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Opening 

 

De voorzitter ir. J.G. van der Laan opent de vergadering om 12.30 uur en heet allen welkom. Aanwezig zijn 43 

stemgerechtigde leden. Welkom aan het nieuwe lid dhr. de Boer. 

 

Om 10.00 uur was het financieel verslag 2013, de begroting en de balans 2014 e.v. aanwezig voor alle leden. 

 

Voor de overleden leden in 2013, de heren Versteyne, Bor en Holdorp, wordt een moment stilte ter nagedachtenis in 

acht genomen. 

 

Het Noorderlicht 

 

Het ligt in de bedoeling een extra nummer van Het Noorderlicht uit te brengen. Hierover is al eerder gesproken en 

het budget hiervoor is op 14 maart (bijeenkomst 50 jaar NFVS) goedgekeurd. De hoofdredacteur Ton Steenbakkers 

geeft een toelichting en vraagt artikelen in te sturen. 

De zorg voor Het Noorderlicht is de kostprijs. Het heeft een eigenwijs afwijkend formaat. Dit vraagt enveloppen van 

afwijkend formaat en handmatige verzending. Binnen Nederland zij de verzendkosten acceptabel, alhoewel deze in 

twee jaar tijd bijna verdubbeld zijn door PostNl. Andere expediteurs willen het blad niet versturen omdat zij niet 

ingesteld zijn op enkel bestellingen in kleine plaatsen, dorpen, gehuchten en dergelijke.  

Kleurendruk is mede door het afwijkende formaat duur. 

De hoofdredacteur is op zoek naar een goedkopere oplossing zonder de kwaliteit van het blad - en dat is natuurlijk 

de kwaliteit van de artikelen van u als leden - te verminderen. Verzending naar het buitenland (47 stuks) kost 

momenteel heel veel geld. NFVS frankeert met goedkope postzegels die zij inkoopt op de markt, veelal tegen 70% 

van de nominale waarde. 

Een andere mogelijkheid is het blad digitaal uit te brengen, met de optie voor een gedrukt exemplaar. Hiervoor dient 

dan een abonnement te worden afgesloten. 

De vergadering gaat in principe akkoord met het voorstel van de hoofdredacteur om ook naar het A4-formaat te 

kijken en dit vanaf de drukker in een folie te versturen. 

 

1. Ingekomen stukken en mededelingen 

De secretaris vraagt of iemand mee wil schrijven voor het verslag. Dit verzoek wordt niet gehonoreerd. Verder 

merkt de secretaris op dat hij met deze taak als secretaris wil stoppen, mede door het bereiken van een respectabele 

leeftijd. 

NB. Hierop is één reactie gekomen, die helaas niet leidde tot een vervanger. 

 

2. Bestuurmutaties 

Aftredend dhr. Baas (website), aantredend bestuursassistenten PR J. Kuin en H.F. Kuin-Hulshof (website). Van de 

nieuwe website is een presentatie gehouden. Deze ziet er prima uit en biedt veel mogelijkheden. 

 

3. Jaarverslag over het negenenveertigste verenigingsjaar NFS.4340 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. Het verslag is door dhr. Baas tekstueel aangepast, waarvoor onze dank. 

Op pagina vier in het jaarverslag staat onder ‘Inlandsbanen’ Noorwegen, dit moet zijn ‘Zweden’. S.V.P. 

penwijziging aanbrengen. 
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4. Plannen, beschouwing en gedachtewisseling rondzendverkeer 

Het rondzendverkeer (RZV) blijft een belangrijke activiteit van de NFVS. Op dit moment zijn er voldoende boekjes 

om het RZV te laten functioneren. Voor de komende jaren blijft het toch belangrijk dat er voldoende nieuwe boekjes 

worden ingeleverd. Dit heeft ook de aandacht van het bestuur. 

De portokosten zijn de grootste kostenpost; door een goede provisieopbrengst en de onkosten waar mogelijk zo laag 

mogelijk te houden, was er toch een kleine winst voor de vereniging. Mocht het RZV in de toekomst  niet meer 

rendabel zijn dan blijft deze activiteit, zolang dit financieel verantwoord is, toch onderdeel uitmaken van de 

activiteiten van de vereniging (Rob de Leeuw). 

 

5. De nieuwe website van Skandinavië 

De oude structuur van de website is omgezet in de nieuwe omgeving. De website is te bereiken op twee 

webadressen: www.nfvskandinavie.nl en www.nfvskandinavie.com. Dat komt omdat de nieuwe website is gebouwd 

op een Amerikaanse server die geen nl-adressen en wel com-adressen ondersteunt. De inhoud op beide adressen is 

altijd geheel hetzelfde. Het nl-adres is een spiegel van het com-adres.  

De aanpassingen, verbeteringen en vernieuwingen worden in een gebruiksvriendelijke omgeving gedaan zonder dat 

er kennis nodig is van ingewikkelde websitematerie (zoals HTML/PHP/frontpage ed.) zodra er behoefte is aan 

mutaties.  

Met deze nieuwe site zijn er veel mogelijkheden tot uitbreiding van de dienstverlening via dit informatiekanaal. Een 

aantal van die mogelijkheden zijn tijdens de bijeenkomst in een korte presentatie geschetst (John Kuin). 

 

6. Dankwoord aan rondzendsectiehoofden, kascommissie en assistenten 

De voorzitter heeft alle leden die zich bijzonder inzetten voor de vereniging schriftelijk uitgenodigd. De PR 

commissaris Henk Burgman heeft voor al deze medewerkers een presentje. De afwezigen krijgen dit thuisbezorgd. 

  

7. Stand van zaken t.a.v. het ledenbestand 

Het ledenbestand is stabiel. Dit is al bijzonder gezien de teruglopende belangstelling voor filatelie. Zorgelijk is dat 

de gemiddelde leeftijd van de leden stijgt, waardoor oudere leden vaak noodgedwongen moeten stoppen met hun 

hobby. Zie het jaarverslag. 

 

8. Contributie-inning 2014, incasso 2015! Royementen 

Alle contributie is inmiddels geïnd. Het blijft een klus om iedereen die vergeet te betalen te verzoeken het bedrag 

over te maken. Er is geen royementsvoorstel. 

 

9. Verslag kascontrolecommissie 

De heren Nachtegaal en Wijker hebben de cijfers van de penningmeesters gecontroleerd en akkoord bevonden. Hun 

voorstel is het bestuur te dechargeren. NFS.4370. Dhr. Benedictus blijft reserve. Er is geen verzoek van leden tot 

vervanging van de heren, dus blijven zij in functie. 

 

10. Financieel verslag 2013 (NFS.4341) 

 

De cijfers van de financiën zijn op deze bijeenkomst beschikbaar en bij de secretaris op te vragen.  

 

Vanaf 2005 is de contributie van de NFVS gelijk gebleven, zijnde € 27,50 per jaar. Ook de NFVS ziet nu de kosten 

dusdanig stijgen dat een contributieverhoging noodzakelijk is. De grootste kosten zijn ons kwartaalblad Het 

Noorderlicht. De huidige uitvoering, ofschoon in zwart-wit, is relatief duur omdat we een uitzonderlijke afmeting 

gebruiken. Ook het vesturen kost veel geld. Gekeken wordt naar een andere oplossing. Drukken in A4-formaat, 

eventueel deels in kleur, zou kosten kunnen besparen. De extra uitgave van Het Noorderlicht zal geschieden  in A4-

formaat. U kunt dan vergelijken. Deze extra uitgave zorgt voor niet ingecalculeerde extra kosten. Maar u heeft 

hiervoor op 14 maart bij meerderheid gekozen. 

In de toekomst een digitale uitgave van ons kwartaalblad, die alleen te lezen is voor de leden op de site van de 

vereniging, is ook een mogelijkheid. De liefhebbers van een gedrukte versie zouden deze dan kunnen bestellen met 

een abonnement. Zaken die we de komende tijd zullen moeten overwegen. 

 

Deelname aan tentoonstellingen en beurzen blijft nodig om bekend te blijven. 

 

De penningmeester heeft becijferd dat wij vanaf 2015 het risico lopen van een tekort op de jaarrekening. De redenen 

hiervan zijn als volgt: 

- Zonder het extra jubileumnummer is er m.b.t. het jubileum een geschat overschot van € 1300. 

- De extra kosten van het niet begrote jubileumnummer zijn rond de € 4500. 

- Dit betekent dat er een tekort is van € 3300. 
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- Over 2014 is een begroot tekort van € 1500. 

- Op een vermogen van € 7600 per 1/1/2014 komt dit neer op een vermogen van € 2800 per 31/12/2014! 

- Dit wordt door de penningmeester gezien als aan de krappe kant. 

- Gelet op de begrote exploitatietekorten van € 1250 ook voor 2015 en 2016 is actie geboden. 

- Verder, gelet op verhogingen van kosten waar het bestuur geen invloed op heeft zoals porti en 

bondscontributie en een mogelijke verdere teruggang in ledenaantal gezien de leeftijdsopbouw, lijkt een 

contributieverhoging onafwendbaar. 

- Een contributieverhoging van € 2,50 wordt als noodzakelijk gezien, wat ongeveer € 600 aan extra 

inkomsten geeft. 

- Het bestuur moet dan nog op zoek naar € 650 kostenreductie per jaar. (Rutger van Veenendaal). 

 

11. Decharge penningmeester(s) en bestuur 

De vergadering dechargeert unaniem de penningmeesters en het bestuur. 

 

12. Optreden naar buiten in 2014, afsluiting 50 jaar NFVS POSTEX manifestatie oktober 

Op de POSTEX van 17/19 oktober sluit de NFVS haar vijftigjarig jubileum af met een mooie presentatie in kaders 

en een ruime kraam.  

 

13. Dat wat verder ter tafel komt 

De vergadering had verder geen vragen of opmerkingen. 

 

14. Sluiting en 179
e
 veiling 

De voorzitter sluit de vergadering te 14.00 uur en dankt allen voor hun inbreng. 

 

 

Christiaan Hertel, secretaris. 

(Met dank aan dhr. J. Baas). 


