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1. Algemeen   

 
In de loop van 2017 werd duidelijk, dat het herstel van de voorzitter Gerhard van der Laan meer tijd zou vergen dan 
verwacht. Daarom zal na nader overleg met hem in 2018 uitgezien worden naar een nieuwe voorzitter. Tot die tijd 
nam de vicevoorzitter Ton Steenbakkers, het voorzitterschap waar. 
Het verenigingsjaar werd behalve door het bovenstaande, niet gekenmerkt door schokkende gebeurtenissen. Het 
werd gekenmerkt door stabiliteit bij de vereniging en het bestuur. Stabiliteit is helaas ook te zien bij de tendens van 
ons afnemend ledental. Ruim 10 % van onze leden nam afscheid. Veelal veroorzaakt door overlijden. Gelukkig vaak op 
een gezegende leeftijd. 
Financieel zijn we gezond. Een negatief saldo kunnen we opvangen. 
Iedereen is zeer tevreden over het product van onze webmasters Van alle zijden krijgen zij lof toe gezwaaid voor hun 
product. Ik hoop dat u er regelmatig op kijkt: www.NFVSkandinavie.com. 
Het contract met onze drukker Scholma voldoet aan onze verwachtingen. We zijn een nieuw contract aangegaan. Het 
Noorderlicht wordt binnen de filatelistische wereld in binnen- en buitenland goed ontvangen. 
Na een klein dipje in het vorige verenigingsjaar, mogelijk door de onbekendheid met de nieuwe locatie, is het bezoek aan 
onze bijeenkomsten weer in stijgende lijn. Ze worden zoals vanouds goed bezocht. Toch hopen we meer leden daar te 
mogen begroeten. Wanneer vervoer een probleem is: laat het ons weten. We zoeken samen met u naar een oplossing. 
Sommige rondzendafdelingen worden kleiner en ook de kwaliteit en kwantiteit neemt helaas af. Toch wil iedereen die 
meedoet, graag doorgaan. Duidelijk is ook, dat er vraag is naar goed gestempeld modern materiaal.  
Wat gezegd is over de rondzending geldt ook voor de veiling. Het aanbod van eenvoudig en gemiddeld materiaal is groot, 
maar betere kavels beginnen te ontbreken. Voor goedmateriaal is er echter nog steeds een goede markt. En de 
veilingkosten zijn laag, vergeleken bij de professionele veilinghuizen. 
Onze vereniging mocht inzenden voor Nordia 2017 in Vejle, Denemarken, waar twaalf leden van NFVS aanwezig waren.  
Het Noorderlicht mocht zich ook presenteren.  
Ook dit jaar heeft de NFVS zich op vier beurzen laten zien. Dit leverde drie nieuwe leden op. Ook in 2018 zal de NFVS 
zich weer presenteren op tentoonstellingen en beurzen. 

2. Bijeenkomsten 

 
In het drieënvijftigste verenigingsjaar waren er vier verenigingsdagen met veiling in De Bron te Amersfoort. Deze 
waren op 4 maart, de Algemene Jaar- ledenvergadering 40 leden + 1 gast, 3 juni 34 leden, 23 september 41 leden + 1 
gast en 9 december 32 leden en 1 gast. Het ledenbezoek is bevredigend te noemen. De opkomst van ruim 18% van de 
leden voor een landelijke vereniging is statistisch goed te noemen.  
 
Het aantal geregistreerde bezoekers (leden) van de ledenbijeenkomsten met verenigingsveiling was: 
 
Oktober 2002 September 2003  39

e
 Verenigingsjaar   167 

  6 Maart 2004 40-Jarig Jubileum  87 
Oktober 2003 September 2004  40

e
 Verenigingsjaar  161   

Oktober 2004 September 2005  41
e
 Verenigingsjaar  189 

Oktober 2005 September 2006  42
e
 Verenigingsjaar  216 

Oktober 2006 September 2007  43
e
 Verenigingsjaar  198 

Oktober 2007 September 2008  44
e
 Verenigingsjaar  177 

Oktober 2008 December 2009  45
e
 Verenigingsjaar  262 (216) * 

Januari 2010 December 2010  46
e
 Verenigingsjaar  190 

Januari 2011 december 2011  47
e
 verenigingsjaar  170 

Januari 2012 december 2012  48
e 

verenigingsjaar  188 
Januari 2013 december 2013  49

e
 verenigingsjaar 201 

Januari 2014 december 2014 50
e 

verenigingsjaar  192 
Januari 2015 december 2015 51

e
 verenigingsjaar 161 

Januari 2016 december 2016 52
e
 verenigingsjaar 132 

Januari 2017 december 2017 53
e
 verenigingsjaar 147 
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* 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. 

3. Bestuur 

 
Het bestuur bestaat uit zeven leden: 
Dhr. Ir. J. G. van der Laan, voorzitter vanaf  1  januari 2008 (aftredend 2017) 
Dhr. F. C. J. K. Hertel, secretaris vanaf 21  september 1996 
Dhr. W. Jongen, 1

e
 penningmeester vanaf 6 juni  2015 

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

Dhr. A. Steenbakkers, hoofdredacteur HNL vanaf 11 januari 2001 
Dhr. H. P. Burgman, PR. vanaf 21 oktober 1995 (dubbele functie) 
Dhr. H. P. Burgman, veilingmeester Vanaf  8 januari 2005 (dubbele functie) 
Dhr. R J de Leeuw, hoofd rondzendverkeer vanaf 15 november 2009 

4. Bestuursassistenten 

 
Dhr. R. de la Fosse, veilingtafel toezicht, beurshulp 
Dhr. D. Keck, beurs- en tafelhulp 
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) 
Dhr. A. L. Ruyne, tentoonstelling, plaatsen van kaders van ledenverzamelingen (2014) 
 
De termijn voor een bestuursfunctie is drie jaar en kan door de gewone algemene ledenvergadering telkens met drie 
jaar worden verlengd. Bestuurslid Burgman heeft een dubbelfunctie. 
Het bestuur vergaderde tweemaal: op 21 januari en 7 oktober en een elektronische-vergadering in de week van 1 
april. De verslagen hiervan liggen op alle bijeenkomsten ter inzage bij de secretaris. Tussentijds was veel onderling 
contact, mondeling, telefonisch en elektronisch. Het bestuur streeft naar een zo efficiënt mogelijke vergadercultuur 
om tijd en reiskosten te besparen. 
 
4.1 Commissie Nalatenschappen (CN)

1
 

De leden blijven in functie totdat de ledenvergadering anders beslist.  
 
De commissie bestaat uit: Dhr. H. P. Burgman en Dhr. R. Herscheit. Er is geen gebruik gemaakt van deze NFVS dienst. 
 
4.2 Centrale Kascommissie (CK)

2 
  

De leden blijven in functie totdat de ledenvergadering anders beslist. 
 
De commissie bestaat uit: Dhr. N. Wijker (Alkmaar, 2012), afgetreden op 4 maart 2017. 
 Dhr. B. Benedictus (Elspeet, 2012),  
 Dhr. H. Reus (Groningen 2016),  
 Dhr. P Huisman (’s-Gravenhage 2017). 
De CK controleert de boekhouding. Er wordt gekeken of de cijfers in overeenstemming zijn met de boekhoudkundige 
gegevens en bewijsstukken. 

5. Financiën 

  

                                                      
1
 Voor de taak en functies wordt verwezen naar de statuten en reglementen (S&R) van 2009, blz. 27. 

2
 S&R, blz. 12 en 21. 
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Na een jaar met een nadelig resultaat is het jaar 2017 met een voordelig resultaat van 1500 euro afgesloten. Dit komt 
voornamelijk door de goede veilingen van 2017. Helaas wordt het Noorderlicht steeds duurder door de alsmaar 
stijgende porti kosten en ook neemt het ledental als verwacht nog steeds verder af.   
 
De financiële verslagen zijn opvraagbaar en bij de secretaris verkrijgbaar. Op de gewone algemene ledenvergadering 
(GALV) zijn deze beschikbaar voor de aanwezige leden. De vereniging heeft een gezonde financiële basis. Een nadere 
bijstelling is nog niet nodig ondanks de terugloop van contributie gelden. 
De inkomsten van het jubileumfonds worden apart vermeld. 

6. Ledenbestand 

Peildatum 31 december 2017    
 
Het aantal leden van NFVS is 221 (233 in 2016). Hieronder zijn 206 betalende Nederlandse leden, 9 betalende 
buitenlandse leden en 6 leden van verdienste. In 2017 zijn 3 (2 in 2016) nieuwe leden aangenomen. Opzeggingen 7 (16 
in 2016), royementen 2 (0 in 2016) en overleden 9 (3 in 2016). 
 
Het aantal betalende leden, binnen en buiten Nederland en leden van verdienste. 
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 
2010: 271 2011: 261 2012: 262 2013: 266 2014: 255 2015: 249 
2016: 233  2017: 215  
Een sterke achteruitgang doordat 9 leden op leeftijd overleden, 7 opzeggingen en 2 royementen. 
In bijlage 1 zijn de ledenmutaties over 2017 gegeven. 
 
De vereniging heeft zes leden van verdienste: de heren, R. Herscheit, F. Hertel, J.C. Ter Welle, H. Burgman, Van 
Veenendaal en H. Reus. 
Overleden leden van verdienste: dhr. W. Anneveld, T. Honkoop, C. Nieuwland, T. Koomen, mevrouw T Koomen de 
Jong. 

7. Het Noorderlicht 

 
In de drieënvijftigste jaargang van het verenigingsblad verscheen het Noorderlicht viermaal, nummers 210-213, totaal 
156 pagina’s, exclusief de omslag van vier pagina’s, advertenties, waarvan 135 redactioneel.  
Bij nummer 213 een bijsluiter over de contributie 2018 betaling en oproep kandidaat-voorzitter. 
 
NFVS stuurt ca dertig Noorderlichten naar buitenlandse en twaalf 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 werd het verenigingsblad medegefinancierd: 
-  F. Banke, Juszkowo, Polen www.fbanke.com  
- Corinphila Veilingen b.v. Amstelveen, Nederland www.corinphila.nl 
- PZH Engers Frimerker,  Oslo, Noorwegen www.engers-frimerker.no 
- PZH Herscheit Dieren, Nederland www.scandinaviastamps.nl 
- Uitgeverij Facit förlags ab,  Malmö, zweden www.facit.se 
- Postiljonen,  Malmö, zweden www.postiljonen.com 
- Veilinghuis Rietdijk bv ’s-Gravenhage, Nederland www.rietdijkveilingen.nl 
 
De Fa. Scholma Print en Media in Bedum verzorgde het drukwerk en verzending. De buitenlandse verzending (39 
stuks) werd verzorgd door de secretaris. De oplage bedroeg 350 stuks, gereduceerd naar 225 door minder 
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verzendadressen. Gemiddeld werden er 270 stuks verstuurd aan leden, Nederlandse relaties, de noordelijke landen, 
en Polen, België, Ierland, USA en Israël. 
 
De volgende publicaties over filatelistische onderwerpen en wetenswaardige zaken staan in de nummers 210-213: 
auteur, artikel, nummer HNL en pagina. 
 
Auteur Artikel Nummer en Pagina HNL 
 
Catalogi: 
H van Meeningen De Facit Sverige 2017 211 17 
H.P. Burgman, aijp AFA-catalogi 2017, Norma en Lape 2017 210 31/34 
 Michel Nordeuropa 2017/18 212  27  
 Postrytaren 2017   212  28 
 Lape 2018 213 20 
 De Facit Sverige 2017 212 26 
 
Boekbesprekingen: 
H. Burgman Die Strandung des Postdampfers S/S Scotland bei den Färöern 211 16/17 
 Luchtvaart- en Luchtpostencyclopedie -deel 2 211 23/24 
 Agathon Fabergé – Portrait of a Philatelist 213 18/19 
 Greenland civil aviation history 1960-2015 depicted on stamps 213 19/20 
T. Steenbakkers Filatelistisch jaarboek 2016 Noorse filatelistenbond 210 6/7 
 
Redactioneel: 
H.P. Burgman, aijp læse-lukea-lese-lesa-läsa-lezen;  
 210: 27/30 - 211: 19/22 – 212: 21/24 – 213: 30/33    
 De tandarts slaat weer eens toe (Island en Danmark tandingen) 213 24/31  
H. Fiolet Finland 100 jaar Met Elkaar (100 jaar republiek), 1 211 4/15 
 Finland 100 jaar Met Elkaar (100 jaar republiek), 2 212 4/19 
 Medaille literatuurklasse Facit Special Classic en Norden 2018  213 21/23 
F. Hertel Gebruiksseries van Finland 1917 tot 2002 (2) 212 30/33 
R. Hillesum 100 jaar zelfstandig Finland 1917-2017 (1) 213 4/15 
H. van Meeningen  Twee Olympische Sporters op een Noorse Cover 212 34/36 
 Een Deense Steltloper-postbode 210 4/5 
T. Steenbakkers Y Gogarth - de grote slang, Føroyar - Norge 210 8/20 
 Opstand in Sleeswijk-Holstein 210 23/25 
 De introductie van ‘porto-etiketten’ Noorwegen 210 35/37 
 Particuliere en publieke Bypost en Chrisiania 211 27/40 
 Postzegelvandalisme bijna 100 jaar geleden 211 41/42 
 Vreemde ontmoetingen II – Rovaniemi (kerstman) 213 32/36 
 Bezoek Nordia 2017 in Vejle Denemarken 210 38 213 3/38 
 Zweden-Geldrop 212 37/38 
 
Vereniging NFVS  
 Van de redactie + colofon 210/211/212/213  3; 3; 3, 3  
 NFVS-nieuws 210/211/212/213 21, 26; 25; 16/17 
 
De jubileumuitgave 50 jaar NFVS op A4 en 104 pagina’s dik in kleurendruk is nog ruim voldoende in voorraad. Deze is 
tegen verzendkosten (2018 3,50 euro) beschikbaar, of gratis op beurs of vereniginsdag. 

8. Relatiebeheer en promotie 

 
Het belangrijkste PR middel is de website (zie punt 8, i). 
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In 2017 was de vereniging aanwezig op diverse beurzen en tentoonstellingen. (Zie punt 8, ii) 
 
Daarnaast verzorgt de pr-commissaris de regelmatig per e-mail verzonden "Elektronische nieuwsbrief". Ook het 
advertentiebeheer is in handen van de pr-commissaris. 
Bovendien onderhoudt de pr-commissaris contacten buiten de vereniging met zusterorganisaties en andere postzegel 
verenigingen zowel in binnen- als buitenland, alsmede diverse filatelistische bonden, federaties en andere instanties 
zoals veilinghuizen, catalogi uitgevers etc. Meestal gaat dit via de e-mail, maar bij bezoek aan binnen- en buitenlandse 
beurzen en tentoonstellingen worden veel persoonlijke contacten gelegd en hernieuwd.  
 

i) Website NFVS (www.nfvskandinavie.com) 
 
De webmasters zien 3 belangrijke taken voor de website binnen de vereniging. De website www.nfvskandinavie.com is een 
belangrijk communicatiemiddel van de vereniging. De website-beheerders ontvangen via het bestuur regelmatig updates 
die zij snel online beschikbaar stellen. Belangrijk hierbij is de rubriek ‘Nieuws’ waar alle nieuwtjes en aankondigingen 
worden geplaatst. Deze nieuwsberichten en aankondigingen bevatten vaak links naar externe websites of documenten 
elders op de NFVS-website.  De website heeft dus binnen de vereniging een belangrijke nieuwsfunctie. 
 
Wederom wordt vastgesteld dat leden nauwelijks gebruik maken van de Advertentiemarkt (vraag en aanbod) en de 
mogelijkheid de eigen verzameling op de site te laten zien. Dat is jammer want de website zou ook een uitwisselfunctie 
kunnen hebben. Er kan gericht worden aangeboden en gezocht.  
 
Begin 2017 zijn de links naar posterijen, bonden, handelaren etc. gecheckt, indien nodig aangepast of definitief verwijderd 
wanneer deze niet meer bestaan. Dit is een tijdrovende klus die ± 1x in de 2 jaar wordt gedaan. Opschoning van 
nieuwsberichten en archivering van bijv. de veilingbestanden en de jaarlijks te verschijnen catalogi, blijven ook 
terugkerende werkzaamheden. Dat gezegd hebbende heeft de website ook een archieffunctie, oude verenigingsverslagen, 
veilingcatalogi en resultatenlijsten alsmede oudere boekbesprekingen blijven beschikbaar. Het nieuws wordt “een jaar” 
bewaard en jaarlijks in januari opgeschoond.  
 
Domein adres.  
De belangrijkste wijziging in 2017 betreft de opzegging van het .nl domein bij de provider en gaat begin 2018 ‘uit de lucht’. 
 Het enige en juiste webadres is www.nfvskandinavie.com 
 
 

ii) Tentoonstellingen en beurzen. 
 
De vereniging was in 2017 op de volgende tentoonstellingen en beurzen aanwezig: 
1. 29

e
 Filateliebeurs in Hilversum Sportpark, 28 en 29 januari. 

2. Multilaterale in ’s-Hertogenbosch 25 tot 27 augustus 
3. Postex in Apeldoorn, 20 tot 22 oktober. 
4. Eindejaarbeurs in Barneveld, 28 en 29 december. 
Deze beurzen hebben twee nieuwe leden opgebracht en veel publiciteit. 

9. Rondzendverkeer 

 
Helaas zien we in 2017 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, nieuwe boekjes zijn natuurlijk van harte welkom. 
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 in het RZV zeer bemoedigend. 

http://www.nfvskandinavie.com/
http://www.nfvskandinavie.com/
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Ook dit jaar heb ik als RZC weer veel steun mogen ontvangen van onderstaande sectiehoofden, dank daarvoor. 
 

(A)  J. Adams, regio ‘s-Gravenhage 
(B)  B.J.M. Huisenga regio N-Holland 
(E)  H.J. Dogger, regio Utrecht  
(F)  H.R. Reus, regio Fryslân-Groningen-Drenthe 
(I) G. Jordans, 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 Hilversum  
(T) R.J. de Leeuw, regio Amsterdam e.o. 

10. Secretariaat 

 
Het secretariaat verwerkte ongeveer 600 stukken van allerlei aard (postlijsten p 67 – p 68). Vragen van leden, andere 
verenigingen, buitenland, lidmaatschap aanvragen, verslagen, enz.  

11. Veiling 

 

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. 
 
 12. 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 FIP

3
 vallen. 

 
De heren Burgman en Steenbakkers, leden van de vereniging hebben een plaats in de nationale jury. Dit houdt in dat 
deze leden zich op diverse tentoonstellingen als zodanig presenteren wat weer een goede PR geeft richting 
verzamelend Nederland. 

13 Slotbeschouwing  

 
Het bestuur van de vereniging heeft vertrouwen in de toekomst en zal in het 54

e
 verenigingsjaar 2018 haar huidige 

beleid voortzetten. De tijdsbesteding van de bestuursleden loopt op en is weer meer dan in 2016! 
 
 

 De bijeenkomsten zijn in Amersfoort, Ontmoetingscentrum De Bron, dat met het openbaar vervoer zeer goed 
bereikbaar is: de loopafstand van bus en trein is twee minuten. De koster met vrijwilligers van De Bron 
verzorgt consumpties en goed verzorgde lunches tegen zeer aantrekkelijke prijzen.  

                                                      
3
 FIP, Fédération Internationale de Philatélie 

De organisatie van Filatelistische Bonden. 
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 Parkeren is mogelijk op de gratis parkeerplaatsen.  

 Voor het verenigingsjaar 2018 staan vier ledenbijeenkomsten met verenigingsveiling op de kalender: 3 maart 
Gewone Algemene Ledenvergadering, 2 juni, 29 september en 8 december.  

 Voor het verenigingsjaar 2019 zijn de datums: 2 maart Gewone Algemene Ledenvergadering, 8 juni, 21 
september en 7 december. 

 Drie bestuursvergaderingen.  

 Vier uitgaven van het noorderlicht (nr. 214-217) en vier beursactiviteiten 

 De NFVS zal zich in 2018 manifesteren op: 
30

e
 Filateliebeurs in Hilversum 27 en 28 januari,  

Filanumis in Houten zaterdag 12 mei,      
Postex in Apeldoorn 19 t/m 21 oktober,  
Eindejaar beurs in Barneveld 27 en 28 december.         

 Meerdere leden van de NFVS stellen hun filatelistische verzameling in Nederland en de Scandinavische landen 
ten toon. Vaak krijgen zij hiervoor een hoge waardering.  

 De NFVS-website www.nfvskandinavie.com wordt regelmatig bezocht. Via dit medium worden veilinglijsten, 
nieuwsbrieven, wetenswaardigheden en alles wat u niet mag missen doorgegeven. 

 
Is getekend 20 januari 2018 
 
Geldrop,  Almere, 
A.D.M. Steenbakkers, vicevoorzitter      F.C.J.K. Hertel, secretaris 

14 bijlagen: 

 
Bijlage 1: mutaties 2017, NFS 4796 
 
Bijlage 2: NFS. 4797/4798 financiële stukken.  
Niet als bijlage aangehecht. Deze zijn op de GALV rond 10.00 uur in de zaal beschikbaar. 
 
Bijlage 3: functiejaren bestuur NFS 4802. 
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NVS. 4796 bijlage 1: mutaties 2017 

Nieuwe leden  

1020 dhr. C. P. van Putten Santpoort 

1029 dhr. P J M Bakkenes Soest 

2017 dhr. J Boelens Wormerveer 
Opzeggingen 

  

2099 dhr. C A J Overtoom Hoorn 

0916 dhr. H van der Wal, ‘t Stroomdal Beilen 

0931 dhr. J M A Baas Heiloo 

2631 dhr. G Zuidema Groningen 

1052 dhr. J A  Muller Bergen op Zoom 

2366 dhr. D Rob Alblasserdam 
Overleden 

  

2607 dhr. J A J van Dijk Ridderkerk 

2770 dhr. L L Kok Papendrecht 

1033 dhr. J L Haitsma Zuidlaren 

0936 dhr. J S Koopmanschap Amsterdam 

0029 dhr. P Aartsen Hoorn 

0884 dhr. Mr B A Schmitz Baarn 

0046 dhr. A H den Brinker Vaals 

0610 mevr. A Daan-Vink Hellendoorn 

3014* LvV: mevr. T Koomen de Jong Almere 
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Bijlage 3. NFS.4802 Overzicht functiejaren bestuur. 
B = jaar van benoeming met maand, x = herbenoeming met maand, a = aftredend met maand, zp=zonder portefeuille h= herbenoeming jaar 

Functie  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Voorzitter a.i. Steenbakkers           B - 10   A-01   

Voorzitter v.d. Laan            ZP  B-01   

Secretaris Hertel  B-09   X-10    X-01   X-01   X 03  

Penningmeester Veenendaal       B-09    X-01   X-01   

Veilingmeester Burgman           X-01   X-01   

Hoofd red HNL 
Vice voorzitter 

Steenbakkers       B-10    X-01   X-01   

Hoofd RZV Honkoop ‘92 X-10   X-10   X-10    X-01   X-01 A 11  

Hoofd PR. Burgman B-10   X-10   X-10    X-01   X-01   

RZV De Leeuw               B 11  

PR. Tentoonst.  Ruijs              B-10   

PR. Internet Baas            B 2  Einde  Maart 2013 

 

Functie  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 2025 

Voorzitter v.d. Laan X 03    H   A 03         

Secretaris Hertel  X 03    H   -        

Penningmeester Veenendaal X 03    A 03            

Veilingmeester Burgman X 03    H   -         

Hoofdred. HNL 
Vice voorzitter 

Steenbakkers X 03    H 
 

 
B 06 

 -         

Hoofd RZV De Leeuw   H   H   -        

Hoofd PR Burgman X 03    H   -         

PR. tentoonst. Ruijs   H   H   -        

Penningmeester Jongen     X 03   -         

Penningm. Ass. Hendriks B 11    H   -         

Veiling. Adm. Tilman B 11    H   -         

PR.ass. Webm, Kruin   B12   H   -        

PR.ass. Webm Kuin-Hulshof   B12   H   -        

PR.ass. Expo. Ruyne     X 03            

 


