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Aan de besturen van verenigingen aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van 

Filatelistenverenigingen, de Ereleden, Bondsdiensten, Gedelegeerden, Regio-besturen. 

 

 

 Houten, 22 juli 2020 

 

 

U I T N O D I G I N G  *) 

 

Het Bondsbestuur nodigt U van harte uit tot het bijwonen van de 

113e Algemene Vergadering  

van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, te houden op 

 

Zaterdag 19 september 2020 

Gezien de corona/COVID-19 adviezen zal deze vergadering digitaal plaatsvinden.  

Circa een week van tevoren ontvangt u de inloggegevens om aan de vergadering deel te kunnen 

nemen plus de stembiljetten voor de bestuursverkiezingen. 

 

 

 

De vergadering begint om 11:00 uur.  

 

Indien u een voorstel wilt doen of een vraag wilt stellen, dan wordt het op prijs gesteld deze vooraf  

–  uiterlijk 10 september 2020 - schriftelijk naar het Bondsbestuur (e-mailadres: knbf@knbf.nl) te 

zenden. Ingekomen voorstellen/vragen worden behandeld bij agendapunt 3, "Ingekomen stukken en 

Mededelingen". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*)  Deze uitnodiging is niet bedoeld voor verenigingen aangesloten bij het SamenwerkingsVerband Filatelie.  

            Zij worden vertegenwoordigd door het hoofdbestuur van SvF.
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A G E N D A  
  

1. Opening 

2. Aanwijzing leden stembureau 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 18 mei 2019  

5. Beleidsverantwoording 2019 

a. jaarverslagen KNBF over 2019  

b. financieel  jaarverslag 2019  

c. verslag financiële commissie 

d. decharge bestuur  

6. Bestuurszaken 

a. vaststellen definitieve begroting 2020 

b. vaststellen contributie 2021 

c. bestuursverkiezing 

d. benoeming  financiële commissie  

7. Vaststellen datum Algemene Vergadering 2021 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

 

Toelichting op de agenda: 

 

Ad 6b: vaststelling contributie. 

Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op € 4,95 per verenigingslid. 

 

Ad 6c: bestuursverkiezing. 

Aftredend is mevrouw P. van de Vlekkert, commissaris evenementen, zij is herkiesbaar; 

 

Met genoegen kunnen wij u meedelen dat het bestuur er in is geslaagd een kandidaat te vinden om 

de ontstane vacature van voorzitter te vervullen.  

Voor de positie van voorzitter stellen wij u voor de heer V.T.J.M. (Victor) Coenen te benoemen. 
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VERSLAG 112e ALGEMENE VERGADERING KNBF 
zaterdag 18 mei 2019, Veluwehal Barneveld 

 

1. OPENING 

De voorzitter opent om 13:30 uur de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.  

Van de 120 uitgenodigde verenigingen hebben zich 24 verenigingen aangemeld en 15 

verenigingen afgemeld. Er is 1 machtiging ontvangen. 

 

In 2018 is veel gebeurd. Het bondsbureau is verhuisd en na enige onvoorziene hindernissen in 

gebruik genomen. Momenteel moet het archief nog opgeschoond en opgeruimd worden, daarna 

houdt de bond Open Huis. 

Ook de bibliotheek is verhuisd, ruim 40.000 titels hebben een nieuwe plaats gekregen.  

 

Helaas zijn het afgelopen jaar ons ook weer medefilatelisten ontvallen, waarbij met name 

genoemd worden  Jan Balkestein (erevoorzitter van de KNBF)  en Hans Aitink (Costerus ridder). 

Zij worden staande en in stilte herdacht. 

 

2. AANWIJZING LEDEN STEMBUREAU 

Er zijn geen zaken ingebracht waarover gestemd moet worden. De voorzitter stelt voor om het 

stembureau pas te benoemen wanneer dit tijdens de vergadering toch noodzakelijk blijkt te zijn.  

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

3. INGEKOMEN STUKKEN 

Geen 

 

4. VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING D.D. 12 MEI 2018 

- pagina 5: De heer Hillesum vraagt wat de status is van het openbaar maken van de stukken van 

GSE.  

Deze stukken zijn door de KNBF nog niet ontvangen. Dit komt nog. 

- pagina 7: De heer Grootveld kan zich niet herinneren een opmerking over het bestuur van 

Hollandia te hebben gemaakt.  

Deze opmerking zal uit het verslag worden gehaald. 

- pagina 7: De heer Luinge meldt, dat bij verzending van de nieuwsbrief de provider problemen 

geeft met grote aantallen mails. Mocht de nieuwsbrief niet aankomen, dat is hij ook te vinden op 

de website van de KNBF (www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief). 

 

De voorzitter meldt, dat mevrouw  Irma van Gent haar werkzaamheden als  Bondsbibliothecaris 

heeft neergelegd. Vanwege gezondheidsredenen en de langer dan verwachte periode van 

revalidatie heeft zij moeten besluiten dat zij deze taak niet langer kan vervullen. 

 

Het verslag wordt vastgesteld met de wijziging van de heer Grootveld. 

 

5. A.  JAARVERSLAGEN KNBF 2018 

- naar aanleiding van pagina 9 Bondsbibliotheek: 

Denk aan de bieb als je gaat opruimen. Ook al zijn de titels reeds aanwezig: betere exemplaren 
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worden omgeruild en doubletten worden tegen een aantrekkelijke prijs verkocht. 

De opbrengst van de verkochte boeken in 2018 is niet precies terug te halen; dit is opgenomen in 

het bedrag van de verkochte enveloppen/velletjes. 

 

- naar aanleiding van pagina 10 AVC: 

De heer Pieters meldt, dat er geen nieuwe DVD’s meer komen, daar de heer Ed Bakker is 

overleden. 

 

-pagina 10 Juryzaken: 

Juryleden worden voorgedragen door het ACJ en benoemd door het bondsbestuur. 

 

- pagina 11 Juryzaken: 

De heer Hillesum merkt op, dat de nationale tentoonstelling in Gouda in 2019 was. 

De heer Steenbakkers antwoordt, dat hiervoor in 2018 ook al de nodige werkzaamheden zijn 

verricht. 

De zin “Veel onduidelijkheid………..bij alle partijen oplevert” wordt uit het verslag gehaald. 

 

- pagina 15 Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie: 

Aanvulling (cursieve tekst): De fors stijgende portokosten voor verzending naar buitenlandse 

abonnees werd in 2018 aan hen en aan verenigingen met buitenlandse leden doorberekend. 

 

B. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018 

Op dit moment is er overeenstemming met de Stichting Filatelie over de normale uitgaven, die 

subsidiabel zijn.  Over de huur van de bibliotheek en de kaderopslag zijn nog gesprekken gaande. 

Hier is in de begroting bewust geen bedrag voor opgenomen. 

De rente inkomsten in 2018 zijn € 0,24. In de begroting zal hiervoor € 0,00 worden opgenomen. 

 

De heer Teurlings ziet voor de verhuur aan SvF jaarlijks een gelijk bedrag, maar de tarieven voor 

GWE gaan wel omhoog. 

Het is voor beide organisaties even wennen, daarom is afgesproken om de huur de eerste paar 

jaar gelijk te houden. NB Kosten voor GWE worden wel in de gaten gehouden en in het contract 

met SvF is daar ook een voorbehoud voor gemaakt om dit aan te kunnen passen. 

 

C. VERSLAG FINANCIELE COMMISSIE en D. DECHARGE BESTUUR 

De heer De Kok leest het verslag van de financiële commissie voor en stelt voor de 

penningmeester voor het financieel  beheer en het bestuur voor het financieel beleid decharge 

te verlenen. 

Dit voorstel wordt met applaus van de vergadering bekrachtigd.  

 

6. A. VASTSTELLEN DEFINITIEVE BEGROTING 2019 

Daar de huuropbrengsten van de Stichting Filatelie nog niet zijn opgenomen vertoont de 

begroting voor 2019 een negatief resultaat. De huuropbrengsten zullen in ieder geval hoger zijn 

dan dit negatieve bedrag, zodat de verwachting is dat 2019 met een positief resultaat wordt 

afgesloten. De vergadering gaat zonder verdere opmerkingen akkoord met de begroting. 

 

B. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2020 

Het voorstel om de contributie ongewijzigd op € 4,95 per lid te houden wordt goedgekeurd. 
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C. BESTUURSVERKIEZING 

Aftredend is Marion van der Weijden, secretaris. Zij wordt met applaus herkozen. 

Tevens is aftredend Reinder Luinge, die zich niet herkiesbaar had gesteld.  Daar er nog geen 

opvolger is gevonden voor de Nieuwsbrief heeft de heer Luinge aangegeven, dat hij met 1 jaar 

wil verlengen, onder voorwaarde dat we blijven zoeken naar een opvolger. Hij wordt met applaus 

herkozen. 

 

D. BENOEMING FINANCIELE COMMISSIE 

De heer Pim van den Bold heeft, na vele jaren de financiële commissie ondersteund te hebben, 

aangegeven niet meer beschikbaar te zijn. De heer Van den Bold wordt hartelijk bedankt voor 

zijn jarenlange toewijding en deskundige inbreng in de financiële commissie. 

Als kandidaat wordt de heer Leo Elzinga voorgedragen, die vorig jaar al reserve lid van de 

commissie was. De vergadering benoemt de heer Elzinga met applaus. 

Als nieuw reserve lid wordt benoemd de heer Hans Ruiter.  

 

7. VASTSTELLEN DATUM ALGEMENE VERGADERING 2020 

Mei 2020 is een lastige periode daar hierin zowel een aantal tentoonstellingen als  

Hemelvaartsdag en Pinksteren vallen. 

Voorlopige planning is zaterdag 23 mei 2020 (de zaterdag na Hemelvaartsdag), locatie 

bondsbureau in Houten. 

 

8. RONDVRAAG 

Mevrouw Crijns vraagt bij welke gelegenheid tegels uitgereikt worden. 

Deze worden uitgereikt bij bijzondere gelegenheden, waar een bondsspeld niet aan de orde is. 

Bijvoorbeeld de jury van de Multilaterale 2017 heeft een tegel gekregen. 

De bond is bijna door de voorraad heen. 

 

Heeft PostNL al opheldering kunnen geven over het zoekraken van poststukken? 

Met PostNL is een stevige discussie gevoerd. Een aantal voorbeelden van zoekgeraakte stukken is 

gegeven; dit wordt intern uitgezocht. Tevens aangegeven, dat zij met het huidige emissiebeleid 

de kip met de gouden eieren aan het slachten zijn. 

 

Al iets bekend over verhuisplannen van  “de buren”  in Houten? 

Nog niet, we houden dit scherp in de gaten. 

 

De heer Grootveld meldt, dat er in Amsterdam diverse verenigingen zijn, die zo’n beetje allemaal 

op instorten staan. 

Een vereniging bestaat uit bestuur en leden. De leden zijn net zo verantwoordelijk als het 

bestuur. Leden kunnen het bestuur vragen om op te stappen, maar moeten dan wel vanuit hun 

midden een nieuw bestuur vormen. 

Als je buurman in nood is, probeer dit dan samen op te lossen. Vergeet de problemen uit het 

verleden; kijk naar de toekomst en stap over je eigen schaduw heen. 

 

Advies van de heer De Vries: ga eerst praten met collega verenigingen, voordat je een besluit (tot 

opheffing) neemt.  
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Postzegelvereniging “Statuut 80” zou graag willen samenwerken. 

De heer Van den Bosch heeft in Eindhoven een fusie meegemaakt en is bereid om advies en/of 

informatie te geven. 

 

De heer Flentge vraagt of het nieuwe tentoonstellingsreglement (samenvoegen van categorie 2 

en 3) in een behoefte voorziet. 

De heer Zonjee meldt, dat dit zowel door juryleden als door exposanten positief is ontvangen. 

 

Internationaal is het (nog) niet mogelijk om met kleine collecties te exposeren. 

 

De prijzen van de kaders in Gouda lagen hoger dan gemiddeld. 

In het verleden werden organisaties zwaar gesubsidieerd. Heden ten dage moeten organisaties 

hun begroting kostendekkend maken. 

NB 1% van de filatelisten is exposeert nationaal  en internationaal is dat slechts 0,2%. 

 

9. SLUITING 

De voorzitter sluit om 15:00 uur de vergadering met dank voor de aanwezigheid en inbreng en 

wenst iedereen wel thuis.  
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JAARVERSLAG 2019 KNBF 
 

 

0. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de KNBF over het verenigingsjaar 2019. 

Evenals voorgaande jaren hebben de commissarissen van de bond en de leiding van de 

bondsdiensten een jaarverslag uitgebracht. In dit jaarverslag is de inhoud van deze verslagen 

opgenomen.  

 

1. Beleid 

In de AV van 2016 is het KNBF-Beleidsplan 2016-2019 vastgesteld. Ter uitwerking van het beleidsplan 

zijn drie tijdelijke werkgroepen ingesteld. In de AV van 2017 en vervolgens in de AV van 2018 en 2019 

is hierover nader gerapporteerd. 

a) Splitsing in belangenbehartiging en serviceverlening  

Hier is al een ‘natuurlijke’ start mee gemaakt. We zien, dat binnen de regio’s contact met SvF 

rayons al plaatsvindt.  

Deze toekomstvisie zal eveneens deel uitmaken van het beleidsplan 2020-2023. Er is een 

intentieverklaring met SvF getekend om verder te bezien waar wij elkaar aanvullen of 

overlappen en waar samenwerking mogelijk is.  

b) Samenwerking Maandblad Filatelie, Collect en Nieuwsbrief .  

De KNBF nieuwsbrief en de SvF-koerier zouden mogelijk goed samen kunnen gaan. Collect is in 

zijn huidige vorm te veel een reclameblad. Opnemen van het gedeelte nieuwe uitgiften NL in de 

Nieuwsbrief zou wel interessant zijn. Hiervoor moet bestuurlijke wil zijn. 

Het Maandblad Filatelie heeft een aparte structuur, waardoor samenwerking op dit moment 

niet voor de hand ligt. 

c) Communiceren wat de KNBF doet (een folder is gemaakt en verspreid). 

d) Zoeken van ambassadeurs (opnieuw mensen benaderd, helaas ook weer zonder resultaat) 

 

2.  Activiteiten 

 

2.1 Publiciteit en Communicatie 

De meeste aandacht wordt besteed aan de KNBF Nieuwsbrief. We proberen de Nieuwsbrief 

gevarieerd te houden, waarvoor onder andere enkele auteurs regelmatig hun artikelen aan ons 

toezenden. Op 1 januari is de 12e jaargang ingegaan en in februari 2020 werd nummer 118 

gepubliceerd.  

In de praktijk blijkt dat er veel belangstelling bestaat voor de Nieuwsbrief, hetgeen vooral te merken 

is aan de vele reacties wanneer er verzendproblemen zijn. Deze ontstaan vooral door het feit dat de 

Nieuwsbrief wordt verzonden in BCC (blind carbon copy), dit om te voorkomen dat derden de 

verzendadressen kunnen lezen. Er zijn mailprogramma's die dit soort van mailberichten beoordelen 

als 'spam', en die ze daarom in de spambox plaatsen of ze zelfs helemaal verwijderen. Voor onze 

lezers is het daarom noodzakelijk de box 'spam' regelmatig te controleren en eventueel in hun 

mailprogramma aan te geven dat men onze mails altijd wil ontvangen. Ook kan men ons adres 

opnemen in de lijst van 'contactpersonen'.  

Verder zorgt de voorzitter voor publiciteit betreffende de KNBF in de twee pagina's die in het 

maandblad Filatelie voor de Bond beschikbaar zijn. 
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2.2  Bondsbibliotheek 

2019 was het eerste volledige jaar in Houten. Men weet ons ondertussen te vinden maar het zou 

natuurlijk nog veel beter kunnen. Gemiddeld waren er drie bezoekers met uitschieters naar 10.  

Een veel gemaakte opmerking was, we wisten niet dat jullie alweer open waren. Aan de aangesloten 

verenigingen plaatselijke als ook specialistische de taak om het nog maar eens breeduit onder de 

aandacht te brengen in hun convocaties en ledenbijeenkomsten.  

 

Er bleven schenkingen en nalatenschappen binnen komen. Onze 8 medewerkers hebben hier hun 

handen vol aan en doen dat met veel plezier.  

De ruim 35.000 titels staan op volgorde en door alle schenkingen zijn er een kleine 2000 duizend nog 

niet ingevoerd. Tevens is er door de vele schenkingen en het stil liggen van de bibliotheek sinds de 

sluiting in oktober 2017 en de opening in mei 2018 extra veel inbindwerk geweest in het afgelopen 

jaar. 

We hebben nu een duidelijke scheiding tussen maandbladen, clubbladen en (veiling)catalogi aan de 

ene kant en het betere filatelistische werk gesorteerd op land aan de andere kant. De titels kunt u 

bekijken op de website van de bond. Zie link; https://www.knbf.nl/bibliotheek  

Er bestaat een lijst met interessante doubletten die opvraagbaar is bij de bibliotheek en waarvoor 

geldt: wie het eerst komt het eerst maalt. E-mail: bibliotheek@knbf.nl  

 

De schriftelijke uitleen liep wat terug, maar we maken ons geen zorgen. De kosten voor verzending 

zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen.  

Graag zien wij natuurlijk dat naast de gespecialiseerde verenigingen ook de landelijke verenigingen in 

hun convocaties aandacht willen besteden aan onze schitterende bibliotheek. Een extra service is dat 

we ook op zaterdagen open zijn na telefonisch overleg. Uiteraard gaan we er van uit dat u dan ook 

komt, de vrijwilligers moeten die reis ook maken. We zien u graag spoedig in Houten waar u een van 

de grootste filatelistische bibliotheken in Europa kunt bezoeken.  

En zoals u weet, wij zoeken graag met u mee! De koffie staat klaar!  

 

Team bibliotheek medewerkers. 

 

 

2.3  Bondskeuringsdienst (BKD) 

De BKD heeft in het afgelopen jaar 26 verzoeken tot keuring ontvangen. Ruim 90 zegels en 

postwaarde stukken werden beoordeeld.  

Evenals voorgaande jaren betrof het merendeel van het ingezonden materiaal buitenlandse zegels 

(Frankrijk, Zwitserland). Ca. 30% had betrekking op Nederland en OG. Er werden 6 certificaten 

afgegeven voor enkele Nederlandse en Engelse zegels. Een groot deel van het ingezonden materiaal 

was vals of voorzien van valse stempels. Ook was de kwaliteit vaak van dien aard dat het niet de 

moeite waard was om er een certificaat voor op te maken.  

Met ingang van het nieuwe jaar is het secretariaat verplaatst naar Opheusden. 

 

 

2.4  Audio Visueel Centrum (AVC) 

In het afgelopen jaar hebben opnieuw een groot aantal verenigingen gebruik gemaakt van de 

diensten van het Audio Visueel Centrum (AVC) om hun verenigingsavond leerzamer en gezelliger te 

maken. 

 

In 2019 zijn door het Bondsbureau van de KNBF 46 dia-lezingen, CD en DVD series verzonden. 

Hiervan zijn 30 stuks als Power Point Presentaties verzonden. 

Deze werden via We Transfer aan de vereniging toegestuurd. 

Het blijft natuurlijk altijd mogelijk voor verenigingen die niet in het bezit zijn van een laptop en 

beamer om een diaserie aan te vragen.  
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De uitgeleende categorieën zijn als volgt verdeeld: 

 

DVD/CD  11x               

Diaserie    5x   

Power Point  30x     

      

Thematisch  21x    

Postgeschiedenis   9x  

Luchtpost    1x   

Puzzel     5x 

Landen        10x  

 

We hopen dat ook in 2020 men de weg weet te vinden om lezingen via het AVC aan te vragen. 

 

  

2.5  Verzekeringen 

Van de transport- en verblijfsverzekering werd door 88 verenigingen gebruik gemaakt.  

Er zijn geen schademeldingen ontvangen. 

Van de Privéverzekering maakten 21 personen in 2019 gebruik. Er waren geen schademeldingen. 

 

Er waren verschillende grote evenementen, waarvoor de verzekering van collecties bij nationale en 

internationale evenementen werd afgesloten teneinde risico tijdens transport en op de 

tentoonstelling te vermijden. In totaal werden 21 collecties verzekerd.   

 

 

2.6  Juryzaken  

Sinds 2018 zijn de commissies juryzaken en evenementen gesplitst.  

De Commissaris Juryzaken (CJ) regelt de praktische gang van zaken rond wedstrijdtentoonstellingen. 

Hij heeft onder meer contact met de organisatie, benoemt juryleden en zorgt voor de verwerking van 

de jurybeoordelingen. Hij is aanwezig bij tentoonstellingen met een wedstrijdkarakter.  

 

De Commissaris Juryzaken maakt deel uit van de Advies Commissie Juryzaken (ACJ) als afgevaardigde 

van de Bond. De ACJ is in 2019 twee keer bijeen gekomen. In deze vergaderingen zijn diverse zaken 

aan de orde gekomen.  

- Benoemingen binnen het jurycorps. Het Bondsbestuur besluit na voordracht van de ACJ door 

de commissaris juryzaken. Diverse juryleden zijn na evaluatie van deelname als aspirant-jurylid 

aan eerdere tentoonstellingen bevorderd naar een hogere klasse, dan wel ook benoemd voor 

een andere categorie. Sinds dit najaar kent de KNBF een nieuw internationaal FIP jurylid. 

- Er zijn enige filatelisten met succes benaderd om toe te treden tot het jurykorps als hiertoe, na 

voordracht van de ACJ aspirant-jurylid. Zij hebben een training gehad op het bondsbureau en 

worden nu getraind tijdens gewezen en komende tentoonstellingen. Voor de zittende juryleden 

is er een trainingsbijeenkomst georganiseerd.  

- Helaas heeft Gerrit Matthijssen zich in het najaar terug moeten trekken als jurylid, vanwege 

gezondheidsredenen. Hij is inmiddels overleden. Wij missen hem. Ook Peter van Nies en Kees 

de Baar zijn als juryleden teruggetreden.  

- De secretaris van de ACJ heeft vanwege gezondheidsproblemen zijn taak moeten neerleggen. 

Er is een opvolger gevonden.  

- Diverse aanpassingen aan het tentoonstellingsreglement zijn gedaan. We lopen nu 

internationaal in de pas. De aanpassingen zijn uiteraard ook gepubliceerd. Het reglement is 

overigens op de site van de KNBF te vinden. Zie link: 
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https://www.knbf.nl/tentoonstellingsreglementen  

 

Tijdens de nationale tentoonstelling in Gouda zijn 19 juryleden actief geweest. Tijdens de 

Tentoonstelling Novio-Fair 2019 in Nijmegen zijn 11 juryleden actief geweest en 2 aspirant  

juryleden. Postex 2019 in Apeldoorn kon rekenen op 8 juryleden. We zullen de tering naar de 

nering moeten zetten. Dit betekent, dat het streven erop is gericht, de kosten voor jurering zo laag 

mogelijk te houden.  

Een aantal filatelisten nam deel aan de Multilaterale tentoonstelling in Luxemburg. Hun belangen 

werden behartigd door een landscommissaris.  

Een tentoonstelling in Wuhan, China kende 15 inzendingen. Ook hun belangen werden behartigd 

door een landscommissaris. Door onvoorziene kosten voor het vervoer van de kaders is dit een erg 

dure tentoonstelling voor de KNBF geweest. 

De reiskosten van de landscommissaris worden in principe gedragen door de inzenders. De 

verblijfskosten worden betaald door de organisatie van de tentoonstelling.  

 

 

2.7  Evenementen  

In 2019 hebben in Nederland drie grotere evenementen plaatsgevonden waar de KNBF bij betrokken 

is geweest, te weten de nationale tentoonstelling in Gouda, tentoonstelling Novio-Fair in Nijmegen 

en Postex in Apeldoorn. 

Deze evenementen hebben de benodigde kaders kunnen lenen, die vanuit het KNBF pand in Houten 

naar de diverse locaties vervoerd zijn. 

Daarnaast zijn er diverse keren kaders geleend door verenigingen voor kleinschalige bijeenkomsten. 

Het vervoer van de kaders daarvoor is door die verenigingen zelf geregeld. 

 

 

3. Regio- en verenigingszaken 

Naast de traditionele Regioraadvergadering in maart en november, zijn in 2019 de bestuursleden ook 

weer zoveel mogelijk aanwezig geweest op de regiovergaderingen in het land om op deze wijze 

contact te houden met de verenigingen en met hun afgevaardigden te spreken over de gang van 

zaken. 

Daarnaast zijn bestuursleden regelmatig het land in geweest op uitnodiging van verenigingen om 

jubilea bij te wonen. 

Het blijft een genoegen dat het bestuur ook regelmatig mocht afreizen om leden van verenigingen in 

het zonnetje te zetten en hen voor hun vele verdiensten voor de vereniging en de filatelie in het 

algemeen een Bondsspeld mocht opspelden. 

 

Veel dagelijkse zaken werden het afgelopen jaar weer door het Bondsbureau afgehandeld. Het is een 

waardevolle schakel in de contacten met de verenigingen. 

 

 

4. Bondsbestuur 

Ultimo 2019 is de samenstelling van het Bondsbestuur als volgt:  

• Hans Kraaibeek - voorzitter en commissaris verenigingszaken 

• Marion van der Weijden - secretaris  

• Harrie Jans - penningmeester  

• Ton Steenbakkers - commissaris juryzaken  

• Reinder Luinge - commissaris communicatie  

• Pamela van de Vlekkert - commissaris evenementen  
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5. Bondsbureau 

De inrichting van het nieuwe Bondsbureau in Houten is voltooid. De laatste “kinderziekten” zijn 

opgelost. Met trots heeft in september het Open Huis plaatsgevonden, waarbij de heer G. Isabella, 

burgemeester van Houten, bereid is gevonden om de openingshandeling te verrichten. 

 

Het bondsbureau: 

- Is 3 dagen per week bereikbaar voor ondersteuning aan verenigingen 

- Zorgt voor afhandeling van aanvragen voor speciale stempels 

- Biedt ondersteuning aan het bondsbestuur 

 

Veel dank gaat uit naar Sonja van Zoeren, die de dienstverlening aan de verenigingen en de 

ondersteuning van het bestuur zo voortreffelijk heeft uitgevoerd.  

 

 

6. Contacten 

 

 

6.1  Internationale contacten 

De voorzitter van de KNBF heeft acte de présence gegeven tijdens de Multilaterale tentoonstelling in 

Luxemburg. De vertegenwoordigers van de zeven Bondsbesturen en posterijen, die samen de 

“Multilaterale” vormen, hebben aldaar de (inter)nationale ontwikkelingen op filatelistisch terrein 

besproken en afgestemd. 

De KNBF is aangesloten bij FIP en FEPA. Met deze organisaties hebben uitsluitend schriftelijke 

contacten plaatsgevonden. 

 

 

6.2  Stichting GSE Filatelie 

GSE Stichting Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen Filatelie is een samenwerkingsverband van 

KNBF – NVPH – PostNL. Deze drie partijen zijn elk met twee vertegenwoordigers betrokken bij het 

overleg. PostNL levert de voorzitter, NVPH de penningmeester, KNBF de secretaris. 

In 2019 was de KNBF vertegenwoordigd door mevrouw Pamela van de Vlekkert en de heer Hans 

Kraaibeek. 

 

Tijdens de vergaderingen komen standaard aan de orde de subsidieaanvragen voor evenementen en 

andere activiteiten die ten doel hebben de filatelie te bevorderen. Het budget dat daarvoor 

beschikbaar is wordt gevormd door de opbrengst van het Prestigeboekje “Dag van de Postzegel” 

(PostNL) en een bijdrage van de Stichting Filatelie (namens KNBF en NVPH).  

 

Om de subsidieverlening komende jaren zo optimaal mogelijk te laten verlopen heeft KNBF een 

nieuwe opzet voorgesteld voor verlenen van subsidie, waarbij het tentoonstellingsgedeelte en het 

beursgedeelte van een evenement als aparte onderdelen worden beschouwd. Het (commerciële) 

beursgedeelte moet kostendekkend draaien. Slechts het tentoonstellingsgedeelte komt (deels) voor 

subsidie in aanmerking. 
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6.3  Stichting Filatelie 

In de Stichting Filatelie was de KNBF in 2019 vertegenwoordigd door de heer Jan Vermeule 

secretaris) en de heer Hans Kraaibeek. 

De stichting heeft in 2019 wederom subsidies verleend aan de KNBF en de NVPH voor verschillende 

activiteiten, alsmede voor verschillende nieuwe publicaties op filatelistisch terrein.  

 

 

6.4  Samenwerking met PostNL 

Met PostNL was ook in 2019 weer intensief contact. De door PostNL aan de KNBF overgedragen 

activiteiten, zoals het op verzoek filatelistisch afstempelen van poststukken en het doen maken en 

beschikbaar stellen van (gelegenheids)stempels, werd geëvalueerd en door beide partijen wederom 

als zeer positief ervaren. 

Tevens heeft de KNBF op verzoek van PostNL de uitbetaling van de advertentievergoedingen 

2017/2018 verzorgd. 

 

Daarnaast is er een goede samenwerking ontstaan tussen de Collect Club en het Bondsbureau. Door 

een goed persoonlijk contact tussen medewerkers worden vragen van verzamelaars veel adequater 

dan voorheen doorgespeeld naar de juiste personen en daarmee ook sneller beantwoord en 

opgelost. 

 

  

6.5  Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 

In 2019 hadden de volgende personen namens de KNBF zitting in het bestuur en de Raad van 

Toezicht van het Maandblad Filatelie: Hans Kraaibeek als voorzitter van het Bestuur, Harrie Jans en 

Reinder Luinge als leden van de Raad van Toezicht. 

 

In 2019 werd het Maandblad gedrukt bij Drukkerij Damen in Werkendam. De opmaak was in handen 

van Fake Booij. Voor verzending werd gebruik gemaakt van de diensten van Sandd, waarbij een 

nieuw filatelistisch persoonlijk postwaardestuk zijn intrede deed: de magazinekaart. 

 

De advertentie acquisitie doet het maandblad in eigen beheer. De terugloop van adverteerders door 

o.a. opheffen van winkels en het uit handen geven van beurzen door verenigingen is in 2019 licht 

merkbaar. 

Door continu de kosten te bewaken is het mogelijk gebleken om de abonnementsprijs in 2019 en 

tevens in 2020 gelijk te houden. 

De terugloop van het aantal abonnementen door overlijden van verzamelaars blijft een bron van 

zorg. 

 

 

6.6  Bondsonderscheidingen 

De Bondsspeld werd in 2019 uitgereikt aan de heren (in alfabetische volgorde): 

G. Grootveld 

J. Hofkens 

A.J. Jansen 

J.R. Luinge 

H. Uneken  

Th.L.A. Verheijen 

C. de Vries 

 

 

Houten, juli 2020. 

Bestuur KNBF 


