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1. Algemeen

Vanuit een algemeen nationaal beeld maar ook specifiek vanuit een Filatelistisch oogpunt was ook dit jaar weer een
zeer bijzonder jaar voor de vereniging. De Corona Pandemie en de crisis die daaruit voortvloeide hebben een zware
wissel getrokken op de leden en de vereniging. Onze vereniging telde per januari 2022 171 leden. Leden die ons zijn
komen te ontvallen zijn: J.J. Wijngaarden en A.H.J. Diks.
Alle ledenbijeenkomsten in Amersfoort zijn niet doorgegaan. Het aantal leden is weer substantieel gedaald. De
waarde en kwaliteit van de Rondzendingen volgde ook in 2021 de negatieve ontwikkeling die al eerder werd
geschetst. Bestuur bijeenkomsten werden niet gehouden. Indien nodig werd telefonisch en/of d.m.v. e-mail contact
gezocht en overlegd.

Verder dient vermeld te worden dat ook over 2021 de schriftelijke veilingen zonder problemen zijn verlopen Er dient
wel te worden vermeld dat het voorbereiden van deze veiling zeer arbeidsintensief is geweest.

2.

Bijeenkomsten

In het zevenenvijftigste verenigingsjaar zijn er geen bijeenkomsten geweest i.v.m. COVID-19 pandemie!

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) 1*
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
Januari 2017
December 2017
53e verenigingsjaar 147
Januari 2018
December 2018
54e verenigingsjaar 139
Januari 2019
December 2019
55e verenigingsjaar 152
Januari 2020
December 2020
56e verenigingsjaar 35**
**Slechts één bijeenkomst i.v.m. COVID-19 pandemie!

1 * 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.
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3.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit zeven leden:
Dhr. W. Hendriks, voorzitter ad interim
Dhr. F. C. J. K. Hertel, ledenadministratie vanaf 3 maart 2019
Dhr. R.J. van Veenendaal, secretaris ad interim
Dhr. W. Jongen, 1e penningmeester vanaf 6 juni 2015
Dhr. W. Hendriks, 2e penningmeester vanaf 1 januari2009
Dhr. A. Steenbakkers, hoofdredacteur HNL vanaf 11 januari2001
Dhr. H. P. Burgman, PR. vanaf 21 oktober 1995
Dhr. H. P. Burgman, veilingmeester vanaf 8 januari2005
Dhr. R J de Leeuw, hoofd rondzendverkeer vanaf 15 november 2009

4.

Bestuursassistenten

Dhr. R. de la Fosse, veilingtafel toezicht, beurshulp
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)
De termijn voor een bestuursfunctie is drie jaar en kan door de gewone algemene ledenvergadering (GALV) telkens
met drie jaar worden verlengd. Bestuursleden Burgman en Hendriks hebben een dubbelfunctie.
Géén formele bestuursvergaderingen in 2021, wel telefonisch en via e-mail contact.

5. Commissie Nalatenschappen (CN)2
Er is het afgelopen jaar geen beroep gedaan op de Commissie Nalatenschappen.
De leden blijven in functie totdat de ledenvergadering anders beslist. De commissie bestaat uit: Dhr. H. P. Burgman
en Dhr. R. Herscheit.
2

Voor de taak en functies wordt verwezen naar de statuten en reglementen (S&R) van 2009, blz. 27.
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6. Centrale Kascommissie (CK)3
De CK controleert de boekhouding. Er wordt gekeken of de cijfers in overeenstemming zijn met de boekhoudkundige
gegevens en bewijsstukken. Kascommissie heeft de kas gecontroleerd en e.e.a. goedgekeurd
De leden blijven in functie totdat de ledenvergadering anders beslist.
De commissie bestaat uit: Dhr. B. Benedictus (Elspeet, 2012),
Dhr. H. Reus (Groningen 2016),
Dhr. P Huisman (’s-Gravenhage 2017).

7. Financiën
Ook over 2021 is er een flink positief resultaat van 2580,- Euro. Dit is grotendeels het resultaat van de hoge
opbrengsten van de veilingen. Daarnaast waren er veel minder verenigings-en bestuursactiviteiten, dit t.g.v. de
Corona Pandemie
Wederom nam het aantal leden af, waardoor de contributiebijdragen navenant slonken.
Een realistische verwachting over 2022 is moeilijk te maken. Wat wel te verwachten is dat het aantal leden verder
af zal nemen. Ook zullen de opbrengsten van het RZ verkeer dalen. Mbt de kosten, deze zullen mogelijk gaan
stijgen als we hopelijk weer regelmatig bij elkaar kunnen komen

8. Ledenbestand
Peildatum 1 januari 2022
Het aantal NL leden van NFVS ultimo 31 DECEMBER 2021 is 162 Nederlandse leden en 9 buitenlandse leden, 171
in totaal (2020: 173). Hieronder zijn 7 leden van verdienste. In 2021 zijn 8 nieuwe leden aangenomen en opzegging
9 en overleden 2.
Het aantal leden, binnen en buiten Nederland en leden van verdienste was in:
1992: 499
1993: 517
1994: 500
1995: 490
1996: 488
1998: 447
1999: 446
2000: 425
2001: 401
2002: 405
2004: 356
2005: 339
2006: 318
2007: 306
2008: 294
2010: 271
2011: 261
2012: 262
2013: 266
2014: 255
2016: 233
2017: 215
2018: 193
2019: 189
2020: 173

1997: 465
2003: 376
2009: 281
2015: 249
2021: 171

Nieuw is 9 z.g. buitenlandse Digi-leden. Dit zijn buitenlandse leden die alleen die een jaarvergoeding betalen en
daardoor toegang hebben tot de veiling. Aldus ontvangen zij geen Noorderlicht etc. (HNL kosten buitenland: 4x
2,06€ HNL, 4x 4,65€ porto en verzendkosten 4x 1,75€).
In de bijlage zijn de ledenmutaties over 2021 gegeven. Bovengenoemde DigiLeden zijn niet in de tellingen van
2020 en 2021 opgenomen
De vereniging heeft zeven leden van verdienste: de heren, H.P. Burgman, F. Hertel, R. Herscheit, H. Reus, R. van
Veenendaal, J.C. Ter Welle en erevoorzitter J.G. van der Laan.

NFS.6032

Jaarverslag ledenmutaties
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Datum

Lid nummer

Voorletters

Naam

Plaats

Nieuwe leden
12-jan-21

2971

Dhr. N.T.

Hazelhof p.a.
Nisja

Leeuwarden

19-jan-21

4021

Dhr. Luc

Bonnarens

Zele

7-feb-21

7010

Mr. M.

Hapke

Rohrlack

22-feb-21

1021

Dhr. B de

Bruijn

s-Hertogenbosch

26-jun-21

7008

mr. B

Heck

Broby

30-sep-21

2008

dhr W van

Terwisga

Utrecht

18-nov-21

1005

dhr A

Bultman

Bloemendaal

28-dec-22

1008

dhr J

Verver

Beverwijk

11-jan-21

1069

Dhr, G.H.A.

Baars

Drachten

4-feb-21

0360

Dhr. J V

Sondy

Castricum

8-aug-21

1062

Dhr J C

Beitsma

Amersfoort

9-okt-21

0892

dhr L

Vliegen

Zwolle

9-okt-21

0256

dhr C T A L

Smulders

Amersfoort

18-nov-21

0727

dhr C J H R

Gottenbos

Hoorn

27-nov-21

2011

dhr J P van

Gijzen

Deventer

18-dec-21

2103

Mevr F de

Vries Gabler

Giethoorn

23-dec-21

1064

Dhr P H H M van

Soest

Wessem

2-feb-21

1013

dhr J J

Wijngaarden

Obdam

8-mrt-21

0084

dhr A.H.J.

Diks

Breda

Opzeggingen

Overleden

9. Het Noorderlicht
In de zesenvijftigste jaargang van het verenigingsblad verscheen Het Noorderlicht viermaal, nummers 226-229 totaal
172 pagina’s, waarvan 8 verenigingsnieuws, 143 redactioneel, 4x4 pagina’s omslag en 12 pagina’s advertenties.
NFVS stuurt drieënveertig Noorderlichten naar de buitenlandse leden (9) en relaties ( 27) en (7) Nederlandse relaties.
Dit zijn verenigingen, catalogi uitgevers, adverteerders, redacties en contactpersonen. Informatie uit deze groep vindt u
terug in de rubriek læse-lukea-lese-lesa-läsa-lezen, catalogi besprekingen en redactioneel.
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
en een paginasubsidie van de Koninklijk Nederlandse Filatelisten Bond wordt het verenigingsblad medegefinancierd:
-

F. Banke,
Corinphila Veilingen b.v.
PZH Herscheit
Uitgeverij Facit förlags ab,
Postiljonen,
Scholma Print en Media
Veilinghuis Rietdijk bv
Skanfil Auksjoner As

Juszkowo, Polen
Amstelveen, Nederland
Dieren, Nederland
Malmö, zweden
Malmö, zweden
Bedum, Nederland
’s-Gravenhage, Nederland
Haugesund, Noorwege

www.fbanke.com
www.corinphila.nl
www.scandinaviastamps.nl
www.facit.se
www.postiljonen.com
www.scholma.nl
www.rietdijkveilingen.nl
www.skanfil.no

De Fa. Scholma Print en Media in Bedum verzorgde het drukwerk en verzending. De buitenlandse verzending (36 stuks)
wordt verzorgd door de ledenadministratie dhr. F. Hertel. De oplage bedroeg 250 stuks. Gemiddeld werden er 205 stuks
verstuurd aan leden, Nederlandse relaties, de noordelijke landen, Polen, België, Ierland, IJsland, USA en Israël.

5

De volgende publicaties over filatelistische onderwerpen en wetenswaardige zaken staan in de nummers 222-225: auteur,
artikel, nummer HNL en pagina:
Auteur:
H.P. Burgman, aijp
F.C.J.K. Hertel
H.C. van Meeningen
A.D.M. Steenbakkers
Boekbesprekingen:
H.P. Burgman, aijp
A.D.M. STeenbakkers
Redactioneel:
H.P.Burgman, aijp
H. Fiolet
F.C.J.K.Hertel
J. G.J. en H.F. Kuin
Hulshof
A.D.M. Steenbakkers

(Henning Nielsen)
Jurek Willig

Catalogi:
Skandinavien Frimækekatolog 2022, Baltikum und Finland
2021/2022
Lape Catalogus 2021 (nr. 83)
De Facit Special Classic 2022
Een meesterwerk (Danmarks Helsager
Norgeskatalogen postal III

Nr.
225

Blz.
27/30

228
229
227
227

26/29
1819
33/38
39/42

Dansk Posthistorisk Håndbog Provinsens brotypestempler
Chronik und Lieblingsstücken, Michel Skandinavien
Postryttaren 2021 (Zweden)
Det lille Bibliotek bind 5

227

22/23

228
229

21/24
25/2

226-9
227
223
225

13/16
17/20
38/42

227
229
228
229
227
227
228
229
229
229

5/12
29/30
4/14
4/11
25/27
28/32
30/42
42
35/41
31/34

læse-lukea-lese-lesa-läsa-lezen;
226- 227-18/21; 228-16/19; 229-14/17
Ongeldig van Helsinki naar Fiume
Pro Finlandia. In verzet tegen de russificatie
Alexander II, ‘Finlands goede Tsaar’
De langlopende gebruik series van Finland 2
Finland-Karelië-Karelia-Karjala katern 6-3
Vervalsingen (Inkeri-Nordingermanland)
Rockwell Kent en het privé luchtpost label Groenland 1932
Jule zegels IJsland 1999
Følgbrev bij een pakket naar een walvisjager
Automaatzegels van de Føroyar
Knip- en plakwerk (Denemarken poststukken)
Frankeren (en stempelen) in deze tijd (Denemarken)
Vertaling Steenbakkers, Deense Kruisbanden 1872-1906
De ovaalzegels van Deens West-Indië

10. Relatiebeheer en promotie
Ook in 2021 hadden we rekening te houden met de Covid-19 en zijn/haar Omikron kompaan. In deze periode zijn
het internet, de website en de "elektronische" nieuwsbrief belangrijke kanalen waar mee we met de leden konden
bereiken en communiceren. Hiermee kunnen niet alleen de leden snel geïnformeerd worden maar zijn er ook
makkelijker kontakten met geïnteresseerden buiten de vereniging te onderhouden.
Het bij-, actueel- en onderhouden van de website geschiedt door de webmasters. Deze worden aangestuurd door
de pr-commissaris. Wij proberen de website zo up to date als mogelijk te houden. Dit houdt in dat niet alleen alle
afleveringen van de elektronische nieuwsbrief op de site worden geplaatst maar ook dat er regelmatig nieuwe
inhoud wordt toegevoegd. Deze nieuwe inhoud kan bestaan uit korte en langere artikelen, veilinglijsten en dito
resultaten. Veel van deze content wordt opgeslagen en gearchiveerd waardoor dit nog lange tijd terug te vinden zal
zijn. Om een voorbeeld te noemen: De Vereniging van IJslandverzamelaars in Denemarken is onlangs opgeheven.
Hun periodiek "Islands-Kontakt" is gestopt en de in de loop der jaren gepubliceerde informatie dreigde verloren te
gaan. Deze publicaties werden met toestemming en samenwerking met Ole Svinth en vooral Jakob Arrevad één
voor één om gezet naar PDF's en zijn via onze website op te vragen. Wenselijk zou zijn dat ook ons eigen
kwartaalblad "Het Noorderlicht" op deze wijze toegankelijk zou kunnen zijn. Uiteraard zijn de nieuwsbrieven van de
Pr-commissaris, alsmede de mededelingen van de secretaris en de ledenadministratie daar na te lezen, zo ook
agenda's van vergaderingen en notulen evenals de data van de bijeenkomsten etc. Ook boekbesprekingen van
nieuwe en, op verzoek, oudere publicaties zijn op de site door te nemen. Verder kan en mag elk lid een artikel
schrijven over een Scandinavisch filatelistisch onderwerp waarna het op de site geplaatst kan worden.
Tevens is er de mogelijkheid om via de rubriek "advertentiemarkt" vraag en aanbod, ruilverzoeken en oproepen etc.
te plaatsen.
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Als filatelistische vereniging zijn wij bij de KNBF aangesloten en ook hun nieuws- c.q. bondsbrieven zijn via onze site
toegankelijk voor onze leden.
In 2021 zijn bijna alle filatelistische evenementen geschrapt en was de vereniging zodoende niet aanwezig op
beurzen en/of tentoonstellingen.
De pr-commissaris verzorgde in 2021 ook weer een regelmatig (ruim twintig) per e-mail verzonden "Elektronische
nieuwsbrief" (zie ook hierboven). Verder is het advertentiebeheer in handen van de pr-commissaris. Bovendien
onderhoudt de pr-commissaris contacten buiten de vereniging met zusterorganisaties en andere
postzegelverenigingen zowel in binnen- als buitenland en ook diverse filatelistische bonden, federaties,
postadministraties en andere instanties zoals veilinghuizen, catalogi uitgevers etc. Door de Corona crisis gaat dit
meestal via de e-mail en een enkele keer zelfs nog met snail-mail.

11. Website NFVS (www.nfvskandinavie.com)

Website NFVS – www.nfvskandinavie.com
De website van NFVS is een belangrijk communicatiemiddel van de vereniging. Leden en externe belangstellenden
kunnen hier allerlei informatie vinden over de vereniging: bijeenkomsten, lidmaatschap, deelname rondzendverkeer,
Scandinavische filatelie (bijv. boekbesprekingen, artikelen). Om alle informatie makkelijk terug te kunnen vinden,
wordt vast gehouden aan de overzichtelijke structuur.
Door COVID-19 konden na maart de bijeenkomsten niet door gaan en veel informatie werd via de website verspreid.
Zo werden de veilingen in een schriftelijke variant gegoten en bood de site mogelijkheden om veel extra afbeeldingen
te laten zien. Fysiek kavels bekijken was immers niet mogelijk. Het kostte de beheerders veel extra inspanning en tijd
om al die scans en foto’s te bewerken en op de site te publiceren
Sinds begin december 2020 is er, met instemming van het bestuur, een Facebook-pagina
(www.facebook.com/nfvskandinavie) geopend om bekendheid en interesse voor de vereniging te genereren en zo
mensen naar de website te leiden.
Het opschonen van nieuwsberichten, archiveren van o.a. veilingbestanden en de jaarlijks te verschijnen catalogi
blijven terugkerende werkzaamheden. De gearchiveerde bestanden blijven op de site raadpleegbaar.
Nieuwsberichten worden 1 jaar bewaard en jaarlijks in januari verwijderd.

12. Tentoonstellingen en beurzen.

In 2021 werd er, vanwege het COVID-19 pandemie aan geen enkele tentoonstelling of postzegelmanifestatie
deelgenomen. Door het bestuur is begin 2020 het besluit genomen om niet meer als vereniging deel te nemen mede
door de hoge kosten en geen reultaat

13. Rondzendverkeer
Het RZV in 2021 laat zien dat over de hele linie de achteruitgang doorzet.
Begonnen we dit jaar met 72 leden dit aantal is einde 2021 terug gelopen naar 65 leden.
De aankopen uit de rondzendboekjes namen met 23% af wat tot gevolg heeft dat de provisie voor de
club ook minder is. Hierdoor moet de vereniging het verlies van het RZV gaan compenseren.
Tevens zien we het inzenden van rondzendmateriaal sterk terug lopen en de inzendwaarde met 41.5 %
af nemen.
Ik doe dan ook een dringend beroep aan alle leden om rondzendmateriaal in te leveren.
De boekjes en enveloppen zijn nog steeds gratis bij de RZC (Rob de Leeuw) te verkrijgen.
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Het rondzendverkeer heeft ook in het tweede coronajaar normaal kunnen functioneren door de
welwillende steun van onze sectiehoofden, namens de rondzendleden en de vereniging mijn dank
hiervoor.
.
Sectiehoofden
(A) J. Adams, regio 's-Gravenhage
(B) B.J.M. Huisenga regio N-Holland
(F) H.R. Reus, regio Fryslân-Groningen-Drenthe
(I) R.J. de Leeuw, 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 Utrecht
(O) R.J. de Leeuw, regio Amsterdam
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14. Secretariaat
Het secretariaat heeft een zeer rustig 2021 gekend. Dit t.g.v. relatief weinig activiteiten(behoudens het
verenigingsblad, veilingen, rondzendingen etc.), zowel binnen de vereniging als daarbuiten. De rapportages van de
diverse andere bestuursleden, commissieleden etc. en externen staven dit.

15. Veiling
Het inleveren van veiling kavels kan door elk lid van de NFV SKANDINAVIË geschieden. Ook materiaal, dat door
de erven van leden die zijn weggevallen, aan de vereniging werd toevertrouwd, werd ingebracht.
In te leveren materiaal kan bestaan uit: losse postzegels en poststukken, verzamelingen, dozen, partijtjes,
gelopen rondzendboekjes, boeken en literatuur evenals toebehoren en accessoires. Kortom alles wat met de
Scandinavische filatelie te maken heeft. Hiervan word door de leden druk gebruik gemaakt.
Bieden kan in persoon door aanwezig te zijn op de bijeenkomst of als schriftelijke bieder door middel van het
inzenden (aan de veilingmeester) van het biedbriefje per e-mail of via snailmail. Telefonische biedingen worden,
om misverstanden te voorkomen, niet aangenomen.
Ook hier was de Corona pandemie nog steeds een ongewilde spelbreker.
Alle vier de bijeenkomsten met veiling (13 maart - 19 juni - 11 september en 11 december) werden afgelast.
Net als in 2020 hebben we de veilingen in een schriftelijk "jasje" gegoten.
Dit heeft veel improvisatie, aanpassingen, hoofdbrekens en extra veel tijd gekost.
De 206e veiling die gepland stond op 13 maart werd verschoven naar 24 april en bevatte ruim 1300 kavels
waarvan er slechts 338 (= 26%) verkocht werden. Veiling 207 werd doorgeschoven naar 11 september en had
met een kleine 1400 kavels een net iets grotere omvang. Hiervan werd slechts 24% verkocht. De decemberveiling
(Nr. 208 - 11 december) had 1001 kavels waarvan 39 % in andere handen gingen. Ondanks dat we één veiling
minder hadden en het toch wel teleurstellende aantal kavels dat verkocht werd konden we niet spreken van een
slechte opbrengst voor de vereniging.
Doordat er een aantal dure/betere kavels verkocht werden was het eindresultaat genoeg om uit de kosten te
komen en er zelfs een aardige opbrengst voor de vereniging kon worden bijgeschreven.
De verkoop van albums, verzamelingen en snuffelpartijtjes daalde dramatisch daar dit materiaal niet fysiek in te
zien was. Van veel kleine kavels zoals losse zegels, series en blokken etc. hebben we scans gemaakt en op de
website geplaatst. Na afloop van elke veiling moesten alle verkochte kavels gegaard, verpakt en verzonden
worden. Vooral dit laatste veroorzaakte, net als in 2020, nogal wat reuring in het huishouden van de
veilingmeester.
Elke veilinglijst is vanaf de website, in vier verschillende "formats") te downloaden en wordt alleen nog op verzoek
tegen een bijdrage á € 17,50 (voor 2021) aan druk- en verzendkosten per snailmail toegestuurd.
Noodzakelijke correcties werden zo spoedig mogelijk op de site gepubliceerd. Zoals vermeld werd er een selectie
van de kavels op de site afgebeeld. Op verzoek kon, zover mogelijk, praktisch en noodzakelijk, extra scans
aangevraagd worden die ook op de site gepubliceerd werden. De literatuurveiling heeft een eigen sub pagina, ook
hier worden de kavels afgebeeld en omschreven.
Dankzij de plaatsing van een resultatenlijst op de website, werd er in de na-verkoop periode (± 14 dagen na
afloop van de veiling) vaak nog een aantal kavels verkocht.

16. Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen
De NFVS is aangesloten bij de KNBF 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 Houten, 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 KNBF georganiseerde evenementen in binnen- en
buitenland die onder de FIP4 vallen.
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17. Slotbeschouwing
Het bestuur van de vereniging heeft vertrouwen in de toekomst en zal in het 58e verenigingsjaar 2022 haar huidige
beleid voortzetten. In 2022 zal er, nadat de Corona Beperkingen weer zijn opgeheven, door het Bestuur en de
Commissies weer met volle kracht aan alle verenigingsactiviteiten worden gewerkt. Bijeenkomsten, live
vergaderingen, beurzen en andere relevante “events” zullen weer georganiseerd worden en actief onder de aandacht
worden gebracht. Er zal toch ook specifieke aandacht geschonken gaan worden aan de omvang van de vereniging.
Het verder dalen van het aantal leden zal, nog afgezien van de financiële consequenties, er de oorzaak van gaan zijn
dat de vereniging onleefbaar/niet meer levensvatbaar zal worden.

❖ De bijeenkomsten zullen t.z.t. wederom worden gehouden in Amersfoort en wel in Ontmoetingscentrum De

❖
❖
❖
❖
❖

Bron, dat met het openbaar vervoer zeer goed bereikbaar. Vanaf NS-station Amersfoort Centraal stadsbus 6,
13 minuten bussen en van de bushalte Ganzenstraat twee minuten lopen. De koster en vrijwilligers van De
Bron verzorgen alle consumpties en een goed verzorgde lunch tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
Parkeren is mogelijk op de gratis parkeerplaatsen.
Voor het verenigingsjaar 2022 staan 4 ledenbijeenkomsten met verenigingsveiling op de kalender:
12 maart, 11 juni Gewone Algemene Ledenvergadering, 10 september en 10 december.
Vier bestuursvergaderingen + elektronisch vergaderen,
Vier uitgaven van het noorderlicht, nr. 230-233,
De NFVS-website www.nfvskandinavie.com wordt regelmatig bezocht. Via dit medium worden veilinglijsten,
nieuwsbrieven, wetenswaardigheden en alles wat u niet mag missen doorgegeven,
NFVS-NIEUWSBRIEF per e-mail, zo vaak als nodig, met, los en vast klein nieuws, aankondiging
bijeenkomsten, beurzen/tentoonstellingen waar NFVS aan deelneemt, beschikbaarheid van veilinglijsten op
de website, etc.

Is getekend mei 2022
Kessel,
W. Hendriks, voorzitter a.i.
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Nijkerk,
R.J. van Veenendaal. , secretaris

FIP, Fédération Internationale de Philatélie
De organisatie van Filatelistische Bonden.
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