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1. Algemeen (TS)1 

 
Filatelistisch was 2019 een goed jaar voor de vereniging. Meerdere leden namen deel aan binnen- en buitenlandse 
tentoonstellingen en wisten daar met hun presentatie een hoge waardering te krijgen. 
Vereniging technisch was het jaar minder rooskleurig.  
 Wij moesten afscheid nemen van twee leden die overleden en veertien leden die hebben opgezegd. Positief is dat twee nieuwe 
leden zich meldden. 
 
Aan de vier ledenbijeenkomst in Amersfoort namen gemiddeld achtendertig (38) leden deel. Deze bijeenkomsten zijn goed 
bezocht en altijd gezellig en filatelistisch nuttig.  
 
Doordat het aantal leden sterk terugloopt houdt dit in dat ook de financiën teruglopen. Gelukkig heeft NFVS nog een behoorlijke 
reserve maar de komende jaren zal sterk bezuinigd moeten worden.  
 
Sommige rondzendafdelingen worden kleiner door minder deelnemers. Helaas neemt de kwaliteit en het aantal 
rondzendboekjes af. Toch willen de deelnemers graag doorgaan. Duidelijk is ook, dat er vraag is naar goed gestempeld modern 
materiaal.  
 
Ton Steenbakkers is de heer Van der Laan op 3 maart 2019 opgevolgd als voorzitter. De secretaris Christiaan Hertel, die vanaf 
september 1996 deze functie bekleedde, heeft een opvolger gevonden in de persoon van Andre Siraa die tijdens de 
ledenvergadering van 2019 werd benoemd.  
 

2. Bijeenkomsten (F.H) 

 
In het vijfenvijftigste verenigingsjaar waren er vier verenigingsdagen met veiling in De Bron te Amersfoort. Deze waren op 2 
maart, de Gewone Algemene Jaar- ledenvergadering, aanwezig 39 leden, 8 juni 41 leden, 21 september 39 leden en 7 december 
33 leden aanwezig, een opkomst van ruim 15% van het aantal leden. Voor een landelijke vereniging is dit statistisch goed te 
noemen.  
 
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) 2 
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  

                                                      
1 (initialen) auteur. 

* 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 (F.H.) 

 
Het bestuur bestaat uit zeven leden: 
Dhr. Ir. J. G. van der Laan, voorzitter vanaf  1  januari2008 
   Afgetreden 3 maart 2018 
Dhr. A. Steenbakkers, voorzitter vanaf 3 maart  2018 
Dhr. F. C. J. K. Hertel, secretaris vanaf 21  september 1996 
 Afgetreden 2 maart 2019 
Dhr. A. Siraa vanaf  3  maart 2019 
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 
 
Dhr. Christiaan Hertel is na 23 jaar secretariaat opgevolgd door André Siraa.  

4. Bestuursassistenten (F.H.) 

 
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 Steenbakkers hebben een dubbelfunctie. 
Het bestuur vergaderde tweemaal: op 20 januari en 7 juli. 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. 
 
5. Secretariaat (FH) 
 
Op 3 maart 2019 is het secretariaat overgedragen aan dhr. Andre Siraa uit Brielle, lid vanaf 1995. Dhr. Christiaan Hertel heeft het 
secretariaat vanaf 21 september 1996 gedragen en , gezien zijn leeftijd (81) werd het nodig deze bestuursfunctie over te dragen. 
 
 
6. Commissie Nalatenschappen (CN)3 (W.J) 
 
Er is als zodanig 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. 
 
7. Financiën (W.J.) 
 
Tegen de verwachtingen is 2019 met een positief resultaat (van ruim 1410,- Euro) afgesloten. Dit is grotendeels het resultaat van 
de hoge opbrengsten van de veilingen, waarbij met name de 200e er in zeer positieve zin bovenuit is geschoten. 
Wederom nam het aantal leden af, waardoor de contributiebijdragen navenant slonken. 
De verwachting is dat in 2020 een (verder) verlies geleden zal worden. Goede resultaten van het rondzendverkeer, maar met 
name (wellicht wederom) de veilingen kunnen dit beperken, dan wel in positieve zin ombuigen. 
 
 

                                                      
3 Voor de taak en functies wordt verwezen naar de statuten en reglementen (S&R) van 2009, blz. 27. 
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8. Centrale kascommissie (W.J.) 
 
De commissie bestaat uit de heren B. Benedictus (Elspeet 2012), H. Reus (Groningen 2016) en P. Huisman (’s-Gravenhage 2017). 
De CK controleert de boekhouding van NFVS. Controle op de wijze en correctheid van boekhouding en verantwoording van 
gegevens en bewijsstukken. 
De leden blijven in functie totdat de ledenvergadering anders beslist. 

9. Ledenbestand (F.H.) 

 
Peildatum 31 december 2019   
Het aantal leden van NFVS ultimo 31 DECEMBER 2019 is 189 (193 in 2018). Hieronder zijn 180 Nl betalende Nederlandse leden, 
9 betalende buitenlandse leden en 7 leden van verdienste. In 2019 zijn 2 (2 in 2018) nieuwe leden aangenomen. Opzeggingen 19 
(12 in 2018), royement 0 (2 in 2017) en overleden 4 (12 in 2018). 
 
Het aantal leden, binnen en buiten Nederland en leden van verdienste was in: 
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 2018: 193 2019: 180 
 
Een sterke achteruitgang doordat 2 leden op leeftijd overleden en 14 opzeggingen. Een nieuw lid kon worden genoteerd. 
In bijlage 1 zijn de ledenmutaties over 2019 gegeven. 
 
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 H. Reus en erevoorzitter J.G. van der Laan. 

10. Het Noorderlicht (F.H.) 

 
In de vierenvijftigste jaargang van het verenigingsblad verscheen Het Noorderlicht viermaal, nummers 218-221 totaal 160 
pagina’s waarvan 150 redactioneel, exclusief de omslag van 4x4 pagina’s, 12 advertenties.  
 
NFVS stuurt ca. negenendertig Noorderlichten naar de buitenlandse leden en relaties en twaalf naar 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, 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 
- Scholma Print en Media Bedum, Nederland www.scholma.nl 
- 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) wordt 
verzorgd door de ledenadministratie dhr. F. Hertel. De oplage bedroeg 350 stuks. Gemiddeld werden er 270 stuks verstuurd aan 
leden, Nederlandse relaties, de noordelijke landen, 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: 
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Auteur Artikel Nummer en Pagina HNL 
 
Catalogi: 
H.P. Burgman, aijp AFA Danmark Frimærkekatalog 218 27 
 Norma 219 218 28 
 Facit Norden 218 30  
 Facit Sverige 218 31 
 Merkater I Norge 1931- ca 1984 219 30/31 
H. van Meeningen De Facit Special Classic 2020 221 33/34 
  
Boekbesprekingen: 
H.P. Burgman, aijp Håndbok Norske 4-rings nummerstempels 1890-1940  218 29/ 30 
 Postrytaren 2018, jaarboek voor vrienden postmuseum 2018 Se 219 31 
 Russia in Finland – Census of Swedish Mail until 1940 220 35/38 
T. Steenbakkers Filatelistsk Årbok Norsk Filatelistforbund 2018 218 15/19 
 Filatelisk Årbok norsk Filatelistforbund 2019 221 35/37 
 Det lille bibliotek bind 4, Noorse filatelisten Bond 221 38/39 
Redactioneel: 
H.P. Burgman. aijp læse-lukea-lese-lesa-läsa-lezen;  
 218: 23-26 - 219: 24-28 – 220: 30/34 – 221: 29/32  
 Jampotetiketten in de Deense Filatelie 219 33/34 
 Gemanipuleerde IJslandse briefkaarten  221 4/7 
 Gelegaliseerde postzegelmoord in 2010 216 41/42 
H. Fiolet Ook een filatelist moet op zijn tellen passen… 219 32/33 
F. Hertel De gomsoorten Lm1-Lm2 Finland emissie 1954-1974 220 16/19 
 Lijmen Jan, lijmen Jan 221 9/12 
H. Koenders Fluorescentie in de Zweedse filatelie 221 40/42 
J. en R. Kuin Stockholmia 2019: een reisverslag 220 4/15 
H. van Meeningen Koningin Silvia 75 jaar 218 33/38 
 Rembrandt, Zorn en Slania 221 13/17 
A. Ruijne Postvervoer tussen Walvisstations op South-Georgia en  
 Noorwegen tussen 1904 en 1965 218 13/22 
T. Steenbakkers Verzoek, oproep aan verzamelaars IJsland kroon-stempels 218 32 
 Føroyar en de eerste Wereldoorlog (2) 218 4/14 
 Groenland pakke-porto 219 4/12 
 Gustav Vigeland (1) 220 20/27 
 Gustav Vigeland (2) 221 18/27 

11. Relatiebeheer en promotie (H.B.) 

 
In de loop van de jaren is het internet het belangrijkste pr-communicatiekanaal geworden. Daarbij heeft de website zijn eigen 
weg gevonden en een belangrijke plaats ingenomen. De vereniging probeert 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 content wordt geplaatst.  
Hieronder verstaan wij korte en langere artikelen, veilinglijsten en dito resultaten. Ook de mededelingen van de secretaris en 
leden administratie zijn na te lezen evenals agenda's van vergaderingen en notulen alsmede de data van de bijeenkomsten etc. 
Ook boekbesprekingen van nieuwe en, op verzoek, oudere publicaties zijn op de site door te lezen.  
Als vereniging zijn wij bij de KNBF aangesloten en ook hun nieuws- c.q. bondsbrieven worden via de site voor onze leden 
toegankelijk. 
Een project waar we nu mee bezig zijn is de plaatsing van alle afleveringen van het magazine van de Deense vereniging van 
IJslandverzamelaars. Deze vereniging is helaas opgeheven en alle ooit verschenen reguliere en speciale magazines dreigden te 
verdwijnen. Met toestemming van en in samenwerking met Ole Svinth en vooral Jakob Arrevad zijn al diverse afleveringen via 
onze site door te lezen en te downloaden. 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, oproepen etc. te plaatsen. 
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(zie ook punt 12). 
 
In 2019 was de vereniging aanwezig op diverse beurzen en tentoonstellingen. 
Wij waren o.a. aanwezig in Hilversum (Filateliebeurs), Novio-fair/FilaFair (Nijmegen), Barneveld (Eindejaarsbeurs). 
 
Daarnaast verzorgt de pr-commissaris een regelmatig per e-mail verzonden "Elektronische nieuwsbrief" (zie ook hierboven). Ook 
het advertentiebeheer is 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 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 
 
12. Website NFVS – www.nfvskandinavie.com (J.K. en R.K-H) 
 
De website is in de loop der jaren één van de belangrijkste communicatiemiddelen van de vereniging geworden. Haar leden en 
externe belangstellenden kunnen hier allerhande informatie vinden aangaande de vereniging, zoals bijeenkomsten, 
lidmaatschap, deelname rondzendverkeer en de Scandinavische filatelie (artikelen, boekbesprekingen etc.). 
De beheerders van de site houden de overzichtelijke structuur altijd in het achterhoofd, zodat de informatie makkelijk terug te 
vinden blijft. 
 
Begin 2019 is de rubriek “Links” onder handen genomen. Gecontroleerd is of alle links naar posterijen, bonden etc. nog werkten. 
Zo niet, dan zijn deze verwijderd dan wel aangepast. 
 
Opschoning van nieuwsberichten en archivering 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 opgeschoond. 
 
In 2019 had de website ruim 1300 individuele bezoekers, waarvan iets meer dan 70% de site voor de eerste keer bezocht. Ze 
maakten samen 2700 bezoekjes en bekeken ruim 9000 keer een pagina. In onderstaande grafiek is 4x per jaar een duidelijke 
piek in het aantal bezoekers te zien rondom de bijeenkomsten en veilingen. 

 
 
 

13. Veiling (H.B.) 

 
Het inleveren van veiling kavels kan door elk lid van de NFV SKANDINAVIE geschieden. 
In te leveren materiaal kan bestaan uit: losse postzegels en poststukken, verzamelingen, boeken en literatuur alsmede 
toebehoren en accessoires. Kortom alles wat met Scandinavische filatelie te maken heeft.  
Hiervan word druk gebruik gemaakt. 
 
Bieden kan in persoon door aanwezig te zijn op de veiling dag of als schriftelijke bieder door middel van het inzenden (aan de 
veilingmeester) van het biedbriefje per e-mail of via snailmail. 
 
De vier veilingen van 2019 hebben mooie resultaten opgeleverd. 
De vier veilingen, tijdens evenzoveel bijeenkomsten, in Amersfoort zijn gehouden op: 

http://www.nfvskandinavie.com/


 

7 

2 Maart; veiling 198 met 710 kavels waarvan 30% werd verkocht. (26 inzenders, 40 kopers) 
8 Juni; veiling 199 met 834 kavels waarvan 30% werd verkocht. (28 inzenders, 35 kopers) 
21 September; veiling 200 (de jubileumveiling) met 1001 kavels waarvan 42 % werd verkocht. (23 inzenders, 49 kopers) 
7 December; veiling 201 met 969 kavels waarvan 26% werd verkocht. (25 inzenders, 36 kopers) 
 
Na 3 á 4 veilingen heeft ± 75% van de ingeleverde kavels een nieuwe eigenaar gekregen. 
Overgebleven kavels worden in overleg met de inzender(s) geretourneerd of aan het jubileumfonds of de jeugd geschonken. 
 
De veilinglijst is vanaf de website te downloaden en wordt alleen nog op verzoek tegen een bijdrage á € 15,00 (voor 2020) aan 
druk- en verzendkosten per snailmail toegestuurd. 
Indien noodzakelijk zullen correcties zo spoedig mogelijk op de site gepubliceerd worden eveneens wordt er zover mogelijk een 
selectie van de kavels afgebeeld.  
De literatuurveiling heeft een eigen sub pagina, ook hier worden de kavels afgebeeld en omschreven. 
 
Dankzij de plaatsing van een resultatenlijst op de website, wordt er in de na-verkoop periode (± 14 dagen na afloop van de 
veiling) vaak nog een aantal kavels verkocht. 
Nieuw is dat we op de veilingpagina op de website enkele kavels van de lopende veiling afbeelden.  
 
 
14. Tentoonstellingen en beurzen (R.R) 
 
Deelgenomen werd aan de volgende beurzen: 
Hilversum (Filateliebeurs - 26 & 27 januari),  
Nijmegen (Novio-fair/Fila Fair - 9 & 10 maart)  
Barneveld (Eindejaar beurs 27 & 28 december) 
 
15. Rondzendverkeer (R. de L.) 
 
In het afgelopen jaar zijn 4 deelnemers aan het rondzendverkeer gestopt, dit komt o.a. door overlijden of het niet meer deel 
kunnen nemen vanwege de gezondheid. 
 
Ten opzichte van 2018 is het aantal ingezonden boekjes met 100% toegenomen.  
Nieuwe boekjes zijn en blijven natuurlijk van harte welkom!! 
In 2019 is de inzendwaarde per boekje met 25% afgenomen. De aankopen uit de rondboekjes waren 16 % lager. De afrekening 
aan de inzenders is 25% lager t.o.v. 2018, hierdoor is de provisie opbrengst voor de vereniging ook lager. 
Ondanks de afname van de provisie-inkomsten kunnen we 2019 nog met een positief saldo afsluiten. 
 
Ook dit jaar heb ik als RZC weer veel steun mogen ontvangen van alle sectiehoofden, veel dank daarvoor. 
Eén sectiehoofd heeft het afgelopen jaar weer de RZ bij mij thuis omgeruild waardoor de portokosten een stukje lager zijn. 
Gelukkig voor het sectiehoofd maar jammer voor het RZV gaat hij met pensioen en zullen de RZ weer worden verstuurd naar dit 
sectiehoofd. 
Hierdoor en ook door de tariefsverhoging van Post.nl zullen de portokosten in 2020 zeker weer toenemen.  
 
Sectiehoofden 

 (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) 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 Hilversum  
(T) R.J. de Leeuw, regio Amsterdam  

Is getekend 29 februari 2020 
 
Geldrop, Brielle,   Almere, 
A.D.M. Steenbakkers, voorzitter A. Siraa, secretaris  F.C.J.K. Hertel, emeritus secretaris. 
    Ledenadministratie 
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16. Bijlagen (F.H.) 

 
Bijlage financiële stukken Niet als bijlage aangehecht. Deze zijn op de GALV rond 10.00 uur in de zaal beschikbaar. 
 
Bijlage ledenmutaties 2019 
 
 

Bijlage leden mutaties 2019 

Datum Lid nummer Voorletters Naam Plaats 

Nieuwe leden 

1-jan-19 4003 V, c/o Anna Johansson Timmerman Niemisel 

1-apr-19 4030 dhr. R Janssen Muizen 

opzeggingen 

1-jan-19 2570 mevr. M J M van Joustra-Loon De Wijk 

9-jan-19 0994 dhr P J Pijbes De Wijde Blik Assen  K.307 

1-feb-19 2265 dhr M D Northolt Odijk 

4-feb-19 1046 dhr F R de Boer Amsterdam 

11-feb-19 2018 dhr G A Kleyn Apeldoorn 

1-mrt-19 0982 dhr J J  Kort Hilversum 

21-mei-19 2006 dhr J J Jansen Oudenbosch 

23-mei-19 0169 dhr H Vrijdag Zoetermeer 

23-sep-19 1023 dhr J H van Schelt Waddinxveen 

1-okt-19 0318 dhr H J N Verhoef Purmerend 

14-okt-19 0864 dhr J Klein IJsselstein 

21-okt-19 2352 dhr H Morijn Heemstede 

25-okt-19 2446 dhr G L van Welie Harderwijk 

7-dec-19 4278 Dhr J Deneef Gent 

Overleden 

21-mei-19 2165 dhr P Th Goudsblom Lelystad 

18-okt-19 0669 dhr H Struwe Assen 

 
 

Overzicht functiejaren bestuursleden en assistenten.  

 

B = jaar van benoeming met maand,  H = herbenoeming met maand,  A = aftredend met maand.   

Functie  Startdatum 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Voorzitter Ton Steenbakkers 2001-01      B-03  

Secretaris Christiaan Hertel 1985-01 H-01   H-03   A-12 

Ledenadministratie Christiaan Hertel 1985-01      B-03  

Penningmeester Wim Jongen 2015-03   B-03   H-03  

2e Penningmeester Wim Hendriks 2009-01  H-03   H-03   

Veilingmeester Henk Burgman 2005-01   H-03   H-03  

Hoofd red. HNL Ton Steenbakkers 2001-01   H-03   H-03  

Hoofd RZV Rob de Leeuw 2009-01 H-03   H-03   H-03 

Hoofd PR. Henk Burgman 1995-10  H-03   H-03   

PR. Beurzen Reinier Ruijs 2010-01 H-03   H-03   H-03 

PR. Internet 
John Kuin 

Rieneke Kuin Hulshof 

2013-12 B-03 

B-03 

  H-03 

H-03 

  H-03 

H-03 

 


