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VERSLAG 114e en 115e ALGEMENE VERGADERING KNBF 
zaterdag 1 oktober 2022 

 

1. OPENING 

De voorzitter opent de vergadering om 13:00 uur.  

 

2. AANWIJZING LEDEN STEMBUREAU 

De voorzitter vraagt aan de vergadering deelnemers om zitting te nemen in het stembureau. De heren  

A. Zonjee en C. Janssen melden zich hiervoor aan. De vergadering gaat hiermee akkoord.  

 

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 

De voorzitter geeft het woord aan de heer B. de Deugd (Phil. Club Rotterdam) in verband met de ingediende 

motie rond het afvoeren van agendapunt 7b en het behandelen van agendapunt 11 na sluiting van de 

vergadering. 

De heer P. Prins (De Zegelaars Diemen) is speciaal voor deze agendapunten gekomen. De voorzitter meldt, dat 

het bestuur heeft besloten de motie over te nemen. 

De heer Dulmus (Studiegroep Zwitserland) wil graag het woord, maar daar van deze vereniging geen tijdige 

aanmelding voor de vergadering is ontvangen, heeft deze vereniging geen spreekrecht. 

De heer C. van der Woerdt (E.F.V.) vindt het een slecht plan om 7b van de agenda te halen. 

De heer B. de Deugd stelt voor om 7b dan na sluiting van de vergadering te behandelen. 

De heer M. Brekelmans (Po & Po) is nieuwsgierig naar de status van de fusie. 

De heer T. Turkenburg (OHvZ) vraagt het bestuur om iets over de fusie te zeggen, al is het maar een korte 

mededeling over de stand van zaken. 

De heer R. Hillesum (Stg. Brievenbeurs) heeft het vermoeden, dat de KNBF leden een informatieachterstand 

hebben t.o.v. de SvF leden. De heer T. Steenbakkers (SvF) meldt, dat tijdens de AV van SvF besloten is om dit 

proces verder uit te werken, op basis van de informatie die alle verenigingen hebben ontvangen, de KNBF 

verenigingen hebben dus geen kennisachterstand. 

De heer Prins zou graag de motie in stemming willen brengen.  

De vergadering gaat over tot stemming.  

Uitslag: voor de motie 21 stemmen, tegen de motie 33 stemmen  agendapunt 7b blijft staan.  

 

4. VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING D.D. 26 SEPTEMBER 2020 

De heer Hillesum vraagt naar de status van het vernieuwde voorstel voor subsidieverlening van GSE.  

De heer Jans: Binnen GSE is besloten dat uitsluitend subsidie aangevraagd kan worden voor evenementen 

waaraan ook een tentoonstelling is verbonden.  

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan de secretaris.  

   

5. Beleidsverantwoording 2020 

a) Jaarverslagen KNBF over 2020 

De jaarverslagen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
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b) Financieel jaarverslag 2020 

Het financieel jaarverslag wordt vastgesteld. 

 

c) Verslag financiële commissie 2020 

Het verslag van de financiële commissie wordt voorgelezen en spreekt voor zich.  

De heer Hillesum merkt op, dat volgens het Huishoudelijk Reglement de financiële commissie uit 4 personen 

moet bestaan.  

De heer Prins stelt voor, om het voorstel van de financiële commissie toch over te nemen.  

 

d) Decharge bestuur 2020 

De vergadering gaat akkoord met het voorstel van de heer Prins. De vergadering verleent decharge aan het 

bestuur voor het gevoerde beleid en aan de penningmeester voor het financiële beheer. 

 

6. Beleidsverantwoording 2021 

a) Jaarverslagen KNBF over 2021 

De jaarverslagen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

 

b) Financieel jaarverslag 2021 

De vraag van Stichting Brievenbeurs inzake Bestemmingsreserve SvF wordt door de penningmeester 

beantwoord. Er is door SvF € 90.000 “geparkeerd” bij KNBF ter voorkoming van negatieve rente. Deze afspraak 

tussen de besturen van SvF en KNBF  ligt vast in een uitgebreide mailwisseling. Het bedrag is op 1 oktober 2022 

teruggestort naar SvF, omdat vanaf die datum geen negatieve rente meer geldt bij de bank van SvF. 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

c) Verslag financiële commissie 2021 

Het verslag van de financiële commissie wordt voorgelezen en eindigt met het voorstel om decharge te 

verlenen over 2021. 

 

d) Decharge bestuur 2021 

De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid en aan de penningmeester voor 

het financiële beheer. 

 

7. BELEIDSPLAN KNBF 

a) Stand van zaken Digitaliseringscommissie 

De heer T. Dietz geeft een presentatie van de werkzaamheden en ideeën van de digitaliseringscommissie, die 

resulteren in een aantal aanbevelingen. Het veilig stellen van de bibliotheek is hierin meegenomen. 

De heer C. de Vries (Stichting Pro Filatelie) komt in het hele verhaal het ontzorgen van verenigingen niet tegen.  

De heer Dietz antwoordt, dat er in het plan “kamertjes” op de website voor verenigingen zijn. Er zijn geen 

voorstellen voor ledenlijsten etc. 

De heer Coenen merkt op, dat de aankomende fusie een belangrijke rol speelt bij deze plannen. 

De heer Prins vraagt of hij deze presentatie kan krijgen.  

Afgesproken wordt, dat de presentatie meegestuurd zal worden met het verslag van deze vergadering. 
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De eerste stap is kijken of de fusie er daadwerkelijk komt. Zo niet, dan moet bekeken worden hoe en wat de 

KNBF met dit voorstel gaat doen (cherry picking). 

 

De heer Brekelmans:  is de vraag uitgezet hoeveel mensen deze website gaan bezoeken?  

De heer Dietz stelt zich voor om hier de nodige aandacht aan te besteden bijv. in de bondsbrief en het 

Maandblad. Maar ook bekendheid hieraan geven buiten de filatelistische wereld, zoals musea, historische kring 

etc. 

De heer B. Witter (PV Zuid Limburg) vraagt of er iets te zeggen is over het financiële verhaal hiervan. 

De heer Dietz antwoordt, dat dit bijna niets kost, daar het meeste werk nu door vrijwilligers gedaan wordt. 

 

b) Stand van zaken fusie 

De heer Coenen meldt, dat de fusiecommissie (bestaande uit het hele bestuur van SvF en KNBF) bezig is om de 

laatste hand te leggen aan het concept van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. De nieuwe organisatie 

houdt de huidige structuur. Het raamwerk voor de samenstelling van het toekomstige bestuur ligt klaar; er zijn 

nog geen namen bij gezet. 

Voor uitvoering van de diensten zijn extra handen nodig. Eenieder wordt verzocht te zoeken naar vrijwilligers, 

die zich voor de nieuwe organisatie willen inzetten. 

De heer Brekelmans: u gaat er al vanuit dat er een fusie komt. 

De heer Coenen: de fusiecommissie is bezig met de voorbereiding. De SvF-leden hebben het voorstel om door 

te gaan met de fusievoorbereiding geaccordeerd. 

Financiën/contributie is een belangrijk onderdeel, net als de centrale ledenadministratie. Hier moeten nog de 

puntjes op de i gezet worden. Het hele proces heeft veel meer tijd gekost, dan we gedacht hadden. Corona 

heeft hier ook niet aan bijgedragen. 

De heer Prins vraagt of er een overdrachtsdossier is voor nieuwe bestuursleden.  

De heer Coenen blijft voorlopig totdat er een opvolger is gevonden. Het secretariaat wordt tijdelijk door een 

ander bestuurslid waargenomen. 

 

De heer L. Nobelen (SvF) wil graag nog een toelichting geven. Wij zijn afhankelijk van elkaar en het is noodzaak 

om samen te werken. KNBF en SvF zijn beide gezonde organisaties, er zitten geen lijken in de kast. Door alles bij 

elkaar te brengen, blijven we gezond en kunnen we de diensten blijven leveren aan de leden. 

Vóór die tijd moeten we instemming hebben om met dit proces door te gaan.  

 

De heer De Vries: verenigingen zijn voor samengaan, maar angstig omdat zaken nog niet definitief bekend zijn. 

De heer Prins: is voorstander van de fusie. Het bestuur vergeet de leden mee te nemen. Verenigingen willen 

serieus genomen worden. 

De heer Coenen: wij willen graag met een compleet verhaal komen. Hier hoort o.a. ook de contributie bij.   

De heer Turkenburg: het beleidsplan is een goed plan, maar nog teveel een discussiestuk. Om dit concreet te 

krijgen zou dit per doelgebied uitgewerkt moeten worden. 
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8. BESTUURSZAKEN 

a) vaststellen definitieve begroting 2022 + 2023 

Op schriftelijk verzoek van PV De Zegelaars is de begroting voor 2023 aan het overzicht toegevoegd. Daarnaast 

heeft de penningmeester een toelichting bij de cijfers meegestuurd. 

Er zijn geen vragen en de begrotingen worden goedgekeurd. 

 

b) vaststellen contributie 2023 

Het voorstel om de contributie voor 2023 te handhaven op € 4,95 per verenigingslid wordt aangenomen.  

Dit betekent, dat de contributie sinds 2012 (!) niet meer is verhoogd. 

De penningmeester geeft wel een winstwaarschuwing: in verband met alle gestegen kosten zal er voor 2024 

wel een verhoging komen. 

 

c) bestuursverkiezing 

In 2021 was de heer H.J.W.M. Jans (penningmeester) aftredend en herkiesbaar. Hij wordt bij acclamatie 

herkozen. 

In 2022 is mevrouw M. van der Weijden (secretaris) aftredend en niet herkiesbaar. Tevens is de heer R. Luinge 

(commissaris communicatie) aftredend en niet herkiesbaar. De heer Luinge is wel bereid om de KNBF 

Nieuwsbrief te blijven maken zo lang dit voor hem mogelijk is. In oktober komt de 150e Nieuwsbrief uit. Voor 

deze prestatie is het bestuur voornemens de heer Luinge te benoemen tot Lid van Verdienste. 

Tussentijds aftredend is de heer V.T.J.M. Coenen (voorzitter). De situatie in Oekraïne resulteert in enorme 

drukte op zijn werk, waardoor zijn werkzaamheden als voorzitter van de bond in het gedrang komen. Daar hij, 

als hij zich ergens voor inzet dit ook goed wil doen, was hij genoodzaakt tot dit besluit. Hij heeft wel 

aangeboden om in functie te blijven totdat er een opvolger is gevonden. 

 

Het bestuur krijgt van de vergadering mandaat om op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden. Kandidaten 

draaien dan vast mee en worden volgend jaar tijdens de AV gekozen. 

Inmiddels zijn er al gesprekken gaande met  mogelijke kandidaten. 

 

De heer J. Raatjes (PV Drachten) meldt, dat in Drachten alleen de voorzitter in functie gekozen wordt. 

Bij de KNBF wordt het complete DB in functie gekozen. 

 

d) benoeming financiële commissie 

Voor controle van de jaarrekening van 2022 wordt voorgesteld dezelfde commissie te benoemen als vorig jaar, 

bestaande uit de heren Oppelaar, De Kok en Elzinga met als reserve de heer Ruiter. 

Dit voorstel wordt aangenomen en hiermee is de benoeming een feit. 

Daarnaast zal op de AV van volgend jaar een voorstel komen om de financiële commissie te beperken tot twee 

personen plus een reserve. 
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9. VASTSTELLEN DATUM ALGEMENE VERGADERING 2023 

De volgende AV wordt gepland op zaterdag 3 juni 2023. 

De heer Hillesum zou graag vastgelegd willen zien, dat er een digitale vergadering komt, mocht een fysieke 

vergadering niet mogelijk zijn. 

De voorzitter doet geen toezegging op dit punt. 

De heer Raatjes stelt voor om de vergadering eerder te laten beginnen, bijvoorbeeld om 10 uur.  

Dit zou wel betekenen, dat sommige van de aanwezigen voor dag en dauw moeten vertrekken. 

De heer Witter: mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, krijgen we dan eerder een AV? 

De heer Coenen: Jazeker. 

 

10. RONDVRAAG 

De heer Witter krijgt het woord. Hij memoreert, dat op 19 december 1921 de Philatelisten Vereniging Zuid-

Limburg is opgericht. Corona heeft echter bijzonder dwarsgezeten bij de viering van dit jubileum, waardoor 

diverse geplande activiteiten geen doorgang konden vinden. In juni 2022 is het jubileumgebeuren afgesloten. 

Het bestuur van de KNBF krijgt het jubileumboek aangeboden.  

Het bestuur bedankt de heer Witter hartelijk voor dit gebaar. 

 

Vervolgens krijgt de heer Holstege het woord. Hij heeft een bijzondere relatie met PostNL. 

PostNL zou graag een grote internationale tentoonstelling willen organiseren ter gelegenheid van 175 jaar 

postzegels in 2027. KNBF en SvF hebben de nodige expertise op dit gebied en zouden met PostNL kunnen 

samenwerken. Het voorstel is om met een aantal mensen dit van de grond te krijgen. 

De heer Coenen: als filatelisten zijn we natuurlijk voorstander van zo’n evenement. We krijgen zeker mensen 

hiervoor. Wel willen we vooraf een harde toezegging van PostNL dat zij financieel garant staan. 

De heer Janssen: de tentoonstelling in 2002 is gefinancierd door uitgifte van een postzegel van € 5,00 

(brievenbus). Het verschil is door (een voorganger van) PostNL betaald. 

 

De heer Van der Woerdt vindt de gang van zaken rond de fusie teleurstellend. Hij zou graag zien dat de 

verenigingen hier meer bij betrokken worden. 

 

11. DISCUSSIESTUK TOEKOMST VAN DE GEORGANISEERDE FILATELIE 

Deze discussie wordt na sluiting van de vergadering gevoerd. 

 

12. SLUITING 

De voorzitter sluit om 15:35 uur de vergadering met dank voor de inbreng en wenst iedereen een goede 

thuisreis. 

 

 

 
 

 

 


