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VERSLAG 113e ALGEMENE VERGADERING KNBF 

zaterdag 26 september 2020, digitaal gehouden via MS Teams 
 

1. OPENING 

De heer Jans licht toe dat, na het trieste overlijden van Hans Kraaibeek en bij ontstentenis van een 

vicevoorzitter, binnen het bestuur is afgesproken, dat hij de vergadering zal starten en na de bestuursverkiezing 

het leiden van de vergadering zal overdragen aan de nieuwe voorzitter. 

Op het bondsbureau in Houten zijn aanwezig Harrie Jans (penningmeester), Marion van der Weijden 

(secretaris), Victor Coenen (beoogd voorzitter) en Sonja van Zoeren (de bekende drijvende kracht van ons 

bondsbureau). Reinder Luinge neemt digitaal deel aan de vergadering. Ton Steenbakkers heeft zich (na het 

verschuiven van de vergaderdatum) af moeten melden i.v.m. zijn vakantie. 

Pamela van de Vlekkert heeft besloten wegens haar gezondheid zich niet kandidaat te stellen voor een nieuwe 

termijn als bestuurslid. Wij betreuren, maar respecteren haar besluit. Vooruitlopend op de nieuwe 

organisatiestructuur en het feit dat fysieke grootschalige evenementen op korte termijn niet tot de 

mogelijkheden behoren is besloten de ontstane vacature niet in te vullen.  

 

Zoals gezegd zijn we als KNBF getroffen door het toch nog plotselinge overlijden van onze voorzitter Hans 

Kraaibeek. Daarnaast zijn nog een aantal filatelisten overleden, waarvan met name genoemd worden Jan 

Blijleven, Leonie Crijns , Hans van den Eijnde, Ronald van der Leeden, Gerrit Matthijssen en Bert van Teijlingen. 

De heer Jans vraagt een moment van stilte om alle overledenen te gedenken. 

 

Afgelopen jaar heeft het bestuur stil gestaan bij de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan, dat vandaag ter 

besluitvorming voor ligt. Belangrijkste speerpunt van het beleidsplan is een brede inzet van digitalisering om de 

verdere neergang van de filatelie in brede zin te vertragen. Wij zijn als bestuur momenteel druk bezig met de 

nodige bemensing van de werkgroep digitalisering (mogelijk een bestuursfunctie), een groep van enthousiaste 

filatelisten die zich sterk gaan maken om de digitalisering van de filatelie en in het bijzonder de KNBF tot een 

succes te maken. De werkgroep zal niet alleen aan de gang gaan met het hoofdstuk in het beleidsplan, maar 

ook met de inbreng van een aantal filatelisten vanuit verschillende verenigingen, die ons gevoed hebben met 

plannen, die zeer goed passen in het op te stellen activiteitenplan. Het maken van dit activiteitenplan inclusief 

een begroting van de kosten daarvan, zal de eerste opdracht van de werkgroep zijn. Daarna zal in overleg met 

het bestuur van de KNBF en externe partners gezocht worden naar de financiële dekking van de activiteiten.  

De werkgroep zal dus niet met een blanco cheque aan de gang kunnen gaan. 

 

Tevens zal op korte termijn een werkgroep worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de KNBF en SvF 

om de fusie verder uit te gaan werken. Deze werkgroep zal zich met 4 aandachtsgebieden moeten gaan 

bezighouden: 

- Financieel: welke financiële gevolgen gaat de fusie krijgen en hoe worden die verdeeld; 

- Organisatorisch: hoe worden de diensten uitgevoerd, door wie en voor wie; 

- Bestuurlijk: hoe gaan we de nieuwe organisatie bestuurlijk inrichten; 

- Communicatie: hoe houden we onze leden op de hoogte van onze vorderingen. 
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Voordat het tot een daadwerkelijke fusie kan komen, komen er nog meerdere beslismomenten. Dus 

instemming met het beleidsplan nu, betekent nog geen onvoorwaardelijke instemming met een fusie later. 

 

Met deze vooruitblik op de behandeling van het beleidsplan verklaart de heer Jans de vergadering om 11:10 uur 

voor geopend. 

 

2. AANWIJZING LEDEN STEMBUREAU 

De uitzonderlijke situatie vraagt om uitzonderlijke oplossingen. Bij de definitieve uitnodiging voor deze 

vergadering zijn stembriefjes gevoegd, die op de specifieke momenten gemaild kunnen worden aan 

info@knbf.nl. Sonja vangt alle mailtjes op en geeft de uitslag door. 

 

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 

Bij het samenstellen van de agenda is het beleidsplan niet meegenomen. Dit zal toegevoegd worden onder 

agendapunt 6 e) Bespreking beleidsplan en 6 f) Goedkeuring beleidsplan. 

De heer Voerman vraagt of er nog gelegenheid is om vragen over het beleidsplan te stellen. 

Dit kan bij agendapunt 6 e. 

 

De VvPV Gouda heeft een aantal kanttekeningen gestuurd. Deze zullen bij de betreffende agendapunten 

worden meegenomen. 

 

Vragen van Stichting Brievenbeurs: 

- Wat is de status van het openbaar maken van de stukken van GSE? 

Hierover is bericht verschenen in bondsbrief 157 (abusievelijk werd tijdens de vergadering bondsbrief 152 

genoemd). 

- Wat is de status van het vernieuwde voorstel voor subsidieverlening door GSE? 

Antwoord hierop gekregen, dat er wel overeenstemming zou zijn, maar dat dit nog niet in de GSE regels 

geformaliseerd is. Dit wordt de eerste taak van de nieuwe KNBF vertegenwoordigers. 

- Graag een onderbouwing van de € 3.000 voor de ontwikkeling van de website? 

Dit is het bedrag dat ten laste komt van de exploitatie in de vorm van afschrijving op de nieuw te ontwikkelen 

website. De meerkosten die er ongetwijfeld zullen zijn, worden geactiveerd op de balans en worden over 

meerdere jaren afgeschreven. 

- De tentoonstelling gebonden kosten zijn ruim 3x hoger dan begroot? 

Dit komt voornamelijk door de (uit de hand/op-)gelopen kosten van de door SFEG georganiseerde 

tentoonstelling in Gouda. Vooraf waren niet zoveel juryleden voorzien. En over de hotelkosten heeft geen BTW 

verrekening kunnen plaatsvinden, waardoor dit bedrag 21% hoger dan nodig was. 

 

De heer Hillesum vraagt welk bedrag Stichting Filatelie betaald heeft van de tentoonstellingskosten. 

De heer Jans zal dit opzoeken. 

De heer Hillesum vraagt wat de kosten van de website zijn. 

De heer Jans heeft nog geen offerte. Het is zinvol nu alvast een bedrag hiervoor te reserveren. 

Zowel de KNBF als SvF hebben behoefte aan een nieuwe website.  

 

mailto:info@knbf.nl
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4. VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING D.D. 18 MEI 2019 

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

   

5. Beleidsverantwoording 2019 

a) Jaarverslagen KNBF over 2019 

De heer Zonjee : de bibliotheek is nu aardig bemand, maar heeft nog steeds geen officiële bibliothecaris.  

De heer Jans : de KNBF is hier naarstig naar op zoek. 

Met deze extra opmerking worden de jaarverslagen goedgekeurd. 

 

b) Financieel jaarverslag 2019 

Het financieel jaarverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  

 

c) Verslag financiële commissie 

Het verslag van de financiële commissie is bijgevoegd bij de stukken voor deze vergadering en spreekt voor zich. 

 

d) Decharge bestuur 

Er wordt een kleine pauze ingelast om het formulier voor decharge van het bestuur te completeren en aan 

Sonja te mailen. Een aantal verenigingen vraagt aan Sonja het formulier voor hen in te vullen. 

Allen gaan akkoord en de heer Jans bedankt eenieder voor het gestelde vertrouwen. 

 

6. BESTUURSZAKEN 

a) Vaststellen definitieve begroting 2020 

De heer Zonjee zou graag een hoger budget voor de bibliotheek en digitalisering zien, met name dit laatste. Ook 

zou hij graag een nieuwe (snelle) scanner voor de bibliotheek willen hebben. 

De heer Jans antwoordt, dat het nu nog niet te voorzien is met welk plan de werkgroep gaat komen. Hij houdt 

er rekening mee, dat dit als investering (buiten de reguliere begroting) geboekt gaat worden. 

De heer Voerman verwacht, dat er in 2020 niets meer gaat gebeuren. Dit moet voor 2021 opgetuigd worden; 

wordt één van de belangrijkste posten. 

De heer Witter zou graag een uitgebreidere toelichting bij de begroting willen hebben. 

Hier zal de heer Jans voor zorgen. 

 

b) Vaststellen contributie 2021 

Het voorstel om de contributie voor 2021 te handhaven op € 4,95 per verenigingslid wordt aangenomen. 

 

c) Bestuursverkiezing 

De bestuursverkiezing hoort schriftelijk plaats te vinden, tenzij u allen in deze uitzonderlijke situatie akkoord 

gaat bij acclamatie. Allen gaan hiermee akkoord. 

De voorzittershamer wordt overgedragen aan Victor Coenen en het woord is aan de heer Coenen. 

 

De heer Coenen dankt eenieder voor het vertrouwen. Het is 1 minuut voor 12. De KNBF moet zich inzetten voor 

digitalisering onder andere op het gebied van tentoonstellen, jurering, website, bibliotheek (tevens beschikbaar 
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in de Engelse taal). We zullen stevig moeten investeren, met bijdragen van Stichting Filatelie en PostNL. 

 

d) Financiële commissie 

Voor controle van de jaarrekening van 2020 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. 

 

e) Bespreking beleidsplan 

De heer Voerman constateert, dat het beleidsplan loopt tot en met 2023, Tot en met 2021 lijkt hem reëler. 

De heer Coenen: het beleidsplan wordt jaarlijks bekeken en aangepast. Door corona is digitalisering nu in een 

stroomversnelling gekomen. Het is speerpunt nummer 1. 

De heer Zonjee zet een vraagteken bij de fusie; hij kent de financiële situatie van SvF niet. 

De heer Jans heeft aan het begin van de vergadering gemeld, dat er een werkgroep wordt samengesteld om 

deze zaken nader te onderzoeken. 

De heer Turkenburg heeft bij digitalisering grote bedenkingen. Een activiteitenplan moet binnen een kader 

ontwikkeld worden. Je kan niet alles; door financiële beperkingen moet je keuzes maken. 

Verder vraagt hij of de fusie consequenties heeft voor verenigingen. De heer Jans antwoordt, dat de 

verenigingen hun onafhankelijkheid en zelfstandigheid behouden. De huidige bij SvF aangesloten verenigingen 

worden zelfstandig lid van de gefuseerde organisatie. 

Het lijkt de heer Turkenburg handiger om de onafhankelijkheid van verenigingen meer te benadrukken.  

De heer Jans: we zullen dit zeker meenemen in de werkgroep. 

De heer Voerman zou verenigingen willen aanraden om een “2 sporen beleid” in te voeren. Naast de klassieke 

verenigingsavond, verenigingsblad, etc. tevens digitaliseren, zodat langzaam maar zeker een intensiever gebruik 

van de verenigingswebsite wordt gemaakt. 

De heer Turkenburg is het hier mee eens. Hij heeft redelijk wat ervaring met de website opgedaan. 

Digitalisering is niet alleen papieren documenten omzetten in digitale exemplaren. Mensen digitaal bereiken is 

veel belangrijker. 

De heer Voerman: een groot project als het digitaliseren van de bibliotheek is zeer arbeids- en kapitaalintensief. 

De heer Turkenburg: Dit is exact wat mist in het beleidsplan, in een kader vaststellen welke routing gevolgd gaat 

worden. 

De heer Coenen: helder, dat niet alles gedigitaliseerd kan worden. Alleen de belangrijke zaken. De werkgroep 

moet hier richting aan geven en bepalen wie/wat/hoe. 

De heer Vermeule: misschien verstandig om de digitalisering een andere naam te geven, bijvoorbeeld 

elektronische media om filatelisten bij elkaar te krijgen. 

De heer Voerman biedt het volgende aan: Binnen de Frankrijkgroep krijgt het bestuur een IT-presentatie. Als de 

IT-er akkoord geeft, dan stuurt de heer Voerman de presentatie door aan de KNBF. 

Dit aanbod wordt in dank aanvaard. 

De heer Hillesum: lastig voor de werkgroep, als het budget niet bekend is. 

De heer Coenen: het is belangrijk dat we nu de zaak gaan opzetten. De werkgroep krijgt géén blanco cheque, 

wel een stevige. 

De heer Witter: veel verenigingen hebben een (financieel) probleem om een website in de lucht te houden. Is 

er een mogelijkheid voor centraliseren, zodat de kosten gedeeld kunnen worden? 

De heer Verberne: voor gespecialiseerde verenigingen is een internationaal platform nodig.  
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De heer Coenen: allereerst is het wensenlijstje nodig. Dat we hier professionele hulp bij nodig hebben spreekt 

voor zich. 

De heer Turkenburg: verenigingen moeten zelf een oplossing zoeken voor het onderhoud van hun website. De 

mogelijkheid voor linkjes naar andere websites moet wel bekeken worden. Niet één grote bak van maken. 

De heer Witter: als je de zaak nu toch nieuw op gaat zetten, kun je het ook breder trekken. 

De heer Voerman: de bond gaat digitaliseren, en geeft hulpmiddelen aan verenigingen. 

De heer Coenen: Het blijft een keuze; wie wil die kan. 

 

De heer Witter: op pag 7 wordt gesproken over een collectieve ziektekosten verzekering. Dit lijkt geen taak voor 

KNBF. 

De heer Jans: Dit jaar is het laatste jaar, dat deze mogelijkheid geboden wordt.  Geen probleem om deze 

passage uit het beleidsplan te halen. 

 

De heer Witter: als Sonja met pensioen gaat, is er geen ondersteunende kracht meer. Gaat KNBF uitsluitend 

werken met vrijwilligers? 

De heer Coenen: Sonja heeft al aangegeven, dat zij na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd twee 

dagen per week wil blijven werken. 

 

f) Goedkeuring beleidsplan 

Na gesproken te hebben over elektronische media/digitalisering is het voorstel om dit onderdeel van het 

beleidsplan vast te stellen tot en met 2021. Het overige deel van het beleidsplan wordt vastgesteld tot en met 

2023.  

Het beleidsplan wordt goedgekeurd met bovengenoemde aanpassingen. 

 

 

7. VASTSTELLEN DATUM ALGEMENE VERGADERING 2021 

Voorlopige planning is zaterdag 29 mei 2021 (de week na Pinksteren). 

 

8. RONDVRAAG 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

9. SLUITING 

Onder dankzegging voor op een op zich onconventionele manier van deelname sluit de voorzitter om 12:45 uur 

de vergadering en wenst iedereen een prettig weekend.  

 

 

 
 

 


