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 + (31) 036.5344650 

 f.hertel@kpnmail.nl  

   

 
 

NFVS 4114/rev.4.def woensdag 15 mei 2013 

 

Verslag van de Gewone Algemene Leden Vergadering (GALV) 

9 maart 2013 

Sociëteit Amicitia Amersfoort. 
 

Aanwezig: 49 leden, 4 gasten. 

Afmeldingen: 7. 

 

 

    

Opening en Woordje van de voorzitter. 
 

De voorzitter, Ir. J.G. van der Laan heet allen welkom en vraagt eerst stilte voor de nagedachtenis van de in dit jaar 

overleden leden: 

 

dhr BH Verhagen Beverwijk 

dhr N T Oudkerk Amersfoort 

dhr J van Hazelhoff  Lekkum 

dhr J M Dulkenraad Oostvoorne 

dhr. Schmidt Amsterdam 

 

De voorzitter is blij dat de vereniging goed draait, dankzij de inspanning van betuursleden, commissarissen en 

hulpkrachten. 

Financieel is de vereniging op orde en voor 2013 en 2014 is geen contributie verhoging in zicht. In 2012 heeft 

NFVS zich op zes beurzen laten zien, waaronder twee in den lande, samen met andere verenigingen in een kraam 

en bemenst door daar wonende leden. Dit omdat het bestuur de algemene kosten zoveel mogelijk in de hand wil 

houden. Portokosten voor HNL en veilinglijst gaan omhoog, de Bondscontributie, en reiskosten. Om dit laatste 

zoveel als mogelijk te beperken worden twee bestuursvergaderingen elektronisch gedaan en twee, maximaal drie in 

Huize van Veenendaal te Nijkerk. 

De voorzitter heeft de scholengemeenschap Windesheim benaderd met de vraag een onderzoek te doen naar 

mogelijkheden van ledenwerving voor NFVS. Helaas wilde de school direct een ‘stageplaats en betaling’. De 

directie wilde niet meewerken aan een onderzoek door vrijwillgers van de school, kosten neutraal, te doen. 

In de KNBF zijn moeilijkheden gerezen over het bestuur en de bemensing hiervan. Een speciale ledenvergadering 

van 19 januari, aangevraagd door Philatelica-Globe, bracht weinig lucht. Het bestuur werd demissionair en twee 

werkgroepen moeten zorgen voor een oplossing. Op 20 april 2013 is de algemene ledenvergadering waarop orde 

op zaken gesteld moet worden. De problemen lagen hoofdzakelijk in personele problemen en niet met andere 

zaken. 

 

1. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 

a. Geen bijzonderheden. 

b. Diverse leden hebben zich afgemeld, helaas is de secretaris die notitie kwijt. Hij merkt op dat de grijze cellen 

wat stugger worden (74). In de toekomstmoet  naar een nieuwe secretaris  worden uitgekeken, of in ieder 

geval een tweede secretaris is wellicht nodig. 

 

2. Bestuur mutaties. 

a. Geen. 
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3. Jaarverslag over het achtenveertigste verenigingsjaar NFS.4071/rev.5. 
 

a. Het verslag wordt goedgekeurd met dank voor de samensteller, de secretaris. 

b. Helaas is in het verslag het Vikingblokje van tien zegels niet opgenomen. Op de lege pagina 10 is dit alsnog 

toegevoegd met tekst en staat op internet. 

 

4. Verslag GALV 10 maart 2012 NFS.3950 rev.1. 
 

a. Het verslag van 1 april 2012, is goedgekeurd op 9 juni 2012. Er zijn geen nadere vragen. 

 

5. Plannen, beschouwing en gedachtewisseling rondzendverkeer. 
 

a. Bij ondervraging over de ‘drieluik NFS 50 jaar’ konden de leden ook hun mening geven of uitbreiding van 

het rondzendverkeer wenselijk is. Dit houdt dan in dat NFVS doosjes Scandinavië van andere verenigingen 

laat meelopen, en omgekeerd. Met CSK is hierover gesproken, zij willen het RZV wel overnemen maar niet 

over en weer deelnemen. Philatelica stemde wel in en als proef loopt een doosje Scandinavië mee in Den 

Haag en Groningen. Dit is een proef van een halfjaar, waarna evaluatie zal plaatsvinden. 

b. De Rondzend commissaris doet een dringende oproep om boekjes in te sturen. 

 

6. Dankwoord aan rondzendsectiehoofden, kascommissie, assistenten. 
 

a. Henk. Burgman, PR commissaris heeft de eer alle actieve leden, rondzend-districtshoofden, kascommissie, 

tafelhulpen, quizmaster, de uitbater van Amicitia en Mevrouw ten Wolde, ontwerpster van de drieluiken, te 

bedanken en een presentje te overhandigen, 

 

7. Benoeming drie leden ter bepaling van de uitslag ondervragingsronde drieluik NFVS 

50 jaar. 
 

a. Voor de vergadering heeft de secretaris drie leden, Dhr. Fiolet, Vervaet en Claasen gevraagd de verzamellijst 

aan de hand van de ingestuurde briefkaarten met ledenstemmen te controleren. Een stem was vergeten te 

noteren en is toegevoegd. In totaal hebben honderdveertig (140) leden gereageerd van de 

tweehonderdvierenveertig (244) stemgerechtigden. De drie leden verklaarden de telling correct.  

b. De frankering van de briefkaarten was vaak verwonderlijk. We wisten niet hoe vindingrijk onze filatelistische 

leden zijn. Het is maar goed  dat de bezorgers van PostNl geen verstand hebben van frankering anders had 

NFVS veel strafport moeten betalen. Zelfs zonder postzegel!  

c. De controleurs smulden wel van prachtige frankeringen en hebben gevraagd of deze kaarten geveild, verloot, 

kunnen worden. De secretaris merkt op dat hij dat niet zonder medeweten van die inzenders doet. 

d. De uitslag is: 

i. Ontwerp 1  15 stemmen, 

ii. Ontwerp 2 14 stemmen, 

iii. Ontwerp 3 48 stemmen, en is winnaar. 

iv. Ontwerp 4 42 stemmen (na correctie van de vergeten stem), 

v. Ontwerp 5 21 stemmen. 

e. Ontwerp 3 is de winnaar en met PostNl zal de productie in gang gezet worden. 

f. Alle leden krijgen met HNL 196 (september) één drieluik gratis. Zij die al eerder besteleden (2011!) krijgen 

de gelegenheid meerdere exemplaren te kopen. Het een en ander komt op papier, zodat iedereen weet hoe het 

loopt. NFVS laat 1250 stuks drukken, PostNl houdt zelf 750 stuks voor ‘Collect’. 

g.  Onze hartelijke dank gaat uit naar Mevrouw Mieke Ten Wolde voor haar inzet, vooral voor het geduld dat ze 

had met de secretaris die een computer barbaar is! Zij zal de druk verder samen met de secretaris begeleiden. 

 

8. Stand van zaken t.a.v. het ledenbestand. 
a.  Per 31december 2012  had NFVS 251 leden, inclusief 7 ereleden en tien (10) leden buitenland. 

b. De beurzen hebben NFVS in 2012 vijftien (15) nieuwe leden opgeleverd. Elf (11) leden meldden zich af en 

vijf (5) leden zijn overleden. 

 

9. Contributie inning 2013, royementen. 
a. Incasso loopt goed. Meer dan de helft van de  leden doet daar aan mee. Hoe dat in 2014 gaat is nog niet 
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bekent. In verband met nieuwe Europese regelgeving over overboekingen tussen banken vanaf april 2014 

(SEPA) wordt incasso moeilijker.  

b. Achttien (18) leden hebben nog niet betaald. Dat is helaas weer meer dan in 2012! 

c. Vooralsnog zijn er geen royementen. 

 

10. Verslag kascontrole commissie: 
 

a. Dhr. Jongen en Wijker hebben de cijfers gecontroleerd en akkoord bevonden. Dhr Jongen leest het verslag 

voor en geeft een getekend exemplaar aan de penningmeester. 

b. Dhr. Jongen treedt af. Hij wordt bedankt voor de vele jaren snuffelen in de boeken. 

c. Reserve zijn Dhr. Nachtegaal en Benedictus, (gekozen tijdens de ledenbijeenkomst van 8 december 2012.) 

Dhr. Benedictus is aanwezig en wordt aangesteld. Reserve Dhr. Nachtegaal. 

d. De kascommissie leden blijven in functie zolang de vergadering geen andere kandidaten  voorstelt of  

commissieleden met deze taak stoppen. 

 

11. Financieel verslag 2012 NFS.4072 in de zaal aanwezig op 9 maart 2013 te 10.00 uur. 
 

a. De financiële stukken, NFVS 4115, rekening en verantwoording, balans en begroting worden door de 

penningmeester Drs. Rutger van Veenedaal toegelicht. 

 

Winst- en verliesrekening over 2012 
 

Over het boekjaar 2012 is een operationeel verlies geleden van 166.47 Euro (samen met een reservering voor 

het jubileum wordt dit 666.47 Euro). Het verlies is met name het gevolg van een lagere contributie opbrengst 

als wel een lagere opbrengst voor het rondzendverkeer. Met betrekking tot het laatste, dit is gedeeltelijk een 

gevolg van een hogere afschrijving van de voorraden rondzendboekjes en overige voorraden. 

Het een en ander heeft tot gevolg dat het vermogen per 1/1/2013 op ruim 8000 Euro staat. 

Ten aanzien van de begroting over 2013, de begrote contributie opbrengst is naar beneden bijgesteld. Verder 

is het begrote bedrag voor het Noorderlicht verhoogd, dit vooral met het oog op de verwachte 

demonitarisering van de guldenswaarden van de Nederlandse postzegels (Deze kunnen we op dit moment met 

korting uit verzamelingen kopen). 

Gezien de begrootte uitgaven en inkomsten verwacht het bestuur een groter verlies over 2013. Als gevolg 

hiervan zal het bestuur over dit jaar actief zoeken naar mogelijkheden tot beperking van de uitgaven. 

 

De cijfers kunnen bij het secretariaat worden opgevraagd. 

 

   

12. Decharge penningmeester(s) en bestuur.  
 

a. De vergadering verleent penningmeesters en bestuur decharge. 

 

13. PR: Optreden naar buiten in 2013 grote POSTEX manifestatie 18/20 oktober. 
 

a. Dhr. H. Burgman, hoofd PR, geeft een toelichting van de NFVS manifestatie op de Postex.  

b. NFVS krijgt een kraam, direct bij de ingang. 

c. Vijfenzeventig (75) kaders zijn te bekijken. In de catalogus worden deze kort genoemd. 

d. In de catalogus mag NFVS een artikel plaatsen. 

e. Alle leden krijgen, op naam, onvervreemdbaar, een gratis toegangsbewijs voor één dag. Met HNL 176 wordt 

deze meegestuurd. 

f. Opbouw en afbraak kaders en kraam wordt gedaan voor NFVS. 

g. Kleinere beurzen (Achterhoek en Roden) werden redelijk bezocht en we zullen proberen vaker op dit soort 

beurzen ons te willen manifesteren indien er genoeg hulp komt van regionale leden die een of meerdere 

dagdelen op een dergelijke beurs willen staan. 

 

 

14. Dat wat verder ter tafel komt.  
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a. De veilingen lopen redelijk. 

b. NFVS laat zich op lokale filatelistische festiviteiten zien met hulp van leden uit die regio. 

c. Er zijn verder geen vragen. 

 

15. Sluiting en 174e
e
 veiling. 

 

a. De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aandacht en inbreng en sluit de vergadering te 13.30 uur. 

 

Christiaan Hertel. Secretaris. 

 

 


