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Verslag van de Gewone Algemene Ledenvergadering (GALV) 

voor het zevenenveertigste verenigingjaar 

5 maart 2011 (Zie HNL.186) 

 

1. Opening door de vice voorzitter Ton Steenbakkers. 

 

De vice voorzitter heet allen welkom. Er zijn 43 leden aanwezig, 8 afmeldingen. De voorzitter J.G. van der 

Laan is verhinderd. Dhr. mr. Schmitz is bereid gespreksnotities te maken ter ondersteuning van de secretaris. 

 

Voor de in 2010 overleden leden wordt staande een korte stilte gehouden.  

In memoriam: dhr drs. P.A. de Groot, dhr C.J. Schönbeck, dhr H. Valentien, dhr, J.J. Siezen en dhr F. van 

Gulick. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

 

Dhr. Wim Hendriks vertegenwoordigt NFVS op de LOG vergadering (Landelijke Gespecialiseerde 

Verenigingen) in het Bondsbureau te Utrecht. NFVS heeft de leden van de LOG een brief gestuurd waarin 

zij haar ongenoegen uitspreekt over de plaats van de verenigingskramen bij de laatste drie Postex beurzen. 

NFVS stelt dat zij niet meer deelneemt als in 2011 geen betere plek wordt aangewezen. De andere 

verenigingen hebben dit schrijven ondersteund. De Bond heeft dit schrijven aan de organisatie Postex 

gestuurd en besproken. Schriftelijk is toegezegd dat de verenigingen weer op de begane grond komen. 

 

3. Bestuursmutaties: 

 

Aftredend zijn: 

- Voorzitter, J.G. van der Laan (01.01.2008) 

- 1
e
 penningmeester, R.J. van Veenendaal (01.01.2008) 

- PR, H.P. Burgman (01.10.1995) 

- Veilingmeester, H. P. Burgman (01.01.2008) 

- Hoofdredacteur HNL, T. Steenbakkers (01.10.2001) 

 

Alle bestuursleden stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar. De vergadering stemt daar 

unaniem mee in. 

 

4. Jaarverslag over het zesenveertigste verenigingsjaar NFS.3817 

 

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld, met complimenten aan de secretaris voor de goede 

verslaglegging. 

 

5. Dankwoord aan rondzendsectiehoofden, kascommissie, assistenten.  

 

Dhr Henk Burgman, hoofd PR en veilingmeester, bedankt de leden die zich in 2010 hebben ingezet voor de 

vereniging.  

 

De sectiehoofden RZV,  
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(A) J Adams, sectie ’s-Gravenhage e.o. ,   (B) B J M Huisenga, sectie N-Holland, -  (E) H J Dogger, sectie 

Utrecht e.o. -  (F) H R Reus, sectie  Fryslân-Groningen-Drenthe, -  (I) G Jordans, Zeeland en W. Brabant, - 

 (K) A H den Brinker, sectie  Limburg en O. Brabant, -  (M) H Slootbeek, sectie Flevoland- Gelderland, -  

(N) J H Dijs, sectie  Hilversum e.o., -  (T) R J de Leeuw,sectie T: Amsterdam e.o. 

Verder de heren Keck en de la Fosse, voor hun assistentie veilingtafel, boekentafel en tentoonstellingen, 

dhr. Tilman, ontwerper van de elektronische afhandeling van de veiling. De firma KWA voor het ter 

beschikkingstellen van het parkeerterrein. Voor de familie Hiemstra, de uitbaters van Amicitia, een bos 

bloemen voor hun gastvrijheid. 

 

De kascommissie: Dhr Dijs, Jongen en Schmitz. 

 

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

 

Het aantal betalende leden is per 5 maart 2011 254, 7 leden van Verdienste, 10 buitenlandse leden.  

 

7. Contributie inning 2011, royementen. 

 

1. Op 31 december waren nog 67 betalingen niet ontvangen. Deze leden hebben een herinnering gekregen. 

Te laat betalen betekent een toeslag van € 2,50 voor extra kosten. De laatste betaling was binnen op 3 

maart 2011. Helaas weigerden 29 leden dit opgeld te voldoen. Drie leden reageerden totaal niet en post 

kwam retour. Deze leden worden voor royement voorgedragen. 

 

2. Voorstel royement: Hr.Koerselman, B J Wolters en Orrelana. De vergadering besluit unaniem tot het 

opzeggen van hun lidmaatschap. 

 

8 Verslag kascontrole commissie dhr J Dijs en dhr W Jongen. 

 

1. Dhr. Jongen leest de verklaring van de kascommissie voor. Zie bijlag NFS.3862. Dhr Jongen vraagt 

namens de kascommissie aan de vergadering het bestuur en penningmeesters decharge (verschoning) te 

verlenen.  

 

2. Dhr. Dijs heeft te kennen gegeven te stoppen als lid van de kascommissie. Dhr. mr. Schmitz  is reserve 

en neemt desgevraagd de plaats van dhr. Dijs in. Dhr. Wijker is bereid als reserve in de kascommissie te 

worden opgenomen. 

 

9 Financieel verslag 2010. 

 

De penningmeester, Rutger van Veenendaal, geeft een toelichting op de financiële stukken NFS.3746/1, 

Winst en verliesrekening over 2010 en NFS.3746/2, begroting 2011, 2012, 2013. Deze stukken zijn voor de 

vergadering uitgedeeld. Deze worden niet elektronisch gepubliceerd. Leden die de cijfers wensen te 

ontvangen krijgen deze als harde kopie toegestuurd. 

Financieel gezien is het afgelopen seizoen bevredigend te noemen met een batig saldo van ruim 1200 Euro.  

Dit is voornamelijk te danken aan lagere uitgaven dan begroot en hogere inkomsten. Als we om te beginnen 

kijken naar de inkomsten, valt op dat vooral de opbrengsten uit de veilingen veel lager zijn dan begroot. Dit 

is het gevolg van een aantal matige veilingen. Dit wordt in ruime mate goedgemaakt door de niet verwachte 

hogere inkomsten uit het rondzendverkeer. Verder is een aardig bedrag aan rente ontvangen. 

Met betrekking tot de uitgaven, hierbij vallen vooral de reiskosten op. Deze zijn lager dan gevolg van het 

beperkingen van fysieke bestuursvergaderingen tot het absoluut noodzakelijke. Verder zijn de kosten van 

het Noorderlicht aanmerkelijk lager geweest dan begroot. De belangrijkste reden is het grotere bedrag aan 

advertentie-inkomsten. De PR kosten zijn hoger omdat we op meer beurzen waren vertegenwoordigd. 

Als gevolg van de ervaringen van het afgelopen seizoen zijn de meerjarige begrotingen aangepast. Veiling 

is naar beneden bijgesteld en rondzendverkeer naar boven. Reiskosten zijn lager begroot evenals de 

uitgaven voor het Noorderlicht. PR is naar bovengesteld. 
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Op basis van de begroting voor dit lopende seizoen verwachten we een klein overschot op de lopende 

zaken. Samen met een reservering voor het jubileum wordt een klein verlies voor het seizoen 2011 

verwacht. 

De vergadering gaat akkoord met de gepresenteerde cijfers en toelichting. 

  

10 Decharge penningmeester(s) en bestuur.  

 

Naar aanleiding van de bevindingen van de Kascommissie verleent de vergadering unaniem decharge 

(verschoning). 

 

11 Optreden in 2010 naar buiten (PR):  

 

1. Resultaat Postex 2010, filateliebeurs 29/31 januari 2010, lokale beursen,  

De filateliebeurs van 29/31 januari 2010 werd goed bezocht. Een lid heeft zich gemeld. 

Hollandfila in Barneveld van 27/28 augustus was druk, helaas geen leden geboekt. 

Postex 2010 van 15/17 oktober in Apeldoorn werd slecht bezocht omdat de kraam op de omloop 1
e
 etage 

stond, buiten alle andere activiteiten. Alle LOG kramen werden nauwelijks bezocht.  

Eindejaar beurs in Barneveld van 28/29 december werd ook goed bezocht. 

 

2. Visie over Postex 13/15 oktober 2011 Apeldoorn America hal.  

Als NFVS weer op de omloop wordt neergezet zal zij zich terugtrekken van deelname. 

 

 

3. Lokale beursen: Filateliebeurs Nieuw Loosdrecht januari, Barneveld augustus en december. 

NFVS is dit jaar aanwezig in Gouda Filamania 22/23 april. Dit is een brievenbeurs met dit jaar een 

uitbreiding naar postzegels. Verder Hollandfila 25/26 augustus en oudejaar beurs 27/28 december in Baarn. 

 

 

12 Dat wat verder ter tafel komt. 

 

  Bijlagen HNL. 

1 De secretaris vraagt de vergadering of een Noorderlicht bijlage met verenigingbijzonderheden nozel 

is. Deze bijlage wordt gemaakt om het blad zoveel als mogelijk te gebruiken voor filatelie. De vergadering is 

hier tevreden over en voortzetting is akkoord. 

 

 Feestcomité leden gezocht. 

2 In bijlage HNL 186 werd een oproep gedaan voor deelname aan het feestcomité 50 jaar NFVS in 

2013. Dhr ten Wolde en de La Fosse melden zich aan, op dhr Tilman mag een beroep worden gedaan 

zonodig.  

 

 Persoonlijke Postzegel NFVS. 

3 In bijlage HNL 186 is ook geopperd een PP (persoonlijke Postzegel) uit te geven. Dhr. Vroom uitte 

zijn ongenoegen over de PP’s. ‘Dit is commercie van TNT en heeft niets met filatelie te doen.’ De secretaris 

voerde aan dat een PP propaganda is voor de vereniging. Op de oudejaarsbeurs had hij van een andere 

vereniging PP’s bij zich als ‘bekijk’ stuk. De bezoekers vlogen er op af en wilde een exemplaar hebben. De 

aanwezige leden stemmen in met een PP. Het voorstel is, afhankelijk van de kosten en de grootte van de 

feestpot, alle leden een velletje van drie (3) of tien (10) zegels te geven. De leden willen wel weten wat de 

kosten en de baten van een PP zijn. De secretaris verzoekt ontwerpen in te sturen. 

 

13 Sluiting en 167
e
 veiling.  

 

De vergadering heeft verder geen vragen.  

 

Niets meer aan de orde zijnd sluit de vice-voorzitter de vergadering te 13.15 uur met dank voor ieders inbreng 

en de vlotte vergadering.  

 

Christiaan Hertel. Secretaris/ledenadministratie. 

 

Met dank aan dhr. Mr. B.A. Schmitz voor het maken van notities om dit verslag te kunnen maken. 
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NFVS. 3862 donderdag 24 februari 2011 

 

 

 

KASCONTROLE FINANCIEEL JAAR 2010 

 

 

Ondergetekenden hebben een onderzoek ingesteld naar de financiële boekhouding over het 

boekjaar 2010 (1 januari tot en met 31 december 2010) van de Nederlandse 

Filatelistenvereniging "Scandinavië". 

 

De financiële administratie werd gecontroleerd aan de hand van de door de penningmeester 

ter beschikking gestelde stukken. 

Alle geboekte inkomsten en uitgaven bleken door deugdelijke onderliggende bescheiden 

gedekt. 

De wijze van administreren geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. 

 

Opgemerkt dient te worden dat mede door het aanstellen van een nieuwe tweede 

penningmeester de veilingopbrengsten en bestuurskosten een stuk sneller worden uitbetaald. 

Ook wordt er beter gelet op het snel storten van de veilingopbrengsten. 

Jammer is wel dat er nog steeds wordt gewerkt met verouderde programmatuur. 

Een snelle overstap op modernere toepassingen is zeer gewenst. 

 

Ondergetekenden komen daarom tot een positief oordeel over het boekjaar 2010 en stellen 

voor dat de leden, aanwezig op de Gewone Algemene Ledenvergadering van 5 maart 2011, 

het bestuur en de penningmeester decharge verleent voor het gevoerde financiële beleid. 

 

 

Horst/ Huizen, 22 februari 2011 

 

Getekend 5 maart 2011 

Jan Dijs, Wim Jongen. 
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