
 

  
 
 
 
 
   NFVS: 2020.03.07.01/def. Donderdag 15 maart 2020 
 

Verslag Gewone Algemene Ledenvergadering (GALV)  
voor het 55ste verenigingsjaar 

7 maart 2020  

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

 
 
 
 

0. Aanwezigen. 
 

Presentielijst NFVS 2020.03.07.04, tweeendertig (32) leden(niet alle deelenmers hebben zich ingeschreven). 
Afmeldingen: Dhr. Grievink, Dhr. H. De Reus, Fam. Slootbeek. 
 

1. Opening door de voorzitter A.D.M. Steenbakkers. 
 
Woordje van de VZ. 
De VZ heet allen welkom en memoreert dat de vereniging dit jaar haar 56ste verjaardag viert.  
 
 
In memoriam wordt uitgesproken voor de in 2019 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.(dit 
onderwerp zal later terugkomen tijdens bespreking Financiele Situatie van de vereniging.) 
Overleden zijn: Dhr. Goudsblom, Dhr. Struwe. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 
 
Goedkeuring jaarverslag 2019: akkoord bevonden. 
 
Verder geen ingekomen en mededelingen. 
 

3. Bestuur mutaties. 
 

Geen Bestuursmutaties 

 

4. Jaarverslag. 
 
Jaarverslag over het verenigingsjaar 20189 NFS. 2020.02.24.01. 
Het jaarverslag staat op de website www.nfvskandinavie.com en is in de zaal beschikbaar. Een gedrukt exemplaar 
kan worden opgevraagd bij de secretaris. 
Het verslag wordt doorgenomen en zonder wijzigingen goedgekeurd.  
 
 
 
 
 

Secretariaat 
 Andre Siraa 
 Bieningen 21 
 3232 PE Brielle 
 + (31) 06 533 74 831 
 secretarisnfvs@gmail.com 



 
 

5. Financiën NFS. 2020.03.07.01/02. 
 

De financiële stukken NFS. 202.03.07.01 & 02 waren niet voorafgaand aan de GALV beschikbaar. 01 werd 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 kunnen stellen. Voor niet aanwezigen zijn de stukken opvraagbaar 
bij de penningmeester. 02, begroting 2020, werd pas bij aanwezigheid van de Penningmeester, besproken(kon niet 
beschikbaar worden gesteld) 
De resultaten over 2019 zijn weer anders dan 2018 verwacht. Er werd een negatief saldo verwacht over 2019. 
Uiteindelijk is er positief saldo als resulltaat bereikt.(dit ondanks dalend ledenaantal) Redenen hiervoor zijn: nog 
steeds zeer goede opbrengsten vanuit de veiling en de rondzendingen. Hoewel dat laatste toch steeds minder wordt. 
 
Noorderlicht: Portokosten die door de drukker in rekening zijn gebracht, is bij 1 rekening te laag. Vereniging 
onderneemt geen acties. Indien drukker erom verzoekt zal het verschil worden terug betaald. 
 
Logo Scholma opnemen tegen een kleine vergoeding  á Euro 25,- bij iedere uitgave, onder de inhoudsopgave van 
HNL: contact opnemen. Actie: Ton.  
 
Voorstel Bestuur: het batig saldo 2019 á Euro 1412,73 (bestuur geeft uitleg op welke wijze dit bedrag tot stand is 
gekomen) over te boeken naar jubileum fonds van de vereniging. 
 
Vergadering gaat accoord met dit voorstel 
 
Gelet op een aantal ontwikkelingen zijn de verwachtingen niet positief gestemd. Dit omdat het ledenaantal verder 
terug zal lopen, het materiaal van de rondzendingen verder kwalitatief achteruit zal gaan en ook de kwaliteit van het 
veilingmateriaal onder druk blijft staan. 
Echter e.e.a. is wel meegenomen in de begroting voor 2020. 
 
Veragdering verwijt het Bestuur(terecht) dat Begroting 2020 niet beschikbaar was en alleen mondeling door de 
Penningmeester toegelicht kon worden. Penningmeester erkent dit en biedt zijn excuses aan de vergadering aan. 
 
Voorzitter geeft aan als het saldo over 2020 en verder in de toekomst negatief zal blijken te zijn, de vereniging nog 
een aantal jaren zal kunnen blijven voortbestaan. Derhalve is een Contributieverhoging vooralsnog niet 
noodzakelijk.(ook omdat dit zeker negatieve gevolgen zal hebben) 
 
Penningmeester licht verder begroting 2020 toe: begroting is realistisch maar wel conservatief. Geschat tekort voor 
2020: ca Eur 1.100,-/1.200,- 
 
Vergadering gaat uiteindelijk akkoord met Begroting 2020. 
 
 

6. 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. Dhr. Benedictus geeft een 
mondelinge verklaring. Het resultaat over 2019 is positief. 
Een schriftelijk verslag van de controle (NFS 2020) wordt aan de penningmeesters Jongen en Hendriks overhandigd.  
Kascommissie zal ook in 2020 weer in functie blijven. 
Voorstel kascommissie: decharge verlenen aan het Bestuur m.b.t het gevoerde financiele beleid in 2019 
 
 
 
 
 
 



 
7. Decharge bestuur. 

 
De aanwezigen verlenen het bestuur decharge over het gevoerde beleid en de uitkomst ervan 2019. 
 
 
 

8. Rondzendverkeer, plannen, beschouwing en gedachtewisseling rondzendverkeer. 
 
De RZ-commissaris Rob de Leeuw meldt dat de verkopen verder teruglopen, dit kan tot gevolg hebben dat er in de 
komende jaren de provisie-inkomsten lager kunnen worden. 
Er zijn een aantal “grote” afrekeningen gedaan.(staat dus minder aan inkomsten voor de vereniging open) Daarnaast 
wordt de inbreng steeds moeizamer m.b.t. kwaliteit. Er zal dus nog actiever gezocht moeten worden naar inzenders 
van goed materiaal. 
 
Plannen:  
Zie verslag voortgekomen vanuit de bestuursvergadering van 19 januari 2019: 
 
Voorzitter licht e.e.a. toe:  
Opbrengsten: 
Afname ledenaantal, dus opbrengsten dalen. Opbrengst Veiling en RZ is eerder aan de orde geweest. Er zijn minder 
Beurzen bezocht in 2019 
 
Samenwerken met andere verenigingen heeft helaas niets opgeleverd 
 
 
Voorzitter geeft aan dat ook dat deelname aan beurzen verder zal worden beperkt. Dit om verder te besparen. 
(deelname aan POSTEX is al komen te vervallen) 
 
 

9. Veilingmeester en P.R. 
 
Naast de ontwikkelingen van de veilingen, reeds eerder aangegeven, geen verdere bijzonderheden te vermelden. 
 

10. De website van Skandinavië. 
 
Geen op en/aanmerkingen. Anders dan dat deze er heel goed uitziet. 
 

11. Dankwoord. 
 

Relatiebeheer. 
De pr-commissaris H. Burgman bedankt namens NFVS alle vrijwilligers binnen de vereniging en medewerkers van 
locatie “De Bron” die zich hebben ingezet over het afgelopen jaar. Al deze vrijwilligers ontvangen een kleine attentie. 
 

12. Rondvraag en Sluiting. 
 

Geen vragen. 
Er wordt stilgestaan bij het 50-jarig jubilem van ons lid Johan de Neef. In al die jaren heeft hij zeer trouw de 
bijeenkomsten van onze vereniging bezocht. De Voorzitter hoopt dat Johan nog lang te zien zal zijn op de 
bijeenkomsten. Deze wens wordt vergezeld van een fles wijn en een bos bloemen voor de echtgenote van Johan, 
Lucie. 
 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en de vlotte prettige vergadering. De vergadering wordt te 
13.45 uur gesloten. 
 
Andre Siraa.  
Secretaris NFVS. 


