
 

  
 
 
 
 
   NFVS: 4935/def.HB maandag 29 april 2019 
 

Verslag Gewone Algemene Ledenvergadering (GALV)  
Voor het 55ste verenigingsjaar 

2 maart 2019 NFS. 4935 

Te 12.30 uur in kerkcentrum De Bron, Vogelplein 1, 3815 GV Amersfoort. 

 
1. Aanwezig 

 
Presentielijst NFS. 4723, negenendertig (39) leden. 
Afmeldingen: 1, Dhr. Grievink. 
 

2. Opening 
De vergadering wordt geleid door de voorzitter Ton Steenbakkers. (VZ) 
 

3. Opening door de voorzitter A.D.M. Steenbakkers 
 
Woordje van de VZ. 
De VZ heet allen welkom en memoreert dat de vereniging dit jaar haar 55ste verjaardag viert. Bij het 60-jarig jubileum 
is het de bedoeling dit op gepaste wijze te vieren. 
 
In memoriam wordt uitgesproken voor de in 2018 overleden leden. Dit wordt gevolgd door een ogenblik stilte. 
Het aantal leden van de vereniging neemt gestaag af. Dit t.g.v. sterfgevallen, ernstige ziektes en ouderdom. (dit 
onderwerp zal later terugkomen tijdens bespreking Financiële Situatie van de vereniging.) 
 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
Ingekomen mail van R. Van Hoof: Mogelijkheid te onderzoeken om te fuseren met de PV van het zgn. Baltische 
gebied. Dit om schaalgrootte van de vereniging te vergroten. Het is daarnaast een gebied dat in opkomst is bij 
verzamelaars en zou ook passen bij Scandinavië. (veel onderlinge contacten, trafiek etc.) 
VZ stelt nauwelijks/geen toegevoegde waarde te zien van een mogelijke fusie. (heeft ook geen inzicht in de omvang 
van de desbetreffende vereniging.) Daarenboven verzamelt maar een zeer beperkt aantal NFVS leden de Baltische 
Staten. VZ stelt dat een mogelijke samenwerking op diverse gebieden wellicht interessant zou kunnen zijn. (te 
denken valt aan blad, website, rondzending etc.) 
VZ zal contact leggen met de betreffende vereniging om bovenstaande te sonderen. En daar ook de vraag stellen 
of er leden zijn die Scandinavië verzamelen. Aan de leden werd de vraag gesteld wie iets Baltisch verzamelde. 
Hierop volgde 1 positieve reactie vanuit de aanwezige leden. 
 
Goedkeuring jaarverslag 2018: akkoord met één opmerking, 1 lid staat 2 x vermeld als lid van verdienste. 

5. Bestuur mutaties 
 

Bestuur/VZ introduceert Andre Siraa als kandidaat-secretaris en vraagt goedkeuring van de aanwezige leden. 
Behalve voor de ledenadministratie, deze blijft vooralsnog bij C. Hertel, zal Andre dan alle andere secretariële taken 
en verantwoordelijkheden op zich nemen.  
VZ vraagt de leden goedkeuring voor het voorgenomen besluit van het bestuur. Leden keuren het voorstel unaniem 
goed. 

 
6. Jaarverslag 

Secretariaat 
 Andre Siraa 
 Bieningen 21 
 3232 PE Brielle 
 + (31) 06 533 74 831 
1 secretarisnfvs@gmail.com 



 
Jaarverslag over het verenigingsjaar 2018NFS.4706. 
Het jaarverslag staat op de website www.nfvskandinavie.com en is in de zaal beschikbaar. Een gedrukt exemplaar 
kan worden opgevraagd bij de secretaris. 
Het verslag wordt doorgenomen en zonder wijzigingen goedgekeurd, met dank aan de secretaris voor dit immense 
werk. 
 

7. Financiën NFS. 4908/4909/4910 
 

De financiële stukken NFS. 4908/4909/4910 waren niet voorafgaand aan de GALV beschikbaar en werden bij 
aanvang van de GALV ter beschikking gesteld, zodat belangstellenden daar een blik op konden werpen en eventueel 
een van de penningmeesters daarover vragen te stellen. Voor niet aanwezigen zijn de stukken opvraagbaar bij de 
penningmeester. 
De resultaten over 2018 zijn totaal anders dan eind 2017, begin 2018 verwacht. Er werd een negatief saldo verwacht 
over 2018. Uiteindelijk is er een positief saldo als resultaat bereikt. (dit ondanks het dalend ledenaantal)  
Redenen hiervoor zijn: zeer goede opbrengsten vanuit de veiling en rondzendingen. 
 
Gelet op een aantal ontwikkelingen zijn de verwachtingen niet positief gestemd. Dit omdat het ledenaantal verder 
terug zal lopen, het materiaal van de rondzendingen kwalitatief achteruitgaat en ook de kwaliteit van het 
veilingmateriaal onder druk staat. (de laatste 2 oorzaken vinden hun wortels in het stopzetten van inbreng van een 
zeer beperkt aantal leden t.g.v. beëindigen lidmaatschap. (geldt alleen voor RZ materiaal) 
Vraag vanuit de leden: wat is de trend van het saldoniveau over de afgelopen jaren? Reactie bestuur: saldo neemt 
nog steeds toe. 
Naar de toekomst toe wordt de kans steeds groter dat er jaarlijks geen toename dan wel een negatief saldo zal 
ontstaan. (is zeer realistisch daar opbrengsten veilingen en rondzendingen steeds onvoorspelbaarder zullen worden) 
Als het scenario van negatieve saldi bewaarheid wordt, zal het voortbestaan van de vereniging binnen afzienbare 
termijn worden bedreigd. Hierover zal een diepgaande discussie gevoerd moeten gaan worden. (zie ook verder in dit 
verslag) 
Vraag: moet de vereniging dus toch geen acties gaan ondernemen om buiten de eigen mogelijkheden te gaan 
onderzoeken om versterking te vinden? Bijv. vereniging m.b.t. plaatfouten, geven van lezingen bij historische kringen 
(wordt nu meestal door lokale postzegelverenigingen gedaan), contacten ontwikkelen met landenverenigingen. 
 
Suggestie wordt gedaan om een visie te ontwikkelen voor minimaal de komende 5 jaar. 
 
Vraag: Wat te doen met het positief saldo over 2018? Bestuur vraagt toestemming aan de leden om dit saldo in het 
jubileum fonds te reserveren. Totaalbedrag wordt dan ca Euro 2.350, - 
Leden gaan hiermee akkoord. Leden verzoeken wel om deze cijfers in het vervolg voorafgaand aan de vergadering 
toe te voegen aan de stukken. Bestuur stemt hiermee in. 
 
 
8. Verslag kascommissie 
 
De kascommissie, bestaande uit de heren Benedictus en Reus (reserve lid: Dhr. Huisman), heeft de financiën van de 
vereniging gecontroleerd (er zijn geen afwijkingen geconstateerd) en goedgekeurd. Dhr. Benedictus geeft een 
mondelinge verklaring. Het resultaat over 2018 is positief. 
Een schriftelijk verslag van de controle (NFS 4936) wordt aan de penningmeesters Jongen en Hendriks overhandigd.  
 
 
9. Decharge bestuur 
 
De aanwezigen verlenen het bestuur decharge voor de financiële zaken. 
 
 

10. Kascommissie 
 
Dhr. Ir. N.C. Wijker moest om gezondheidsredenen vervroegd aftreden. Hij gaf in 2016 al te kennen dat hij moest 
stoppen. Om NFVS van dienst te zijn is hij toch zolang als mogelijk aangebleven. Dhr. A Nachtegaal is plotseling 



overleden. Het bestuur stelt voor geen reserve KC-lid aan te stellen maar een 3e KC-lid direct in functie. Dit wordt 
door de vergadering goed gevonden. 
Leden per 4 maart 2017 zijn: Dhr. B. Benedictus, en Drs. H. Reus. Gevraagd wordt een kandidaat als 3e KC lid. Dhr. P. 
Huisman stelt zich beschikbaar voor kascommissie diensten. Dit wordt in dank aanvaard. 
 
 
       11. Rondzendverkeer, plannen, beschouwing en gedachtewisseling rondzendverkeer 
 
De RZ-commissaris Rob de Leeuw meldt dat de verkopen teruglopen, dit kan tot gevolg hebben dat er in de 
komende jaren de provisie-inkomsten lager kunnen worden. 
Er zijn een aantal “grote ”afrekeningen gedaan. (staat dus minder aan inkomsten voor de vereniging open) 
Daarnaast wordt de inbreng steeds moeizamer m.b.t. kwaliteit. Er zal dus nog actiever gezocht moeten worden naar 
inzenders van goed materiaal. 
 
Plannen:  
Zie de ‘samenvatting KERNPUNTEN’ voortgekomen uit de bestuursvergadering van 19 januari 2019, nfs.4934 van 28 
februari 2019, gepubliceerd op het internet van NFVS:  
 
Voorzitter licht e.e.a. toe:  
Opbrengsten: 
Afname ledenaantal, dus opbrengsten dalen. Opbrengst Veiling en RZ is eerder aan de orde geweest. 
 
Kosten: 
Kosten zijn tegen het licht gehouden. Grootste “kostenpost” in de begroting is HNL inclusief de verzendkosten ervan. 
Het Noorderlicht is ook tevens het zeer gewaardeerde uithangbord van de vereniging. 
Een aantal mogelijkheden tot besparingen worden voorgesteld: Buitenlandse leden digitaal versturen, blad uitdelen 
op de bijeenkomsten, blad naar alle leden alleen digitaal versturen, blad minder frequent uitgeven (3 maal i.p.v. 4 
maal per jaar). 
 
Leden gaan akkoord om buitenlandse leden te informeren dat HNL per direct digitaal naar hen zal worden gestuurd. 
 
Bestuur zal contact leggen met een aantal verenigingen die van papier naar een digitaal verenigingsblad zijn 
overgestapt en deze hierover te bevragen. 
 
Vraag: is het noodzakelijk om lid te blijven van de bond? Kosten hiervoor bedragen Euro 1000, - per jaar.  
Reactie Bestuur: Lid zijn van de bond is ook gebaseerd op het solidariteitsbeginsel en het opzeggen van het 
lidmaatschap wordt derhalve als onwenselijk beschouwd. 
 
Voorzitter geeft aan dat ook deelname aan beurzen zal worden beperkt. Dit om verder te besparen. (deelname aan 
POSTEX is al komen te vervallen) 
 
 

12. Veilingmeester en P.R. 
 
H. Burgman heeft veel materiaal in voorraad, vooral veel verzamelingen. Juist daarvoor is weinig belangstelling. Toch 
hebben de veilingen in 2018 wel een substantiële bijdrage aan de kas geleverd. Instroom van goed materiaal is van 
levensbelang om deze bijdrage op peil te houden. 
 

13. De website van Skandinavië 
 
De aanwezigen feliciteren John en Rieneke Kuin met deze prima website. Overzichtelijk, goed te benaderen en te 
gebruiken. De webmeesters kijken steeds of aanpassingen nodig zijn en proberen deze goed in de lucht te blijven 
houden. 
 

14. Dankwoord 
 

Relatiebeheer. 



De pr-commissaris H. Burgman bedankt namens NFVS alle vrijwilligers die zich hebben ingezet over het afgelopen 
jaar. Al deze vrijwilligers ontvangen een kleine attentie. 
 

15. Rondvraag 
 

Vraag: Wat is het niveau van digitale handigheid van de nieuwe secretaris? Reactie: Goed. 
 
Vraag: Kan er in HNL een katern “Vraag en Aanbod” worden gemaakt? Reactie bestuur: zal worden opgenomen. 
Mogelijkheid is al aanwezig op de Website. 
 
Vraag: Inzenders kopij bedanken voor hun inbreng t.b. HNL. Reactie bestuur: vanaf 2019 zal dit worden opgenomen. 
 
Vraag: Onderzoeken samenwerking NFVS en Thematische verenigingen? Reactie bestuur zal ook worden opgepakt. 
 

 16. Sluiting 
 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en de vlotte prettige vergadering. De vergadering wordt te 
13.45 uur gesloten. 
 
Andre Siraa. Secretaris. 
  
 


