen onbekende in filatelieland. Hij is voorzitter van de PPRC 

(Purmerender Postzegel Ruilclub) . Dhr. J vd Sluis was voor de eerste keer aanwezig en enige leden die we 

lange tijd niet gezien hadden mochten we begroeten. Wij zijn daarmee zeer verheugd omdat het aantal 

bezoekers, meestal door lichamelijke problemen, terug loopt. Drie afmeldingen o.a. Dhr. Grievink een trouwe 

bezoeker. 

  

2. Woordje van de voorzitter.  

 

Voor vier overleden leden, Dhr. D A Broekhuijsen, J G C Schenk, H O Witpen, J van der Wildt wordt een 

minuut stilte gehouden. 

 

De voorzitter spreekt zijn bezorgdheid uit over het leden aantal. Op dit moment (10 maart 2012) heeft de 

vereniging 244 Nederlandse betalende leden en 11 buitenlandse, 7x België, 1x IJsland, 1x Duitsland, 1x 

Zweden en 1x Israël. De voorzitter heeft dit binnen het dagelijksbestuur nog eens onder de aandacht gebracht. 

Het plan is met een ROC contact op te nemen. De vraag aan deze is of daar intersse is een student een scriptie 

onderzoek te laten doen naar filatelistische interesse specifiek voor Skandinavische landen. Welke aanpak is 

mogelijk voor leden aanwas. Gestreefd wordt dit mogelijk kosten neutraal te houden. 

 

3 Ingekomen stukken en mededelingen.  

 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

4 Voortgang PP velletje. 

 

Het bestuur van NFVS heeft - op een holletje - een PP-velletje met de afbeelding van een Viking, staande in 

Amersfoort, uitgegeven. In HNL.190 is dit met een bijlage medegedeeld. De dag van uitgifte is 28 januari, 

oplage gegarandeerd honderd (100) stuks. Op de Filateliebeurs in Nieuw Loosdrecht 28-30 januari is het 

velletje gepresenteerd en verkocht. Van de zijde van de PP-verzamelaars was daarvoor veel interesse, van uit 

de leden matig. Dit was te verwachten omdat het in feite 'maakwerk' is en niet echt NFVS-filatelistisch. Het 

velletje was een aandacht trekker en heeft mogelijk hierdoor drie nieuwe leden opgebracht. 

 

5 Bestuursmutaties: 

 

De secretaris, F. Hertel, bestuurslid vanaf  21.09.1996, is beschikbaar voor een nieuwe termijn van drie jaar. 

De vergadering gaat hiermee unaniem mee akkoord. 

 

                                                 
1 NFVS is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen gevestigd in Utrecht onder nummer 132. NFVS is 

ingeschreven in het verenigingsregsiter van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer V 341332 op 7 maart 1964. 

NFVS is a member of the Netherlands Association of Philatelic Organizations, NBFV,  Utrecht, registration number 132. NFVS is 

registered bij the Chamber of Commerce at Rotterdam with registration number for associations V 341332 dated the 7th March 1964. 
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6 Jaarverslag over het zevenenveertigste verenigingsjaar NFS.3958. 

 

Het jaarverslag wordt doorgenomen en goedgekeurd. Dhr. Zwart bedankt de secretaris voor het duidelijke 

verslag. 

  

7 Verslag GALV 5 maart 2011 NFS.3867/rev.3.def. 1 april 2011. 

   

Het verslag is al goedgekeurd 11 juni 2011. Hierover zijn verder geen vragen. 

 

8 Dankwoord aan rondzendsectiehoofden, kascommissie, assistenten.  

   

Dhr Henk Burgman, PR commissaris, geeft aan alle aanwezige werkers een cadeaubon als blijk van 

waardering van het bestuur en de vereniging.  

De districtshoofden rondzendverkeer: De heren Adams, Brinker, Dijs, Huisenga, Jordans, Reus, Slootbeek en 

Dogger. 

De kascommissie: De heren Jongen en Wijker. 

De veiling- en boeken- tafelhulpen: De heren De la Fosse en Keck. 

De quizmaster: De heer W Ten Wolde. 

Afwezige werkers krijgen de bon per post. 

 

9 Stand van zaken t.a.v. het ledenbestand.  

 

De leeftijdstatistiek van JG geeft duidelijk de vergrijzing van NFVS aan.  

Ledenwerving is dus van levensbelang, vooral wat jongere leden. 

  

Over dit onderwerp werd enige tijd van gedachten gewisseld (acteurs o.a. de leden Vroom, Smulders, Fiolet, 

Zwart, v.d. Putten) 

 

1. Is samengaan met verenigingen in Skandinavië a.o. mogelijk? 

Ja dat kan, mits ieder afzonderlijk lid van NFVS ook betalend lid wordt van die bepaalde vereniging. 

Lidmaatschap van een vereniging bij een verenigng alszodanig is niet mogelijk, ook niet in Nederland.  

 

2. In Nederland zijn Skandinavische verenigingen. Ligt daar een mogelijkheid? 

De PR commissaris Henk B. heeft voor die verenigingen meerdere lezingen gehouden. Deze zijn met 

interesse aangehoord maar heeft geen enkel lid opgebracht. De interesse van deze leden ligt meer in reizen 

e.d. 

 

3. Is rondzendverkeer te bundelen? 

Neen, het probleem is dat alleen eigen leden aan het verenigingsrondzenverkeer mag deelnemen. Met de 

rondzendverening CSK (Contact Schept Kracht) is hierover contact geweest. Binnen het LOG (Landelijk 

Overleg Gespecialiseerde verenigingen van de Bond) is hierover gesproken. Te veel juridische en financiële 

problemen doemen op. Als over en weer rondzenders meedoen wordt de vereniging BTW plichtig. 

 

4. Is binnen de EU iets mogelijk. 

Ja, onder dezelfde voorwaarden als eerder geschetst. 

 

5. De voorzitter stelt voor (en doet het al) op o.a. Marktplaats reclame te maken. Henk B plaats al kleine 

advertenties in Filatelie.  

 

6. Bij Skandinavië handelaren ligt informatie over NFVS. In de loop der jaren is hier één lid uit gekomen. 

Ook op tentoonstellingen hangen meeneem folders waarvan nagenoeg geen gebruik wordt gemaakt. 

 

10 Contributie inning 2012, royementen. 

 

De contributie inning met incasso is goed verlopen. Hieraan doen honderdvierenveertig (144) leden mee. Op 

zeven (7) leden na is de contributie betaald. Van deze zeven leden zijn enkele ziek en hebben per 2013 

opgezegd. In 2011 hadden ca zevenenzestig (67) leden niet betaald. 
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11 Verslag kascontrole commissie NFS.3861. 

 

Dhr. Wijker en Jongen hebben de kasstukken gecontroleerd en akkoord bevonden. Een positieve schriftelijke 

verklaring is afgegeven. 

Dhr. Fiolet zal als reserve aantreden. 

 

12 Financieel verslag 2011 NFS.3860 

 

 De financiële stukken waren om 10 uur in de zaal aanwezig. De penningmeester, Rutger van Veenendaal, 

geeft hier vervolgens toelichting op. 

 

Toelichting: 

Voor het boekjaar 2011 is een positief saldo van ongeveer 150 Euro. 

Rekening houdende met de extra reservering voor het jubileum van 500 Euro, komt het resultaat voor de 

normale functioneren uit op zo'n 650 Euro, hetgeen de penningmeester uiteraard verheugt. 

Het verschil mbt het begrootte verlies van 250 Euro (ie een positief resultaat van 400 Euro ten aanzien wat er 

begroot was), komt voort uit: 

a) hogere inkomsten dan begroot, met name meer contributie-inkomsten,  als mede een hoger resultaat voor 

het  rondzendverkeer. 

b) dit wordt echter deels teniet gedaan door hogere uitgaven voor kantoor en overige kosten alsmede 350 

Euro hogere uitgaven voor PR. 

De hogere uitgaven voor PR worden veroorzaakt doordat we in 2011 op meer beurzen present waren en dit 

niet geheel in de begroting was opgenomen. De hogere kosten voor kantoor etc worden voor een belangrijk 

deel veroorzaakt door extra correspondentie met de leden aangaande de automatische incasso opzet. 

De inkomsten voor het rondzendverkeer en de veiling zijn traditioneel moeilijk in te schatten. 

Op basis van deze resultaten zijn de begrotingen voor de komende jaren aangepast. 

Kijkende naar deze begrotingen en de balans, is er geen reden om iets aan de contributie te doen. 

 

Cijfers kunt u schriftelijk, landpost of elektronisch, opvragen bij de secretaris. 

 

11 Decharge penningmeester(s) en bestuur.  

 

Naar aanleiding van het voorstel van de kascommissie en de gepresenteerde cijfers wordt 

het bestuur decharge verleend, het geen door de vergadering geaccepteerd wordt. 

 

12 Optreden in 2012 naar buiten (PR): overzicht in de zaal aanwezig. NFS.3861 

    

In de bijsluiter HNL,190 en het jaarverslag staat een overzicht van komende landelijke 

activiteiten waarop NFVS aanwezig is. Het doel 'ledenwerving'. Extra optreden kost 

weliswaar extra geld maar brengt hopelijk ook extra leden op. De filateliebeurs in 

Loosdrecht leverde drie (3) leden op. 

 

Op de volgende beursen zijn wij te vinden met een promotie kraam. 

1. Nieuw Loosdrecht, Filateliebeurs 27/29 januari,  

2.  Purmerend, Filemanifestatie 21/22 april 

3. Barneveld, Hollandfila 24/25 augustus 

4. Apeldoorn, Postex 19 - 21 oktober 5.  

5. Barneveld, Eindejaarsbeurs 28 - 29 december. 

 

Dhr. Smulders vraagt of de kraam beter herkenbaar gemaakt kan worden met b.v. een vlag. 

Helaas wordt dat door vele organisatoren niet toegestaan. 
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12 Dat wat verder ter tafel komt.  

 

Er zijn verder geen vragen. 

 

13 Sluiting en 171e
e
 veiling.  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 13.30 uur met dank aan allen en de positieve 

inbreng. 

 

Christiaan Hertel. Secretaris. 


