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Verslag Gewone Algemene Ledenvergadering (GALV)  
Voor het tweeënvijftigste verenigingsjaar 

4 maart 2017 NFS.4705 

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

 
1. Aanwezig 

 
Presentielijst NFS. 4723, veertig (40) en een (1) gast (dhr. Jos Boelens). 
De vergadering is akkoord dat de gast bij de GALV aanwezig is. 
Afmelding vijf (5) leden. R. van Veenendaal, R. Ruijs, S. Bexelius, G. Jordans, N. Wijker. 
 

2. Opening 
De vergadering wordt geleid door de vicevoorzitter Ton Steenbakkers. De voorzitter J.G. van der Laan 
is nog herstellende van de medische ingreep uit juni 2016.  
 

3. Opening door de vicevoorzitter A.D.M. Steenbakkers.   
 
Woordje van de vicevoorzitter. 
De vicevoorzitter heet allen welkom en is blij met deze opkomst van veertig leden. Na de verhuizing 
van Amicitia maart 2016 naar De Bron hebben de leden deze nieuwe plek gevonden. Het is een plek 
om gezellig bij elkaar te zijn en een prima huishoudelijke verzorging. 
 
De voorzitter J.G. van der Laan neemt even het woord en bedankt alle leden die hem tijdens zijn 
medische afwezigheid een hart onder de riem staken met een telefoontje, een kaart of bezoekje. 
Gerhard stelt dat hij hoopt in juni weer volledig in functie te kunnen zijn en heeft het vaste 
voornemen de draad weer op te pakken. Hij bedankt de bestuursleden door wie alles gewoon door 
kon gaan. 
 
In memoriam voor de in 2016 overleden leden. Even stilte voor de overleden leden, dhr. 
Groenewoud (Gouda), Hodenius (Tilburg), Nachtegaal (Naarden). 
 

4. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 
Verzoeken tot wijziging of aanvulling van de agenda zijn niet gekomen. De financiële stukken, 
NFS.4717 waren te 10.00 uur beschikbaar. Deze worden niet op internet gepubliceerd. Niet 
aanwezigen kunnen genoemde stukken opvragen bij de secretaris. 
 

5. Bestuur mutaties 
 
 Er zijn geen bestuur mutaties. 
 
 
 

Secretariaat 
 F.C.J.K. Hertel 
 Urkwal 74 
 1324HR Almere 
 + (31) 036.5344650 

1 Hertel01@kpnmail.nl  



6. Leden bestand 
 
De terugloop van het aantal leden in 2016 (21) en aanwas van 2 is bedenkelijk. NFVS doet veel aan pr 
door beursdeelname. Prima voor de naamsbekendheid, helaas weinig aanmeldingen. Velen zoeken 
hun heil op internet en bij meer voor de hand liggende verenigingen. Plaatselijk, landen als Engeland 
en Duitsland. 
 

7. Jaarverslag 
 
Jaarverslag over het tweeënvijftigste verenigingsjaar 2016 NFS.4706. 
Het jaarverslag staat op de website www.nfvkandinavie.nl en is beperkt beschikbaar. Een gedrukt 
exemplaar kan worden opgevraagd bij de secretaris. 
Het verslag wordt doorgenomen en zonder wijzigingen goedgekeurd, met dank aan de secretaris 
voor dit immense werk.  
 

8. Financiën NFS. 4717. 
 

De financiële stukken NFS. 4709 en 4710 zijn om 10.00 uur in de zaal aanwezig, zodat 
belangstellenden daar een blik op kunnen werpen en eventueel een van penningmeesters daarover 
vragen te stellen. Voor niet aanwezigen zijn de stukken opvraagbaar bij de penningmeester. 
 
9. Verslag kascommissie.  
 
De kascommissie, bestaande uit de heren H. Reus en B. Benedictus, heeft de financiën van de 
vereniging gecontroleerd en goedgekeurd. Dhr. B. Benedictus geeft een mondelinge verklaring. Het 
resultaat over 2016 is positief, zij het zeer bescheiden. 
Een schriftelijk verslag van de controle wordt aan de penningmeesters Jongen en Hendriks 
overhandigd.  
 
Dhr. Huisman vraagt waarom de financiën van het jubileumfonds als zodanig in de winst- en 
verliesrekening staan, omdat het nu als ‘verlies’ te boek staat terwijl het een bezit is. De 
penningmeesters zullen dit wijzigen en als bedrag positief laten zien. 
 
10. Decharge bestuur 
 
De aanwezigen verlenen het bestuur decharge voor de financiële zaken. 
 

11. Kascommissie: 
 
Dhr. Ir. N.C. Wijker moest om gezondheid redenen vervroegd aftreden. Hij gaf in 2016 al te kennen 
dat hij moest stoppen. Om NFVS van dienst te zijn is hij toch zolang als mogelijk aangebleven. Dhr. A 
Nachtegaal is plotseling overleden. Het bestuur stelt voor geen reserve KC-lid aan te stellen maar een 
3e kC-lid direct in functie. Dit wordt door de vergadering goed gevonden. 
Leden per 4 maart 2017 zijn: Dhr. B Benedictus, en Drs. H. Reus. Gevraagd wordt een kandidaat als 
3e KC lid. Dhr. Huisman stelt zich beschikbaar voor kascommissie diensten. Dit wordt in dank 
aanvaard. 
 

12. Rondzendverkeer, Plannen, beschouwing en gedachtewisseling rondzendverkeer. 
 
De RZ-commissaris Rob de Leeuw meldt dat de verkopen teruglopen, dit kan tot gevolg hebben dat 
er in de komende jaren de provisie-inkomsten lager kunnen worden. 
Het financiële resultaat over 2016 is lager dan 2015. 



Er zijn minder kleine boekjes maar te veel grote boekjes en enveloppen in voorraad.  
Dhr. Vroom vraagt of er wellicht meer poststukken in de rondzending kunnen komen. Dhr. De Leeuw 
antwoord dat dit wel kan maar dat dit tot gevolg heeft dat er minder kleine boekjes in een 
rondzending kunnen. 
Dhr. Steenbakkers oppert als alternatief om de poststukken mee te nemen naar de bijeenkomsten en 
daar te ruilen. 
 

13. Veilingmeester en P.R. 
 
H. Burgman heeft veel materiaal in voorraad, vooral veel verzamelingen. Juist daarvoor is weinig 
belangstelling. Toch hebben de veilingen in 2016 wel een substantiële bijdrage aan de kas geleverd. 
Toch in verhouding tot het aantal verkocht kavels en de inzetprijzen is een terugloop te zien.  
De naamsbekendheid (zie punt 6) zorgt ervoor dat veel filatelistische vragen uit binnen- en 
buitenland via de e-post worden gesteld. Deze worden veelal door H. Burgman als pr-commissaris 
beantwoord. 
 

14. De website van Skandinavië 
 
De aanwezigen feliciteren John en Rieneke Kuin met deze prima website. Overzichtelijk, goed te 
benaderen en te gebruiken. De webmeesters kijken steeds of aanpassingen nodig zijn en proberen 
goed in de lucht te blijven. 
 

15. Dankwoord 
 

Relatiebeheer. 
De pr-commissaris H. Burgman bedankt namens NFVS alle rondzendsectiehoofden, kascommissie 
leden, bestuursassistenten en de medewerkers De Bron. De dames krijgen allen een mooi boeket 
bloemen, de andere werkers een cadeaubon. Zie voor de namen het jaarverslag punt 4. 
 

16. Noorderlicht 
 

Het Noorderlicht is nog steeds een prima periodiek.  
Door een wijziging van subsidietoekenning aan verenigingen met een goed blad delen de ‘grotere’ 
verenigingen nu ook mee. Voor 2016 heeft NFVS 149 euro ontvangen. 
 

17. Rondvraag 
 

Geen vragen. 
 

18. Sluiting 
 
De vicevoorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en de vlotte prettige vergadering. De 
vergadering wordt te 13.15 uur gesloten. 
 
Christiaan Hertel. Secretaris. 
  
 


