
 
 

2e Nieuwsbrief leden KNBF en SvF 
 

 

Beste leden, postzegelvrienden, 

 

De op 5 mei verstuurde Nieuwsbrief heeft bij een aantal verenigingen nog vragen opgeleverd. Daarnaast 

hebben enkele verenigingen aangegeven, dat de in de Nieuwsbrief aangegeven informatie inhoudelijk te 

beperkt was om enig besluit op te kunnen nemen.  

Vanwege de beperkte informatie (meer was intern tussen beide organisaties nog niet overeen gekomen), 

is tijdens de AV van SvF op 14 mei j.l. unaniem akkoord gegeven tot een vervolg voor het onderzoeken 

van de mogelijkheden met de insteek, dat uiteindelijk een fusie gevormd zal gaan worden. 

 

Daarnaast zijn er in de eerste Nieuwsbrief een aantal punten genoemd die als voordelen voor de 

verenigingen moeten werken als de fusie tot stand komt. Deze punten worden hieronder één voor één 

nog nader toegelicht. Doel hiervan is om op 1 oktober als de AV van de KNBF plaatsvindt, ook daar 

instemming voor voortgang van het fusieproces te verkrijgen, waarna het definitieve tijdspad richting 

de fusie kan worden vastgesteld. In verband met het Koninklijk predicaat zal de fusievereniging in ieder 

geval doorgaan onder de naam KNBF. 

 

Eén centrale ledenadministratie 

De centrale ledenadministratie die SvF nu heeft zal ook worden gebruikt voor de leden van de KNBF. De 

centrale ledenadministratie zal met de onderhavige regels worden ingezet om in het laatste kwartaal van 

ieder jaar een rekening te versturen naar de leden (verenigingen), waarop de gecombineerde contributie 

en de afdracht voor het Maandblad worden vermeld. Dubbelingen met betrekking tot het Maandblad 

worden uit de administratie gehaald, opdat ieder individueel lid slechts eenmaal een abonnement betaalt 

voor het Maandblad Filatelie. Dit betekent een belangrijke vermindering van de verantwoordelijke taak 

van alle penningmeesters in het land. Het tijdig doorgeven van alle mutaties is dan nog het meeste werk 

voor hen. De AVG regels zullen uiteraard, net als momenteel binnen SvF, strikt worden gehanteerd! Een 

groot voordeel voor uw vereniging, waarbij u mutaties inzake lidmaatschap, overlijden, etc. centraal 

hoeft door te geven aan de ledenadministratie.   

 

Eén contributiebijdrage voor de KNBF en alle producten en diensten 

Er wordt voor gekozen om één gecombineerde contributie te hanteren voor alle leden-verenigingen en 

één bijdrage voor de bijzondere leden. Voor dat bedrag kunnen de individuele leden van de betreffende 

verenigingen gebruik maken van alle producten en diensten die door de fusie-organisatie worden 

aangeboden. 

De producten en diensten waarvan verenigingen en hun leden gebruik kunnen maken, zodra die zijn  

opgenomen in de centrale ledenadministratie: 

- Rondzendverkeer        (voorheen SvF) 

- Nieuwtjesdienst        (voorheen SvF) 

- Veilingen: zowel de zaal- als internetveilingen    (voorheen SvF) 

- Nalatenschapscommissie       (voorheen SvF) 

- Bestuursaansprakelijkheidsverzekering GRATIS   (voorheen SvF) 

- Verzekeringen voor rondzendverkeer, veilingen, nieuwtjesdienst, filatelistisch           

materiaal op beurzen en geld/geldswaarde papier   (voorheen SvF) 

- Tentoonstellingen        (voorheen KNBF) 

- Bondsbibliotheek        (voorheen KNBF) 

- Bondskeuringsdienst       (voorheen KNBF) 

- Audiovisueel Centrum       (voorheen KNBF) 

- Verzekeringen voor Bestuursaansprakelijkheidsverzekering, rondzendverkeer,          

veilingen, particuliere collecties, tentoonstellingen   (voorheen KNBF) 

Hiermee is het totaalpakket van diensten en producten compleet voor alle verenigingen en hun leden! 



 

Eén centrale voorziening van het Maandblad Filatelie 

Een groot aantal verenigingen heeft voor hun leden een contract afgesloten voor een collectief 

abonnement op het Maandblad Filatelie. Ook hier worden verenigingen ontzorgd, doordat alle mutaties 

maandelijks vanuit het centrale ledenbestand worden doorgespeeld naar het Maandblad Filatelie. Extra  

voordeel voor de huidige leden van de KNBF is, dat geen maandelijkse betalingen meer hoeven te worden 

gedaan, omdat deze taak door de centrale ledenadministratie wordt verricht voor alle verenigingen. 

Doordat de ledenadministratie de betalingen centraal richting het Maandblad verzorgt, ontvangen de 

verenigingen geen nota’s meer voor het Maandblad. Extra ontzorging dus voor deze verenigingen. 

 

Eén contributiebijdrage, die lager ligt dan de afzonderlijke contributies 

De huidige afzonderlijke contributies voor KNBF (€ 4,95) en voor SvF (€ 4,00) bedragen € 8,95. Door 

scherp te kijken waar kosten gezamenlijk kunnen worden gedragen en besparingen kunnen worden 

gerealiseerd, zal de contributie voor de fusievereniging KNBF beduidend lager kunnen uitvallen. 

Dit laat onverlet, dat in de toekomst verhogingen van de contributie wel aan de orde kunnen komen. 

Hierbij kan worden gedacht aan inflatie, sterke prijsverhogingen, energiekosten, etc. 

 

‘Ontzorging’ van uw vereniging op administratief terrein 

Het is geen geheim, dat het voor verenigingen in het land steeds moeilijker wordt om bestuursleden te 

vinden en ondersteuning te krijgen vanuit de individuele leden. Dit is een algemeen landelijk verschijnsel: 

vrijwilligers worden steeds schaarser en moeten meer en meer met een loep worden gezocht! 

Door de krachten te bundelen van de KNBF en SvF kunnen wij als organisatie sterker blijven in de nabije 

toekomst, waardoor u als vereniging sneller en beter kunt worden bediend op alle gebieden, ofschoon 

ook daarvoor altijd veel “handjes” nodig zijn. De ‘nieuwe’ KNBF ontzorgt u als vereniging en biedt een 

compleet pakket producten en diensten aan tegen een lagere prijs, waarbij iedereen gelijk wordt bediend. 

 

Een sterkere organisatie die uw belangen vertegenwoordigt in binnen- en buitenland en werkelijk waarde 

toevoegt met alles wat de filatelist nodig heeft. 

 

Tot slot zullen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van beide organisaties in elkaar verweven 

worden tot een nieuw en eigentijds document, waarbij AVG en WBTR en verdere regelgeving worden 

verwerkt op juridisch correcte wijze. 

 

Wij zien uit naar een levendige discussie tijdens de AV op 1 oktober en hopen daar uw instemming te 

verkrijgen voor het tweede en laatste deel op weg naar een volledige fusie! 
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