
 

NFVS. 4642/def.    27 juni 2016 

Verslag Gewone Algemene Ledenvergadering (GALV) 
voor het tweeënvijftigste verenigingsjaar 
4 juni 2016 (Zie HNL.207) te 12.30 uur. 

 

Aanwezig 33 leden en 3 gasten, presentielijst NFS.4638 

Afmeldingen 10 leden. 

 

1. Opening door de voorzitter J G van der Laan.   

 
De voorzitter J.G. van der Laan opent de vergadering te 12.45 uur en heet allen welkom. De leden van de kascommissie 

dhr. N. Wijker en A. Nachtegaal zijn verhinderd. Een schriftelijke verklaring van hun bevindingen NFS.4631 is 

aanwezig. Reserve lid dhr. B. Benedictus is aanwezig. De penningmeester W. Jongen is wegens vakantie afwezig.       

Dhr. W. Hendriks, tweede penningmeester, neemt de zaken waar. 

 

In 2015 zijn vier leden overleden: dhr. Westerveld, dhr. Top, dhr. Anneveld lid van verdienste en veilingmeester 

2003/2004, dhr. Renswoude. Deze leden worden herdacht door een stilte. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
  

Bijeenkomsten in Amicitia. 

Vanaf 10 januari 2004 mochten wij gebruik maken van De Heren Sociëteit Amicitia. Dit was mogelijk omdat ons lid 

Dhr. Gulick lid van de sociëteit was en ons als zodanig als gastgebruikers mocht introduceren. Het bestuur en de leden 

van Amicitia stemden daar mee in. 6 maart 2004 konden wij daar het veertigjarig jubileum van NFVS vieren (82 leden 

aanwezig van 376). Op 15 maart 2014 het vijftigste jubileum (88 leden aanwezig van 255). Inmiddels met nieuwe 

uitbaters en een nieuw bestuur van Amicitia. Omdat Dhr. Gulick was overleden kon NFVS geen aanspraak meer maken 

als gastgebruiker te worden toegelaten. Meerdere leden van Amicitia tekenden bezwaar aan van onze verenigingsdagen 

in de sociëteit. De voorzitter J.G. van der Laan, de secretaris F. Hertel en de PR-commissaris H. Burgman hebben een 

gesprek gehad met de nieuwe bestuursvoorzitter Dhr. S. Oudkerk, de vader van ons overleden lid Ir. Oudkerk. Door een 

aparte constructie mochten wij in Amicitia blijven tot nader order. Gesteld werd dat wij geen gebruik kunnen maken van 

Amicitia als de sociëteit op de door NFVS jaarlijks geplande vier zaterdagen toch een activiteit ontwikkeld. Dit was het 

geval op 5 maart 2016 en is het geval op 17 september en 3 december 2016. Gelukkig vond het bestuur een nieuw 

onderkomen in Amersfoort bij De Bron. Amersfoort was de voorkeur omdat dit centraal in Nederland ligt. Het bestuur 

van Amicitia neemt eind 2016 een beslissing over het voortzetten van onze aanwezigheid en de voorwaarden. De 

onofficieel genoemde financiële-voorwaarden zijn niet gunstig. 

Alternatieve plaats bijeenkomsten De Bron bij belet Amicitia.  

Op 5 maart 2016 was de eerste verenigingsdag in De Bron, Vogelplein te Amersfoort, aanwezig 31 leden. De verzorging 

was prima tegen zeer billijke prijzen. De ruimte is groot genoeg omdat het aantal leden dat de verenig dagen bezoekt 

gemiddeld naar 35 is gedaald. 

De Bron ligt zeer gunstig voor OV en auto. OV van Amersfoort NS centrum met bus 8, die zeer frequent rijdt en binnen 

10 minuten op 100m van de Bron stopt. 

 

3. Zorg over terugloop aantal leden en deelnemers verenigingsdagen. 
Getuige het jaarverslag daalt het aantal verenigingsleden en staat nu op 249 per 31 december 2015. De tendens van 

daling zet door omdat de leeftijd van de leden stijgt en geen aanwas te zien is. 

   

4. Bestuur mutaties 
De zittende bestuursleden blijven in functie. Secretaris F. Hertel is aftredend en herkozen door de aanwezig leden. Zijn 

taak is verlicht doordat het Noorderlicht voor Nederland direct door de drukker wordt verstuurd. Verzending buitenland 

(50 stuks) blijft omdat hiervoor ‘goedkope’ europostzegels gebruikt worden. De voorzitter vraagt nogmaals om een 

kandidaat voor het secretariaat. 

 

5. Jaarverslag over het eenenvijftigste verenigingsjaar NFS.4590/rev.7.def. 

 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. staat op de website www.nfvkandinavie.nl en was op 4 juni in de zaal beschikbaar. 

Vooraf konden de leden een gedrukt exemplaar bij de secretaris opvragen. 

 

6. Financiën. 
 

Resultaat 2015, 

Balans, begroting 2016 e.v. 

In 2015 trad de her Jongen als nieuwe penningmeester aan. De heer Hendriks (2e penningmeester) heeft in 2015 de 

administratie geheel opnieuw in excel ingericht. Hierdoor is de continuïteit gewaarborgd.  

http://www.nfvkandinavie.nl/


 

Mede daardoor wijkt de begroting af van de werkelijke kosten en uitgaven. Het jaar 2015 is met een positief saldo 

afgesloten. 

Verslag kascommissie 

De kascommissie Dhr. N. Wijker, Dhr. A. Nachtegaal en als reserve Dhr. B. Benedictus geven in hun verslag NFS.4631 

aan dat alle financiën in orde zijn. Tevens adviseren zij de leden het bestuur decharge te verlenen. Dit wordt unaniem 

ondersteund.  

Kascommissie 

Aftredend niet verkiesbaar: Dhr. A. Nachtegaal. 

Aftreden Dhr. Ir. N.C. Wijker, hij is  nog beschikbaar tot zijn opvolgers zijn ingewerkt. 

Verkiesbaar: reserve dhr. B. Benedictus. Wordt unaniem benoemd. 

Nieuw (reserve) lid per direct, Dhr. Drs. H.R. Reus stelt zich beschikbaar en wordt benoemd.  

Jubileumfonds. 

Op de ledenbijeenkomst van 12 december 2015 stelde Dhr. Ir. W.J. ten Wolde voor een jubileumfonds te vormen. Dit 

werd met algemene stemmen aangenomen. In feite is 2,50 euro van de contributie hiervoor bestemd. Dhr. Ten Wolde 

heeft een bedrag in dit fonds gestort, waarvoor dank van NFVS. Het positief saldo over het jaar 2015 wordt geheel in de 

jubileumpot gestort. Dit fonds zal als een aparte (papieren) post in de boekhouding worden opgenomen. 

 

7. Plannen, beschouwing en gedachtewisseling rondzendverkeer. 
Op verzoek van de kascommissie zijn de financiën van het RZV gecontroleerd en in orde bevonden. Deze financiën 

vallen boekhoudkundig rechtstreeks onder de verenigingskas. Het bestuur is van mening dat het RZV een essentiële 

pilaar van NFVS is. Het bestuur is dan ook bereid om mogelijke tekorten in de toekomst te financieren, zodat  wij het 

RZV continueren.  

 

8. Verslag veilingmeester. 
De veilingmeester annex PR-commissaris is vanaf 31 maart 1983 lid van de vereniging. Vanaf 21 oktober 1995 PR-

commissaris en vanaf 30 oktober 2004 veilingmeester. Het bestuur stelt voor hem als lid van verdienste te benoemen. 

Onder luid applaus geeft de vergadering daarvoor haar instemming. 

 

9. De website van Skandinavië. 
De website ziet er fantastisch uit. Rieneke en John Kuin werken hier hard aan. M.i.v. de veilinglijst van 17 september 

2016 zal een korte uitleg toegevoegd worden hoe te zoeken in het PDF-bestand. 

 

10. Dankwoord aan rondzendsectiehoofden, kascommissie, bestuursassistenten.  
Alle niet bestuursleden of assistent bestuursleden worden even in het zonnetje gezet, Dit zijn de districtshoofden 

rondzending, tafelhulpen veilingen en tentoonstellingen. In het jaarverslag staan alle namen.   

 

11. Het Noorderlicht. 

 
Oplage. 

De oplage bedraagt 350 stuks. Omdat het aantal gebruikers gedaald is wordt dit teruggebracht naar 325 stuks. 

Advertenties 

Op de vraag of in HNL een advertentie tot ruilen e.a. geplaatst kan worden is het antwoord ‘ja’. Dit is altijd al mogelijk 

geweest. Wel moet concreet aangegeven worden waarom het gaat en het geheel buiten verantwoordelijkheid van de 

redacteur (bestuur) valt.  

Bekendheid 

Voorgesteld wordt meer bekendheid te geven aan de inhoud van ieders verzameling. In komend Noorderlicht komt een 

bevragingsformulier/oproep over dit onderwerp. Het bestuur is wat terughoudend voor bijsluiters om dat dit een extra 

post van ca. 69 euro per A4 geeft. 

Verenigingspagina 

De hoofdredacteur T. Steenbakkers is bereid om een ‘verenigingspagina’ in te voeren voor al dit soort zaken. Een 

proeftijd van een jaar om te kijken of dit aanslaat.  

 

12. Rondvraag en sluiting. 
De secretaris Ir. F. Hertel is vanaf 2012 bezig de moeilijke druk/papier/gom/ kleur etc. van de langlopende 

(gebruikszegels) meer toegankelijk te maken. Met name bij de z.g. S (senaat) en L (stempelkantoor druk), Helsinki en 

Berliner druk, Finse en Russische drukken, is onderscheid zeer moeilijk. Een proeve van deel III was ter inzage 

aanwezig. Zij die daarbij willen helpen mogen zich melden. In HNL zal een mededeling komen.  

 
Om 13.15 uur sluit de voorzitter de vergadering, met dank voor ieders inbreng en enthousiasme om het NFVS in het 

zadel te houden, zeker nu wellicht uitgeweken moet worden naar een nieuwe bijeenkomst plaats. 

 

Christiaan Hertel. Secretaris. 


