NEDERLANDSE FILATELISTEN VERENIGING
SKANDINAVIË
Opgericht 7 maart 1964 Rotterdam KvK 40341332 KNBF 132

Verslag van de Gewone Algemene Ledenvergadering (GALV)
van 3 maart 2018
voor het vierenvijftigste verenigingsjaar
gehouden in kerkcentrum De Bron Vogelplein 1 3815GV Amersfoort
NFS.4829/def.

dinsdag 1 mei 2018

Aanwezig: zesendertig (36) stemgerechtigde leden
Afmeldingen: drie leden.
1.

Opening
Woordje van de vicevoorzitter
In memoriam de overleden leden in 2017.
Te 12.30 uur opent de vicevoorzitter, Ton Steenbakkers, de vergadering en heet allen welkom. 2017 is een
druk jaar geweest waarin NFVS zich uitdrukkelijk heeft gepresenteerd op diverse filatelistische
manifestaties. Zie het jaarverslag 4792.
Voorzitter Gerhard van der Laan heeft door ziekte zijn functie helaas niet kunnen invullen zoals hij dat
graag zag. Daarom heeft Ton Steenbakkers als vicevoorzitter het voorzitterschap overgenomen. Gerhard
heeft te kennen gegeven dat hij wil stoppen en dat respecteren wij. Hij was voorzitter van januari 2008, na
een aanloopperiode van rond een jaar. Zijn voorzitterschap was vrij turbulent omdat NFVS vrij plotseling
niet meer mocht bijeenkomen in Amacitia omdat het bestuur van deze sociëteit alleen voor ingeschreven
en betalende leden is bedoeld. Gelukkig vond NFVS De Bron als nieuw onderkomen, waar we ons thuis
voelen en een buitengewone plek hebben. Ook vanwege bestuurs- en persoonlijk problemen bij de Bond,
waarbij hij als intermediair zijn bijdrage heeft geleverd tot vorming van het huidige bestuur. Hij gaf sturing
aan het tot stand komen van de website en een nieuw en moderner financieel beheer. Vanzelfsprekend
met zijn bestuurlijk medewerkers.
De vereniging verliest leden door ziekte en overlijden. De gemiddelde leeftijd is hoog. Toch vormt de
vereniging met ruim tweehonderd (200) nog een van de grotere verenigingen. NFVS draait zowel in
activiteiten en financieel goed. De bestuursassistenten voor specifieke taken als rondzendsectiehoofd,
veilingoppas, beursorganisator en beurs assistent zijn van groot belang. Ik bedank hen namens u voor hun
inzet.
Het jaar 2018 zal weer de nodige inspanning kosten om tot een goed jaar te komen. Het bestuur rekent
natuurlijk op uw inzet daar waar nodig.
Het deelnemen aan de verenigingsdagen is tevredenstellend, gemiddeld rond de vijfendertig (35) leden is
prima. Hieronder nieuwere gezichten en leden die wat langere tijd niet konden komen.
Voor de in 2017 overleden leden wordt even stilte in acht genomen.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken.
De secretaris vraag of iemand met hem wil meeschrijven. Helaas is niemand bereid dat te doen. Hij
stelt dan ook dat onvolledigheden in het verslag hem niet aangerekend kan worden.
3. Verkiezing voorzitter.
Via de website, directe benadering via email en HNL 214 is een oproep gedaan voor kandidaten voor
het voorzitterschap. De vicevoorzitter is bereid de taak op zich te nemen. De vergadering stemt in met
zijn benoeming.
De vergadering bedankt Gerhard van der Laan met een warm applaus bij zijn aftreden.
4. Bestuur mutaties,
De voorzitter vraagt of een schriftelijke stemming gewenst is. De aanwezigen vinden dit niet nodig.
Aftredend en her-verkiesbaar zijn: De veilingmeester annex hoofd PR Dhr. Henk Burgman,
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Hoofdredacteur dhr. Ton Steenbakkers, Penningmeester dhr. Wim Jongen, 2 penningmeester dhr.
Wim Hendriks, en Veilingadministrateur Dhr. Richard Tilman.
Allen worden met applaus herbenoemd voor drie (3) jaar.
De termijn van secretaris dhr. F. Hertel loopt in 2019 af. Gezien zijn respectabele leeftijd vraagt hij om
een assistent, die in 2019 de taak kan overnemen.

5. Jaarverslag over het drieënvijftigste verenigingsjaar 2076 NFS.4773.
Het jaarverslag is medio februari 2018 op de website www.nfvkandinavie.com geplaatst en was in de
zaal beschikbaar.
6. Financiën
Door een aantal goede veilingen is er ondanks een grote afname van het aantal leden (was het 20 of
zoiets Chris) er een behoorlijk positief resultaat geboekt. Besloten is om 750 Euro toe te voegen aan
de reserve voor het 60-jarig jubileum.
Het aantal leden blijft dalen. Ook de uitname uit het Rondzendverkeer daalt, terwijl kosten stijgen. De
verwachting voor 2018 is dan ook dat we met een negatief resultaat moeten rekenen.
Cijfers zijn op aanvraag beschikbaar bij de penningmeester.
7. Verslag kascommissie:
De kascommissie bestaande uit: de heren Benedictus, Reus en reserve dhr. Huisman, heeft de
boekhouding gecontroleerd en goedgevonden. Een schriftelijke verklaring NFS.4820 wordt
voorgelezen.

8. Decharge bestuur,
De kascommissie stelt decharge voor van penningmeesters en bestuur. De vergadering stemt hiermee
in met applaus.
De vergadering stemt in met de continuering van de bezetting van de kascommissie.

9. Plannen, beschouwing en gedachtewisseling rondzendverkeer.
In 2017 zien we het verder teruglopen (7%) van leden die aan het RZV deelnemen. De animo
om uit de boekjes/enveloppen te kopen is nagenoeg gelijk gebleven. De gemiddelde
inzendwaarde per nieuw boekje is met 9% gestegen. Het insturen van nieuwe boekjes is licht
afgenomen. De rente op de RZ-spaarrekening was nihil waardoor geen renteopbrengst. Door
op de bijeenkomsten rondzendingen te ruilen en een sectiehoofd die naar mij thuiskomt om
’n RZ te ruilen is een teruggang van portokosten van 16% bereikt.
Ondanks dat het in zijn geheel wat minder wordt is de animo om aan het RZV-deel te nemen
zeer bemoedigend.
10. Verslag veilingmeester
In 2017 werden vier veilingen tijdens evenzovele bijeenkomsten gehouden:
Maart; veiling 190 met 495 kavels waarvan 35% werd verkocht.
Juni; veiling 191 met 605 kavels waarvan 30% werd verkocht.
September; veiling 192 met 655 kavels waarvan 22 % werd verkocht. December; veiling 193 met 801
kavels waarvan 27% werd verkocht.
Na 3 á 4 veilingen heeft ± 80% van de ingeleverde kavels een nieuwe eigenaar gekregen.
Dankzij de plaatsing van de veilinglijst en een overzicht van de resultaten op de website, wordt er in de
na-verkoop vaak nog een aardig aantal kavels verkocht.
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11. De website van Skandinavië
De website is van goede kwaliteit. Om die leden die niet zo bekend zijn met deze website is besloten
een strooiblad specifiek over de manier waarop de website te benaderen is. Dit strooiblad wordt in
HNL.215 ingesloten en zal verder op alle NFVS-activiteiten worden gebruikt.
De webmeester(es) worden van harte bedankt voor hun werk.
12. Dankwoord
De rondzendsectiehoofden, kascommissie, bestuursassistenten en medewerkers De Bron worden
door de pr-commissaris Henk Burgman bedankt namens NFVS met een blijk van waardering in de
vorm van een waardebon. De medewerksters van de Bron krijgen een mooi boeket bloemen.
13. Rondvraag en sluiting.
Er zijn geen vragen. De voorzitter bedankt allen voor inzet en aanwezigheid en sluit de jaarvergadering
te 13.00 uur.

Christiaan Hertel. Secretaris.
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