
 

 
  

Woensdag 31 augustus 2022 
 

Verslag Gewone Algemene Ledenvergadering (GALV) 
Voor het 58ste verenigingsjaar 

11 juni 2022  

Te 12.30 uur in kerkcentrum De Bron, Vogelplein 1, 3815 GV Amersfoort. 
 

Aanwezig volgens de presentielijst, dertig (30) leden. 
Afmeldingen: 1, Dhr. Van de Laan. 

 

1. Opening 
Als inleiding op de vergadering wordt door de huidige voorzitter, dhr. Ton Steenbakkers de voorgestelde nieuwe 
voorzitter Wim Hendriks geïntroduceerd. De rest  van de vergadering wordt geleid door de voorzitter a.i. Wim Hendriks 
(VZ) 
 

De VZ heet allen welkom en memoreert dat de vereniging dit jaar haar 58ste verjaardag viert. Bij het 60-jarig jubileum 
is het de bedoeling dit op gepaste wijze te vieren. 

 

In memoriam wordt uitgesproken voor de in 2021 overleden leden. Dit wordt gevolgd door een ogenblik stilte. 
Het aantal leden van de vereniging neemt gestaag af. Dit t.g.v. sterfgevallen, ernstige ziektes en ouderdom.  

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 
Goedkeuring jaarverslag 2021: akkoord met één opmerking, de aansluiting van het aantal leden en mutaties sluit niet 
helemaal aan met het aantal leden van het voorafgaande jaar. Dit zal nader uitgezocht worden 

 

3. Bestuur mutaties 
 

Het Bestuur stelt voor dat Ton Steenbakkers het voorzitterschap overdraagt aan Wim Hendriks, en dat André Siraa 
het secretariaat overdraagt aan Rutger van Veenendaal. Voorstel om beide heren te benoemen resp. als Voorzitter 
en Secretaris. Wim Hendriks blijft de functie van 2e penningmeester vervullen 
Ledenadministratie blijft in handen van Chr. Hertel. 
VZ vraagt de leden goedkeuring voor het voorgenomen besluit van het bestuur. Leden keuren het voorstel unaniem 
goed. 

 
 

4. Financiën NFV Skandinavië. 
 

De financiële stukken NFS. waren niet voorafgaand aan de GALV beschikbaar en werden bij aanvang van de GALV 
ter beschikking gesteld, zodat belangstellenden daar een blik op konden werpen en eventueel een van de 
penningmeesters daarover vragen te stellen. Voor niet aanwezigen zijn de stukken opvraagbaar bij de 
penningmeester. 
De resultaten over 2020 en 2021 zijn positief te noemen. Vergelijkingen met begrotingen zijn zinloos als gevolg van de 
Corona crisis en het niet doorgaan van de fysieke bijeenkomsten. De resultaten zijn zonder meer positief te noemen 

 
Gelet op een aantal ontwikkelingen zijn de verwachtingen niet positief gestemd. Dit omdat het ledenaantal verder 
terug zal lopen, het materiaal van de rondzendingen kwalitatief achteruitgaat en ook de kwaliteit van het 
veilingmateriaal onder druk staat. (de laatste 2 oorzaken vinden hun wortels in het stopzetten van inbreng van een 
zeer beperkt aantal leden t.g.v. beëindigen lidmaatschap. (geldt alleen voor RZ materiaal). Positief zijn de hoge 
opbrengsten uit de veilingen. De verwachting is dat met name het rondzendverkeer negatieve resultaten zal blijven 
geven. Door de afname van het aantal leden, zullen mogelijk ook de kosten van het Noorderlicht afnemen. 

 

Secretariaat 
Rutger van Veenendaal 
Barneveldseweg 196 
3862 PD  Nijkerk 
+ (31) 06 23 44 27 31 

 nfvskandinavie@gmail.com 
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Gezien de omvang van het jubileum fonds wordt het positief saldo over 2019 niet aan het fonds toegevoegd. Er is 
enige discussie met betrekking tot de begrotingspost van het Noorderlicht over 2022. Besloten wordt deze zo te laten.  

 

5. Verslag kascommissie 
 
De kascommissie, bestaande uit de heren Benedictus en Reus (reserve lid: Dhr. Huisman), heeft de financiën van de 
vereniging gecontroleerd (er zijn geen afwijkingen geconstateerd) en goedgekeurd. Het resultaat over 2021 is positief. 
 

6. Decharge bestuur 
 
De aanwezigen verlenen het bestuur decharge voor de financiële zaken. 

 
7. Plannen, beschouwing en gedachtewisseling rondzendverkeer en ledenbestand 

 
De RZ-commissaris Rob de Leeuw meldt dat de verkopen steeds verder teruglopen, dit kan tot gevolg hebben dat er 
in de komende jaren de provisie-inkomsten nog lager zullen worden. De afgelopen 2 Corona jaren hebben de 
vereniging geen goed gedaan. Het bestuur zal komen met plannen etc. om weer meer elan in de vereniging te 
krijgen. Dhr. Van der Laan heeft aangegeven dat hij hierin graag een rol wil spelen. 

 
8. Veilingmeester en P.R. 

 
De veilingen lopen over het algemeen erg goed. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan de gepubliceerde scans 
van de meer interessante stukken. Voor de veilingmeester is dit echter een forse belasting! 

 

9. De website van Skandinavië 
 

Zoals altijd is deze overzichtelijk, goed te benaderen en te gebruiken. De webmeesters kijken steeds of 
aanpassingen nodig zijn en proberen deze goed in de lucht te blijven houden. 

 

 

10. Dankwoord  

De pr-commissaris H. Burgman bedankt namens NFVS alle vrijwilligers die zich hebben ingezet over het afgelopen jaar. 
Al deze vrijwilligers ontvangen een kleine attentie. 

 
11. Rondvraag 

 

Geen bijzonderheden 

12. Sluiting 
 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en de vlotte prettige vergadering. De vergadering wordt te 
13.45 uur gesloten. 

 
Rutger van Veenendaal. Secretaris. 


