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1. Algemeen 

Het verenigingsjaar 2008-2009 was een jaar waarin veel is gebeurd binnen NFVS.  

Op de GALV (Gewone Algemene Ledenvergadering) van 17 januari 2009 (NFS 3597) is een concept 

besluitenlijst (3603) van de vergadering opgesteld. 

Op de BALV (Buitengewone Algemene Ledenvergadering) van 4 april 2009 (3620) is een aantal 

wijzigingen in de organisatie van NFVS goedgekeurd en doorgevoerd. Onder andere is het verenigingsjaar 

gelijkgesteld aan het kalenderjaar. Dit houdt in dat het 45
e
 verenigingsjaar met drie maanden is verlengd, 

zijnde van 1 oktober 2008 tot en met 31 december 2009. De contributie voor het 46
e
 verenigingsjaar wordt 

berekend over vijftien maanden. De contributie voor het 47
e
 jaar (2011) werd vastgesteld op € 27,50 voor 

de Nederlandse leden. Met stuk NFS.3601 van 28 januari 2009, als bijlage van Het Noorderlicht 180 

(maart 2009) toegevoegd, zijn alle leden hiervan in kennisgesteld.  

Met medewerking van een aantal leden van NFVS, o.a. dhr. Dr. Schmitz, dhr Ir ten Wolde en dhr Wijker, 

is herformulering van de statuten en huishoudelijke reglementen tot stand gekomen. De voorzitter kon de 

vastgestelde tekst voorleggen aan de notaris, die deze goedkeurde. De nieuwe statuten, in de vorm van een 

mooi opgemaakt boekje, zijn met HNL 182 aan alle leden gestuurd. 

Ter ere van het 45
e
 verenigingsjaar hebben de heren H. Burgman, Ter Welle en Honkoop van de 

Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-verenigingen de zilveren Bondsspeld gekregen op 10 

oktober 2009. Zie HNL.182 pag.40-41. Dhr ter Welle was voorzitter en bestuurslid van 1982-2004, dhr 

Burgman PR en veilingmeester vanaf 1995, en dhr Honkoop rondzendcommissaris van 1996 tot 2009.  

Dhr Honkoop, hoofd rondzendverkeer, en zijn districtshoofden, zorgden voor een rendabel en goed lopend 

rondzendverkeer. Het was verheugend dat dhr de Leeuw het rondzendverkeer, per november 2009, onder 

zijn hoede wilde nemen.  

Dhr H Burgman heeft nog een dubbele functie, veilingmeester en Pr commissaris. Dhr.R Ruijs is bereid 

gevonden een deel van het PR-schap over te nemen, n.l. de tentoonstellingen. Door het bestuur wordt naar 

een 2
e
 veilingmeester gezocht, omdat de belasting in tijd voor dhr Burgman soms merkbaar te groot is. Per 

slot van rekening is hij ook een fervente filatelist!  

De inzet van alle bestuursleden en een aantal actieve leden kan niet voorkomen dat het ledenbestand in een 

dalende lijn is. Onvermijdelijk, wanneer naar de leeftijdsopbouw van ons ledenbestand wordt gekeken.  

Het bestuur heeft ernaar gestreefd dat de lidmaatschapsbijdrage geen reden tot opzegging vormt. Toch was 

verhoging van de bijdrage nodig om kostendekkend te werken. 

Leden van NFVS kunnen tegen aantrekkelijke kortingen catalogi en literatuur via de vereniging kopen. 

De locatie voor de bijeenkomsten, sociëteit Amicitia in Amersfoort, ligt centraal in Nederland. Sociëteit 

Amicitia is nog één van de weinige echte sociëteiten, heeft een goede sfeer, een ruime zaal voor veiling en 

postzegelen, een bargedeelte met fauteuils waar een goed gesprek mogelijk is. Een goede keuken verzorgt 

de bestelde lunches. Onze gastgevers zijn de heer en mevrouw Heemstra. Het bestuur heeft in een gesprek 

met het Sociëteitsbestuur en dhr Heemstra het gebruik van deze mooie locatie voor de komende jaren 

vastgelegd. Het bestuur en de leden die de bijeenkomsten bezoeken zijn blij met deze uitstekende locatie. 

Het aantal leden dat de weg naar Amersfoort vindt, blijft stabiel.  

Niet alleen bij de leden maar ook buiten de verenging is men vol lof over uiterlijk en inhoud van Het 

Noorderlicht. Het wordt merkbaar in binnen- en buitenland gelezen. Diverse malen wordt in de 

buitenlandse literatuur naar Het Noorderlicht verwezen. Regelmatig wordt gereageerd op internet 

geplaatste artikelen. Het statuten en reglementenboekje heeft ook een leuke opmaak en verluchtigt de ernst 

enigermate. 

Onder leiding van veilingmeester, dhr H Burgman, wordt enthousiast door inzenders en kopers aan de 

veilingen deelgenomen.  

Door deelname aan de Filatelie beurs in Nieuw Loosdrecht en Postex te Apeldoorn, met kraam en kaders, 

vestigt de vereniging de aandacht op haar bestaan. Hier melden zich ook vaak nieuwe leden. 

Leden die zich door het jaar actief inzetten, worden door de vereniging bedacht met een presentje als dank 

voor hun inzet. 
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2. Bijeenkomsten 

In het 45
e
 verenigingsjaar waren er vijf verenigingsdagen met veiling in de Sociëteit Amicitia te 

Amersfoort. Deze waren op 11 oktober 2008(50), 17 januari 2009 (62) met jaarvergadering (Gewone 

Algemene Ledenvergadering, GALV), 4 april(60) met een Buitengewone Algemene Jaarvergadering 

(BALV), 11 juli(44) en 10 oktober (46). Het gemiddelde ledenbezoek bleef vrijwel hetzelfde. De vijfde 

verenigingsdag heeft betrekking op het parallel laten lopen van het verenigingsjaar met de jaarkalender.  

 

Het aantal geregistreerde bezoekers van de ledenbijeenkomsten met verenigingsveiling was: 

Dieren:         Aantal bezoekende leden 

Oktober 2002 – september 2003 39e verenigingsjaar    167 

Oktober 2003 – september 2004 40e verenigingsjaar   (55 één bijeenkomst)  

Amersfoort: 

Oktober 2003 – september 2004 40e verenigingsjaar   161 totaal  

Jubileum 6 maart 2003       87 

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 45
e
  verenigingsjaar   262 (216) 

   

De GALV voor het 45
e
 verenigingsjaar is door kalenderverschuiving, op 24 april 2010. 

 

3. Bestuur 

Het bestuur bestaat uit zeven leden: 

Dhr Ir. J G van der Laan, voorzitter   vanaf 1 januari 2008 

Dhr. F C J K Hertel, secretaris     vanaf 21 september 1996 

Dhr Drs. R van Veenendaal, 1
e
 penningmeester vanaf 12 januari 2002 

Dhr. W Hendriks, 2
e
 penningmeester   vanaf  1 januari 2009 

Dhr. A Steenbakkers, hoofdredacteur HNL  vanaf 11 januari 2001 

Dhr. T Honkoop, hoofd rondzendverkeer   vanaf 21 september 1992 – 15 november 2009 

Dhr. H P Burgman, PR     vanaf 21 oktober 1995 

Dhr. H P Burgman, veilingmeester, a.i.  vanaf 8 januari 2005 

Dhr. R J de Leeuw, hoofd rondzendverkeer  vanaf 15 november 2009 

 

Assistenten: 

Dhr R de La Fosse, veilingtafel toezicht, beurshulp, 

Dhr D Keck, beurs en tafelhulp PR. 

Dhr J Baas, web-site beheerder, www.NFVSkandinavie.nl (2005). 

Dhr. R Ruijs, PR-tentoonstellingen (2008).  

 

De termijn voor een bestuursfunctie is drie jaar en kan door de gewone algemene ledenvergadering telkens 

met drie jaar worden verlengd. Eén bestuurslid heeft een dubbelfunctie.  

Het bestuur vergaderde viermaal: 3 januari 2009, 28 maart, 5 september(elektronisch) en 14 november. De 

verslagen hiervan, NFS. 3590, 3613, 3669, 3710 liggen op alle bijeenkomsten bij de secretaris ter inzage. 

4. Commissies 

4.1 De Commissie Nalatenschappen (CN) 

De leden blijven in functie totdat de ledenvergadering anders beslist.  
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De CN staat ten dienste van nabestaanden van een overleden lid of voor leden die stoppen met hun 

verzameling. De CN inventariseert verzamelingen en adviseert hoe een verzameling op de best mogelijke 

manier verkocht kan worden.  

Alle leden hebben een ‘codicil’ ontvangen. Hierop staat wat te doen na overlijden of andere 

handelsonbekwaamheid. Het advies van het bestuur is dit codicil in of bij de verzameling te bewaren. 

De commissie bestaat uit de heren:  Dhr H P Burgman   

Dhr J A J van Dijk  

       Dhr R Herscheit 

 

4.2 Centralekascontrole Commissie 

De leden blijven in functie totdat de ledenvergadering anders beslist. 

De CK controleert de rekeningen, betalingen en boeken, financiën rondzendverkeer en 

verenigingsveilingen. Na akkoord geeft zij een verklaring af voor ‘verschoning’ (decharge) van 

penningmeester en bestuur op de jaarvergadering. 

De CK bestaat uit de heren:  dhr W Jongen uit Horst (2006) , 

      dhr J Dijs (2008) uit Huizen (2008) 

      dhr dr B A Schmitz uit Baarn (2009), reserve per 12 april 2009. 

 

5. Financiën 

De kascommissie controleert de boekhouding. Er wordt gekeken of de cijfers in overeenstemming zijn met 

de boekhoudkundige gegevens en bewijsstukken. Advies op het gebied van financieel beleidsopbouw kan 

de KC geven, het bestuur beslist uiteindelijk of dit advies wordt overgenomen en aan de leden voorgelegd. 

Het innen van de contributie is en blijft een probleem. Ondanks een tweede schriftelijk verzoek als bijlage 

en oproep in HNL.182 de betaling voor 31 december te doen, werd vooralsnog door 17 leden niet 

gereageerd (prikdatum 31 december 2009). 

 

6.  Ledenbestand (2008-2009) 

Het aantal leden van NFVS is gedaald mede doordat veel oudere leden met filatelie stoppen om 

gezondheidsredenen of door overlijden. De vereniging telt  272 (279) betalende Nederlandse en 9 (10) 

buitenlandse leden (Peildatum 31 december 2009), vijf leden van verdienste. Negen (10) nieuwe leden 

werden aangenomen, achttien (19) hebben opgezegd en (3) geroyeerd, omdat na herhaaldelijk aanmanen 

en telefonisch contact geen contributie werd betaald, drie (4) leden zijn overleden.  

Het aantal betalende leden was (jaar: aantal, inclusief buitenland) 

1992: 499 1993: 517  1994: 500  1995: 490 1996: 488 1997: 465 

1998: 447 1999: 446  2000: 425  2001: 401 2002: 405 2003: 376 

2004: 356 2005: 339  2006: 318  2007: 306  2008: 294 2009: 281 

 

In bijlage 1 zijn de ledenmutaties 01-10-2008 t.e.m. 31-12-2009 gegeven. 

De vereniging heeft vijf leden van verdienste dhr C Nieuwland, mevr Th Koomen de Jong, dhr R 

Herscheit, dhr J C ter Welle en dhr W L Anneveld, allen gedurende lange jaren touwtrekkers van de 

vereniging. 

 

7.  Het Noorderlicht 

De 45e jaargang van het verenigingsblad Het Noorderlicht verscheen vijfmaal, nummers 177 - 181 totaal 

172 redactionele pagina’s. Bij de nummers 180, 181, en 182 zijn bijsluiters met verenigingsnieuws 

bijgevoegd. Bij nummer 182 46
e
 jaargang december 2009 werden als bijsluiter de nieuwe statuten en 

reglementen en een codicilvoorbeeld verzonden. 

Het verenigingsblad Het Noorderlicht is het communicatiemedium voor alle leden en was ook in dit 

verenigingsjaar weer prima verzorgd met leerzame artikelen, tips, boek- en catalogibesprekingen. Mede 
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dankzij de adverteerders (PZH Herscheit, PZH van Dijk, PZH Engers Frimerker, Veilinghuis Thomas 

Høiland, uitgeverij Facit förlags AB, veilinghuis Moldenhauer AS, Skanfil as) wordt het verenigingsblad 

mede gefinancierd. Grafische Service Centrum van Gils te Wageningen drukt het kwartaalblad, de 

verzending verzorgt de secretaris. Buitenlandse leden ontvangen het Noorderlicht met postzegelfrankering, 

voor Nederland gebeurt dit uit kostenoverweging door frankering bij abonnement. De oplage bedraagt 350 

stuks. Totaal worden 326 stuks verstuurd aan leden en relaties, voornamelijk in de noordelijke landen. 

 

De volgende publicaties over filatelistische onderwerpen en wetenswaardige zaken staan in de nummers 

177 – 181 (auteur, artikel, nummer HNL en pagina) en in ieder nummer ‘zegeltjesnieuws’: 

 

E Berger Veendam en de Duits-Oostenrijkse postale unie, DOPV (1) 178; 27/28 

(T Steenbakkers) Veendam en de Duits-Oostenrijkse postale unie, DOPV (2) 179; 3/4 

H P Burgman, AIJP Læse-Lukea-Lese-Lesa-Läsa-Lezen   177 15/18 178;21/25 

  179; 23/27 

    181; 25/30 

  Boekbesprekingen en catalogi  177; 12/14; 178; 32/33 

H Fiolet Wat verzamelt men in Finland anders dan bij ons? 177; 25/30 

  De Finse kerstzegels 178; 2/9 

J ter Haar Goden uit het Noorden 178; 16/20 

H C van Meeningen Zaterdagpost in Zweden 177; 23/24  

  Kriskras door Zweden 178;29/31 

 Zelfklevende postzegels in Zweden  180;13/14; 181; 2/6 

R van Grunningen De eerste zegels van Deens West-Indië 179; 10/14 

A L Ruijne Hålogaland 2009 181; 14/17 

T Steenbakkers Post uit Noorwegen 177; 2/6  

  Nieuwe logo Noorse Post 178 ; 11/12  

  Mosterhavn 22 november 1865 178 ; 13/15 

  Filatelistisch jaarboek 2008 178; 34/35 

  Norgeskatalogen 2009 179; 16/17 

 Nordia 2008 179; 18/22 

 Rogaland filatelistisch 180; 4/11  

 Nieuw Zweden 180; 15/19 

 Twee verschillende Sandøsund stempels op een brief 180; 21/24 

 Bomarsund 181; 7/12  

Drs J M Vroom Deense pakketpost in de negentiende eeuw  177; 7/11 

  Het Deense postkantoor als incassobureau 179; 5/8 

 Expres brieven-Hasterbreve 1865-1919 180; 2/3 

 De Kopenhaagse ‚Fodpost’ (1806) 1851 181; 18/23 

  

8.  Promotie. 

Dhr H Burgman, het bestuurslid voor promotie en relatiebeheer, spendeerde veel tijd om de binnen en 

buitenlandse contacten te verstevigen en naamsbekendheid te krijgen in filatelistische tijdschriften. 

Bezoek aan handelaren in binnen en buitenland zorgt voor advertenties in HNL, noodzakelijk om de 

exploitatie kosten te drukken. Ieder jaar regelt HB de aanschaf van de Facit, dé Skandinavië catalogus, en 

vele andere catalogi, tegen inkoopprijs. Leden van NFVS maken van deze aanbieding gebruik. Het PR-

schap brengt zeer veel correspondentie met zich mee. Publicaties van nieuwe catalogi zorg voor reclame 

materiaal, enz. Vragen, schrijven, bellen om aan gegevens te komen om de leden te informeren.  

 

De heer J M A Baas verzorgt en beheert de website www.NFVSkandinavie.nl waarop diverse artikelen, 
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boekbesprekingen en andere filatelistische wetenswaardigheden, ledenbijeenkomsten en veilinglijsten. Het 

aantal bezoeken aan de website is niet bekend omdat registratie hiervan vanwege ongewenste reclame 

enige tijd is onderbroken. Drie nieuwe leden gaven zich op na het lezen van de netpagina. Toch een leuk 

succes. 

 

De PR commissaris wordt geholpen door Dhr D T Keck (literatuurtafel en tentoonstellingen) en dhr R de 

la Fosse (veilingtafel en tentoonstellingen).  

 

Het relatiebeheer bedient vijfendertig buitenlandse en zes binnenlandse relaties. Dit zijn personen of 

instellingen die NFVS van informatie voorzien door uitwisseling van verenigingsbladen en 

correspondentie. Het belangrijkste nieuws komt direct terecht in het Noorderlicht in de 

rubriek:”boekbesprekingen Læse – Lukea – Lese – Lesa – Läsa – en nog eens lezen!” 

 

De vereniging was aanwezig op de 20e Filateliebeurs in Nieuw Loosdrecht van 23-25 januari 2009 en 

NFVS was ook aanwezig op de Postex te Apeldoorn, 16/18 oktober 2009.De NFVS kraam werd goed 

bezocht en veel bezoekers toonden hun belangstelling. Op de kraam ligt veel informatiemateriaal van de 

Scandinavische postbedrijven, literatuur, catalogi etc. Voor ieder wat wils. Op het kinderhoekje staat een 

doos postzegels waaruit kinderen gratis mogen uitnemen. Iedere tentoonstelling of beurs leverde drie 

nieuwe leden op. 

 

9.  Rondzendverkeer 

 

Dhr. T Honkoop is per november 2009 met zijn werkzaamheden als rondzendcommissaris (RZC) gestopt 

en heeft dit overgedragen aan dhr R J de Leeuw. 

De RZC, die zelf ook een sectie onder zijn hoede heeft, wordt in het land bijgestaan door negen 

sectiehoofden, die hem veel ondersteunend werk verlenen.  

Het rondzendverkeer liep goed en het materiaal was redelijk tot goede kwaliteit. Om een kwalitatief goed 

rondzendverkeer te houden is het van essentieel belang dat er voldoende aanbod blijft van nieuwe 

rondzendboekjes en dan vooral boekjes met een hoge inzendwaarde. 

Aan het rondzendverkeer nemen 127 leden deel. 

 
- (I) G Jordans, Zeeland en Brabant  

- (K) A H den Brinker, sectie K: Limburg 

- (T) R J de Leeuw,sectie T: Amsterdam  

- (N) J H Dijs, sectie N: Hilversum e.o. 

- (J) A Eilers, sectie J: Rotterdam e.o. 

- (B) B J M Huisenga, sectie B: N-Holland 

- (F) H R Reus, sectie F: Fryslân-Groningen-Drenthe 

- (A) J Adams, sectie A: ’’s-Gravenhage e.o. 

- (M) H Slootbeek, sectie Flevoland 

- (E) H J Dogger, sectie Utrecht e.o. 

 

10.  Secretariaat 

 

Het secretariaat verwerkte ongeveer 512 stukken van allerlei aard (Postlijsten P45 – P48). Vragen van 

leden, andere verenigingen, buitenland, lidmaatschap aanvragen, verslagen, enz. Helaas moet veel tijd 

gestoken worden met het innen van de contributie.  

 

11.  Statuten en reglementen. 

 

Het vernieuwen van de statuten, het huishoudelijke reglement, reglement rondzendverkeer, 

veilingreglement vordert. Het proces werd geleid door de voorzitter Ir J G van der Laan, geassisteerd door 

dhr. Wijker, Dr Schmitz en Ir Ten Wolde. Juridisch is dit stuk afgestemd met Notaris Goedegebure. 

Gepubliceerd en gestuurd aan alle leden, de KNBF en KvK. 
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12.  Veiling 

 

Dhr H Burgman verzorgde de volgende veilingen: 11 oktober 2008, 17 januari 2009, 4 april 11 juli en 10 

oktober. Gemiddeld werden per veiling 650 kavels onder de hamer gebracht. Hiervan werd ongeveer 40% 

verkocht. Het aangeboden materiaal was goed tot zeer goed, toch voor ieder wat wils. Opvallend was dat 

vooral “rechttoe rechtaan“ landenverzamelingen slecht of niet verkoopbaar waren. Meestal werd naar 

gespecialiseerd materiaal gezocht. Stockboeken, literatuur etc. wordt voor de veiling aangeboden en 

verkaveld, deze staan niet in de veilinglijst. 

 

13.   Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen 

NFVS is aangesloten bij de NBFV en heeft meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Bond 

geeft: een goede verzekering voor transport en opslag van filatelistisch materiaal, het beschikbaar stellen 

van tentoonstellingskaders, vergaderlocatie in Utrecht, bibliotheek, 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 en niet direct op 

de activiteiten van de Landelijke Gespecialiseerde verenigingen met verzamelgebieden buiten Nederland. 

Deze verenigingen zijn weliswaar verenigd in het LOG (Landelijk Overleg Gespecialiseerde verengingen), 

doch worden door de Bond niet voldoende ondersteund. Leden van NFVS kunnen gratis of tegen een 

vergoeding deelnemen aan de door de NBFV georganiseerde evenementen of buitenlandse evenementen 

deelnemen die onder de FIP
1
 vallen.  

De Bond van Nederlandse Filatelisten Verenigingen, waarbij NFVS is aangesloten, heeft een ledenkaart 

uitgegeven (geldig tot en met 2009!). Alle leden die de contributie betaald hebben krijgen deze kaart 

kosteloos. De kaart geeft recht op een aantal faciliteiten en kortingen bij leveranciers zoals in de (groene) 

bijsluiter is vermeldt. Op internet www.nbfv.nl/ledenkaart kunnen alle plichten, voordelen en rechten 

worden gelezen. De kaart is geldig tot en met 2009. 

 

14.  Bondsonderscheidingen 

Op 10 oktober heeft de Koninklijke Bond van Filatelisten Verenigingen, uit handen van de 

Bondsbestuurder Evenementen P van Walraven, de leden J ter Welle, T Honkoop en H Burgman de 

zilveren Bondsspelt toegekend en opgespeld. Dhr ter Welle is lid van NFVS vanaf november 1977 en nam 

tot 1982 de taak bibliothecaris op zich. Van 1982 tot 1984 was hij veilingmeester en van 1982 tot 2004 

voorzitter. Dhr Honkoop is lid van NFVS vanaf 1976 en hoofd rondzendverkeer van 1996 tot 2009. Dhr. 

H.B.Burgman (1952-08-17) is lid van NFVS sinds 1983 en bestuurslid vanaf 1994. Op 21 oktober 1995 

heeft hij de taak van PR commissaris op zich genomen.. Toen in 2003 de veilingmeester zijn taak 

neerlegde nam dhr Burgman deze over en verzorgde jaarlijks vier indrukwekkende veilingen met prachtig 

materiaal. 

15. Slotbeschouwing 

 

Het bestuur van de vereniging heeft vertrouwen in de toekomst en zal in het 46e verenigingsjaar, 1 januari 

2010 tot en met 31 december 2010, haar huidige beleid voortzetten. De uitdrukkelijke wens is meer 

inbreng van individuele leden en het opnemen van functies. 

 De tijdsbesteding van de bestuursleden liep op tot meer dan 2500 uur, weer meer dan in het vorige 

jaar! 

 De bijeenkomsten zijn in Amersfoort, de Sociëteit Amicitia, dat met openbaarvervoer zeer goed 

bereikbaar is en de loopafstand van bus en trein is 2 minuten. Amicitia verzorgt consumpties en lunches 

                                                      
1
 FIP, de organisatie van Filatelistische Bonden. 

http://www.nbfv.nl/ledenkaart
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tegen zeer aantrekkelijke prijzen. 

 Parkeren is mogelijk op het terrein van KWA, kosten € 2,50, dat is 1/10
e
 van de normale parkeerprijs. 

KWA stort het geld in een charitatief fonds.  

 Voor het verenigingsjaar 2010 staan vier ledenbijeenkomsten met verenigingsveiling op de kalender, 

drie bestuursvergaderingen, vier Noorderlichten Nr. 182-185  

 De NFVS web-site is beschikbaar: www.NFVSkandinavie.nl. 

 NFVS zal zich weer laten zien op de Filateliebeurs 29-30 2009, Nieuw Loosdrecht en op de Postex te 

Apeldoorn medio oktober. 

 De bijeenkomsten met verenigingsveiling in het zesenveertigste verenigingsjaar zijn op: 23 januari, 24 

april (GALV), 10 juli en 9 oktober./ 

 

Is getekend. 

Almere 27 februari 2010 Kampen 27 februari 2010 

F C J K Hertel, secretaris J G van der Laan, voorzitter. 

 
NFVS. 3733 Bijlage 1: Historisch overzicht functiejaren bestuur.  
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Secretaris Hertel  B-

09 

  X-

10 

   X-

01 

  X-

01 

  X 

01 

  

1e 

Penningmeester 

Veenendaal       B-

09 

   X-01   X-

01 

  B 

2e 

Penningmeester 

Hendriks               B 

01 

  

Veilingmeester Burgman           X-01   X-

01 

  B 

Hoofdred. HNL Steenbakkers       B-

10 

   X-01   X-

01 

  B 

Hoofd RZV Honkoop ‘92 X-

10 

  X-

10 

  X-

10 

   X-01   X-

01 

A 

11 

  

Hoofd RZV 

 

De Leeuw               X 

11 

  

PR Burgman B-

10 

  X-

10 

  X-

10 

   X-01   X-

01 

  

 

B 

 

B = jaar van benoeming met maand 

X = herbenoeming met maand  

A = aftredend met maand 

ZP = zonder portefeuille 

 

 

Bijlage 2 Financiën.  
 

NFS 3746/1  Winst en verliesrekening 45
e
 verenigingsjaar,  

NFS 3746/2  Begroting 2009-2010 (46
e
), 2010-2011 (47

e
) verenigingsjaar.  

 

Deze stukken worden los van dit verslag op aanvraag en op de jaarvergadering verstrekt. 



 9 



 10 

Bijlage 3. Ledenmutaties. 

 

Mutaties 1 oktober 2008- 31 december 2009 45+ste jaar NFS.3734   

Datum 

Lid 

nummer Titel Naam RZV   

Nieuwe Leden           

08-10-11 2030 mevr J J ter Haar neen   

08-10-18 0921 dhr O E R van den Bor neen   

08-10-23 2033 dhr H ter Linde neen   

08-11-15 0998 dhr C J H Matser ja   

08-12-20 0938 dhr A F  Buitenhuis ja   

09-01-27 1034 dhr N Cremer ja   

09-02-28 1035 dhr Y  Postuma ja   

09-10-16 2023 dhr A Enzerink neen   

09.11.23 1036 dhr N T Hazelhoff  ja   

09.12.31 1037 dhr T Pelzer ja 10 

Afmeldingen           

08.11.12 1011 mevr A M van Croonenburg ja   

08.12.01 0941 dhr B Selles ja   

08.12.01 1017 dhr M Rosé ja   

08.07.10 0976 dhr K van der Bijl ja   

09.03.21 2001 dhr P Struik neen   

09.04.09 0551 dhr W van der Linde ja   

09.04.15 0793 dhr H Hiemstra ja   

09.07.25 1029 dhr Th  Koning ja   

09.08.15 0904 dhr A Werneke ja   

09.09.16 2314 dhr W T de Hoogt neen   

09.09.22 2105 dhr W M A de Rooij neen   

09.09.24 1005 dhr H C  Hallie ja   

09.09.24 2249 dhr T den Ouden neen   

09.09.28 2872 mevr C M A Puik neen   

09.09.10 0932 dhr L de  Jong ja   

09.10.26 2291 dhr R O Bohmann neen   

09.10.16 0923 dhr H de Ruiter ja   

09.11.26 2802  dhr L Savelberg neen 18 

Overleden           

08.07.11 2077 dhr Ir Ph F Spoor neen   

08.12.09 0959 dhr A Knikman ja   

09.11.29 2114 dhr W J van der Ven nee 3 

Royement           

08.12.09 2006 dhr R Leentvaar neen 1 

Adreswijzigingen etc           

09.03,23 2233 dhr Ir B H Oudkerk neen   

09.04.04 0558 dhr Drs J M Vroom ja   

09.05.24 2251 dhr Dr J C  Post neen   

09.07.01 2669 dhr H Struwe neen   

09.07.01 0972 dhr J M  Schmidt ja   

09.07.01 1013 dhr JJ Wijngaarden ja   

09.07.01 1006 dhr Ir W J ten Wolde ja   

09.07.03 5016 Mr N. Hudson  
faroe Islands St 
Circ neen   

09.07.10 0921 dhr O E R van den  Bor ja   

09.07.10 2862 dhr W M Buit neen   

09.08.18 2100 dhr J H M Dirkx neen   

09.09.24 2570 mevr M J M  
Joustra-van 
Loon neen   

09.09.20 0791 dhr M  Groenedijk ja   

09.10.31 0856 dhr A O Orellana Rojas ja   

09.11.17 2247 dhr J A  Prins neen   

09.11.17 0974 dhr H K Kuiken ja   

09.11.23 0862 dhr W J  Hendriks ja   

09.11.24 1066 dhr JJ Zwart ja   

09.12.13 0120 dhr B Brunninkhuis ja   

09.12.19 2501 dhr W v.d. Wurfff neen   

09.12.19 2026 dhr J G J Kuin neen   

09.12.19 0966 mevr H F Kuin-Hulshof ja 22 

            

 

 

 


