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

Bond

van

Utrecht, april 2018
U I T N O D I G I N G *)
Het Bondsbestuur nodigt U van harte uit tot het bijwonen van de
111e Algemene Vergadering
van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, te houden op
Zaterdag 12 mei 2018
KNBF Bondsbureau
Nieuwe Schaft 23
3991 AS HOUTEN

De vergadering begint om 13.00 uur.
Voorafgaand aan de vergadering wordt u gevraagd om de presentielijst te tekenen.
Aan de zelfstandige verenigingen is reeds het aanmeldingsformulier gezonden voor de Algemene Vergadering. Mocht u verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van de eerder
toegezonden volmacht.
Indien u een voorstel wilt doen of een vraag wilt stellen, dan wordt het op prijs gesteld deze vooraf
– uiterlijk 28 april 2018 - schriftelijk naar het Bondsbestuur p.a. Bondsbureau te zenden. Ingekomen
voorstellen/vragen worden behandeld bij agendapunt 3, "Ingekomen stukken en Mededelingen".

*)

Deze uitnodiging is niet bedoeld voor de afdelingen van de landelijke verenigingen.
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AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Aanwijzing leden stembureau
Ingekomen stukken en mededelingen
Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 22 april 2017
Verzoek uitleg deelname KNBF in St. Filatelie en St. GSE
Beleidsverantwoording 2017
a. jaarverslagen KNBF over 2017
b. financieel jaarverslag 2017 (zie separate bijlage)
c. verslag financiële commissie
d. decharge bestuur
7. Beleidsplan KNBF 2016 – 2019
8. Bestuurszaken
a. vaststellen definitieve begroting 2018
b. vaststellen meerjarenbegroting 2019 - 2021
c. vaststellen contributie 2019
d. bestuursverkiezing
e. benoeming kascommissie
9. Vaststellen datum Algemene Vergadering 2019
10. Rondvraag
11. Sluiting
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Toelichting op de agenda:
Ad 3.
Er zijn verzoeken binnengekomen voor toelating tot het bijzonder lidmaatschap van de KNBF
door de volgende organisaties:
- Stichting Postex
- Stichting Pro Filatelie
- Stichting Brievenbeurs
Wij juichen het toe dat deze organisaties zich bij de KNBF willen aansluiten en hun expertise
willen delen. Het Bondsbestuur stelt de vergadering dan ook voor deze organisaties toe te
laten.
Ad 5.
In de bijlage vindt u het schrijven van de Stichting Filatelistische Evenementen.
Deze organisatie is lid van SvF, die hen vertegenwoordigt. SvF heeft het verzoek
bekrachtigd.
De KNBF zal separaat de gevraagde notitie en stukken aan de vergadering doen toekomen.
Ad 8c: vaststelling contributie.
Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op € 4,95 per verenigingslid.
Ad 8d: Bestuursverkiezing.
Aftredend is de heer J.C. van Duin, voorzitter, hij is niet herkiesbaar
Aftredend is de heer J. Dehé, commissaris juryzaken en commissaris evenementen,
Hij is niet herkiesbaar.
Aftredend is de heer C. van Zandwijk, commissaris jeugdzaken en filatelistische vorming,
tevens vice-voorzitter. Ook hij is niet herkiesbaar.
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Met genoegen kunnen wij u meedelen dat het bestuur er in is geslaagd kandidaten te vinden
om de vrijkomende functies te bezetten, waarbij wel een verschuiving in het bestuur zal
plaatsvinden.
Wij stellen u voor de volgende personen te benoemen, waarbij wij deze reeds kort aan u
voorstellen:
Voor de positie van voorzitter stellen wij voor de heer J.W.(Hans) Kraaibeek te benoemen,
thans secretaris van de KNBF
Voor de functie van secretaris, die met benoeming van de heer Kraaibeek vacant wordt
stellen wij voor mevrouw M.(Marion) Van der Weijden-van Dijk te benoemen. Zij is
penningmeester van de Amersfoortse Filatelistenvereniging, penningmeester van de St. Ned.
Maandblad voor Filtelie en reeds vele jaren secretaris van Regio 11 van de KNBF.
Voor de functie van commissaris juryzaken stellen wij voor de heer A.D.M.(Ton)
Steenbakkers te benoemen. Hij is thans voorzitter van Filatelistenvereniging “Helmveste” in
Helmond, voorzitter van de Nederlandse Filatelisten Vereniging Scandinavië en tevens jurylid
bij de KNBF.
Voor de functie van commissaris evenementen stellen wij voor te benoemen mevrouw
P. (Pamela) van de Vlekkert-Verhoef. Zij is voorzitter van de Vereniging tot Organisatie van
Verzamelbeurzen op de Veluwe (VOVV), die de maandelijkse Apeldoornse Postzegel- en
Muntenbeurs organiseert alsmede de grote evenementen Hollandfila en Eindejaarsbeurs.
De functie commissaris jeugdzaken en filatelistische vorming zal niet worden opgevuld.
De activiteiten van de heer Van Zandwijk zullen aan andere bestuursleden worden
gekoppeld, passend binnen het kader van de activiteiten van het betreffende bestuurslid.
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VERSLAG 110e ALGEMENE VERGADERING KNBF
Zaterdag 22 april 2017, Diemen
1. Opening
De voorzitter de heer J.C. van Duin, opent om 13.00 uur de vergadering en heet alle
aanwezigen hartelijk welkom op deze mooie dag in Diemen.
Aan 119 verenigingen is de uitnodiging en het aanmeldingsformulier voor deze vergadering
gezonden
Er zijn 29 verenigingen aangemeld en er hebben zich 16 verenigingen afgemeld
Van 1 vereniging is een machtiging ontvangen. Er zijn 95 stemmen aanwezig.
In zijn openingswoord memoreert de voorzitter dat verderop de Filamanifestatie wordt
gehouden waar vele verzamelaars voor het eerst tentoonstellen, maar ook velen die een
aangepaste verzameling tonen. En verzamelaars die komen kijken en hun verzameling
komen aanvullen.
Het gaat best goed gaat in de filatelie. Er wordt nog veel georganiseerd, er wordt nog veel
verzameld, heel veel mensen beleven veel plezier aan hun hobby. Er gebeurt echter veel in
de wereld, zeker op het terrein van de communicatie verandert alles in een razend tempo.
Waar vroeger nog alles per post ging, gaat het nu grotendeels digitaal. De jeugd is niet meer
zo betrokken bij wat vroeger de Post was. En daarmee ook niet meer zo bij de filatelie. We
worden allemaal een dagje ouder. We hebben ook dit afgelopen jaar afscheid moeten nemen
van een aantal mensen. In het bijzonder noemt hij Daan Touw, de oud-voorzitter van de PV
Breda: hij is kort geleden overleden en enkele dagen voor zijn overlijden is aan hem een
Bondsspeld uitgereikt.
De overledenen worden staande en in stilte herdacht.
In het afgelopen jaar is bij de KNBF heel veel gebeurd. Bij de vorige AV kreeg het bestuur de
opdracht mee te gaan komen met een sluitende begroting. Ingrijpende maatregelen zijn dan
nodig
Zo u weet heeft Eveline Kalkhoven onze organisatie onlangs verlaten. Een geweldige
hardwerkende vrouw met een grote inzet voor de Bond. We zijn haar heel veel dank
verschuldigd voor wat zij voor ons heeft gedaan. Eigenlijk hebben we haar keihard nodig.
Maar toch gaan we haar niet vervangen. De begroting moet sluitend worden. Zonder een
sluitende meerjarenbegroting kan geen enkele organisatie blijven bestaan.
In onze vorige AV hebben we het beleidsplan 2016-2019 vastgesteld. Er zijn drie tijdelijke
werkgroepen ingesteld waar iedereen zich voor kon opgeven.
Elke werkgroep is een aantal keren bijeen geweest en heeft gezamenlijk conclusies en
aanbevelingen geformuleerd. Die zijn vervolgens in de Regioraad aan de orde geweest,
binnen elke vereniging konden die aanbevelingen en conclusies besproken worden. En nu
zijn ze vandaag aan de orde.
Bij dezen de dank en waardering aan de leden van deze tijdelijke werkgroepen.
De KNBF behartigt de algemene belangen in de filatelie. Er dreigde dat de filatelistische
collectie in het MusCom niet meer zou worden in stand gehouden, dan wel niet meer
toegankelijk zou zijn. Dankzij diplomatie voor en achter de schermen blijft de filatelistische
collectie goed beheerd en toegankelijk. PostNL schafte de stempels op de kantoren af en gaf
de dienstopdracht uit, vanaf 1 januari jl. postzegels voortaan maar met een pen te laten
doorkrassen. Dat was een bezuinigingsmaatregel van het commerciële bedrijf. Ook hier
hebben wij het voortouw genomen en zijn met onze filatelistische partners samen ten strijde
getrokken. Per 1 juni komen overal de stempels weer terug.
Internationaal was het afgelopen jaar voor de KNBF een bijzonder jaar. Nederland
organiseert in 2017 de Multilaterale. Wij zijn gastheer voor de vergadering van de
multilaterale bonden en posterijen. In augustus aanstaande gaat dat plaatsvinden. Veel werk
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vanuit de KNBF, maar ook met veel steun van met name Peter Teurlings en zijn vrouw die
wij zeer waarderen voor inspanningen.
Vervolgens richt de voorzitter het woord tot Monique Erkelens.
Beroepsmatig is zij al ruim 25 jaar verbonden aan het Museum voor Communicatie,
momenteel als curator van de afdeling postwaarden. Vanuit deze functie verleent zij vele
diensten ten behoeve van filatelisten en de filatelie. Het blijft echter niet bij het beroeps- en
plichtmatige, zij doet er altijd een extra schepje bovenop, hetgeen de KNBF daarom heeft
doen besluiten haar te benoemen tot lid van verdienste. De voorzitter speldt haar onder
applaus van de aanwezigen de onderscheiding op, die daarna in haar dankwoord aangeeft
dat zij verheugt is dat de collectie van het Muscom ook in de toekomst toegankelijk blijft voor
onderzoek.
2. Aanwijzing leden stembureau
De voorzitter vraagt aan de deelnemers van de vergadering wie zich beschikbaar wil stellen
voor het stembureau, voor zover dit tijdens de vergadering nodig mocht zijn. De heren
Pieters, Sangers en Nobelen geven zich op. De vergadering gaat hiermee akkoord.

3. Ingekomen stukken en mededelingen, vaststelling agenda.
De voorzitter stelt voor om punt 8 van de agenda bij punt 6c toevoegen en punt 5c en 5b om
te draaien. De vergadering stemt hiermee in.
Van de Haarlemse Filatelistische Vereniging Op Hoop van Zegels is een schrijven ontvangen
aangaande de voorstellen zoals deze in de vergadering van vandaag besproken zullen
worden.
Het betreffende schrijven wordt op verzoek van de vereniging bij dit verslag toegevoegd.
4. Verslag van de Algemene Vergadering van 28 mei 2016.
Het verslag van de 109e Algemene vergadering van 28 mei 2016, gehouden in Nieuwegein,
wordt ongewijzigd goedgekeurd.
5. Beleidsverantwoording 2016
a. De jaarverslagen KNBF over 2016 worden zonder opmerkingen vastgesteld.
b. Verslag financiële commissie.
De heer H. de Kok leest het verslag van de financiële commissie voor.
Naar aanleiding hiervan vraagt de heer Flentge welk jaar er bij de de ondertekening staat:
2016 of 2017? Het verslag is gedateerd en getekend op 24 maart 2017.
c. Het financieel jaarverslag is aan de orde en wordt goedgekeurd.
d. Naar aanleiding van het verslag van de financiële commissie wordt voorgesteld om het
bestuur decharge te verlenen, waarmee de vergadering met applaus instemt.

6: Beleidsplan:
Naar aanleiding van de rapportage en aanbevelingen van de werkgroepen komen vanuit de
vergadering de volgende opmerkingen:
Werkgroep structuur
De heer P. Walraven: de collectiviteit van de KNBF kavelt af. Veel verenigingen zijn geen lid
van de Bond en het voorliggende voorstel versterkt dit alleen maar.
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De heer G. Grootveld: Individueel lidmaatschap betekent ook dat er problemen in de
verenigingen ontstaan, men zal zich dan bij de vereniging afmelden.
De heer W.A.A.M. Nobelen: sluit zich aan bij de heer Grootveld. Het geeft bovendien veel
administratieve lasten.
De heer J. Sangers: Is bekend wat de additionele kosten voor de KNBF zijn om dit in te
voeren,m.b.t. administratie.
De heer E.W. Flentge: Kan je als Koninklijke wel individueel leden hebben. Heeft een
vereniging dan nog wel waarde?
Bij punt 2:
Tijdens de vorige AV is een voorstel voor enkelvoudig lidmaatschap niet in stemming
gebracht omdat uit de discussie bleek dat er geen draagvlak voor was. Het thans door de
werkgroep voorgelegde stuk gaat uit van een aanvullende mogelijkheid om naast de
bestaande situatie individuele leden toe te staan.
De discussie over meerdere lidmaatschappen bij meerdere verenigingen wordt opnieuw
gevoerd.
Het zit in de meeste gevallen niet bij leden, maar bij bestuursleden van de verenigingen.
De vergadering is vervolgens collectief van mening dat:
Het goed is dat er door de AV een besluit genomen wordt dat tenminste 5 jaar vaststaat;
Individueel lidmaatschap geen optie is;
Dat of de bestaande situatie met dubbele contributies gehandhaafd blijft of er een
terugbetalingmogelijkheid komt zoals bij de vorige AV voorlag.
De heer C.M. van den Bosch stelt voor om een besluit te nemen dat direct 10 jaar vast staat
in plaats van 5 jaar.
De heer Th. Hooft vraagt in hoeverre alle punten samenhangen. Alle punten worden
afzonderlijk behandeld, Ook m.b.t. stemming, zijn dit individuele voorstellen waarop
afzonderlijk gestemd wordt.
Vervolgens wordt er een stemmingspeiling gehouden, waaruit blijkt dat de meerderheid van
de aanwezigen tegen het individuele lidmaatschap is.
De vergadering besluit vervolgens dat het huidige systeem van dubbel contributies niet
gewijzigd wordt en er geen teruggave systeem komt.
Vervolgens besluit de vergadering dat dit voor de komende 5 jaar vastligt.
De heer P.I. van de Kamer van Op Hoop van Zegels, verzoekt de door haar ingezonden brief
aan het verslag toe te voegen, hetgeen wordt toegezegd.
Punt 3:
Splitsing belangenbeharting en serviceverlening:
De heer C de Vries, Liechtenstein: gaat het bij serviceverlening om een doublure of een
samenwerking met bestaande partijen: antwoord: samenwerking.
De heer G. Grootveld: pas op dat je binnen het bestuur geen managers en pragmatisten
krijgt die niet meer samenwerken.
De heer P. Teurlings: wordt het één tak belangenbehartiging en één tak operationeel?.
Antwoord: ja.
De heer P.I. van de Kamer: Het lijkt te smal en gekunsteld. Dit zou breder moeten zijn dan
alleen een viertal bestuursleden.
De heer C. de Vries, Statuut 80: De regiovergaderingen worden nauwelijks bezocht daar
moet de KNBF wat aan doen. Antwoord: Wij bevelen bezoek zeer aan, de
verantwoordelijkheid ligt bij de vereniging.
De heer J. Pieters: De regio rond Leiden is opgeheven door gebrek aan belangstelling.
De vergadering is vervolgens unaniem voor het voorstel om dit nader uit te werken.
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Werkgroep communicatie:
De gedane voorstellen worden uitgewerkt. Overige aanbevelingen worden aangenomen
De heer W.A.A.M. Nobelen: websites kosten tegenwoordig weinig geld meer. De huidige
website kan daarom snel worden vervangen.
Voorgesteld wordt om niet alleen te communiceren naar aangesloten verenigingen, maar ook
naar de niet-KNBF verenigingen
De heer C. de Vries, Liechtenstein: heeft de flyer en powerpoint ontvangen. Geef ons tools
om onze leden te informeren wat het voordeel voor hen is.
De heer J. Sangers: Zijn regio heeft niet-KNBF verenigingen uitgenodigd, In de regio’s zit
men korter op de vereniging en die kunnen met goede tools verenigingen overtuigen lid te
worden.
De heer B. Mol: Er was altijd een mooi boekje. Antwoord: dat is nu een powerpoint die
beschikbaar is.
Werkgroep huisvesting, voorstel tot aanschaf pand.
Er worden vele vragen gesteld omtrent inrichting en kosten welke alle worden beantwoord.
De heer E. Voerman houdt vervolgens een pleidooi, waarbij hij, zoals hij aangeeft als
advocaat van de duivel wil optreden. Hij ziet een verdere krimp van de georganiseerde
filatelie en meer behoefte aan huiskamerbijeenkomsten dan aan een groot pand.
Na het betoog van de heer Voerman houdt de voorzitter een stemmingspeiling, waarbij een
aantal tegen en een aantal onthoudingen zijn.
De meerderheid is voor, ook gezien de stemverhouding, waarmee de aanschaf van het pand
wordt goedgekeurd.
Vervolgens wordt de aanvullende financiering door de St. Filatelie in stemming gebracht.
Dit wordt wordt unaniem goedgekeurd.
7. Bestuurzaken:
7a. Begroting 2017.
De begroting wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.
De meerjarenbegroting 2018-2028 wordt zonder opmerkingen ter kennisgeving
aangenomen.
Bestuursverkiezingen:
De heer van Duin is herkiesbaar, hij geeft echter aan niet zijn volle termijn van 3 jaar te
kunnen en willen uitdienen, maar 1 jaar aan te blijven om de klus af te maken die nu voorligt.
Ook de heer Dehé heeft aangegeven dat hij herkiesbaar is, maar ook met de opmerking dat
hij slechts 1 jaar aan zal blijven.
Beiden worden met applaus herbenoemd.
De leden van de financiële commissie wordt herbenoemd.
De heren L.C. Elzinga, en G.C. van Balen Blanken stellen zich beschikbaar als aanvulling op
de huidige commissieleden. Zij worden met applaus geaccepteerd.
8. Datum en plaats volgende vergadering
In verband met de aanschaf inrichting en verhuizing naar het nieuwe pand wordt e.e.a. nog
nader vastgesteld.
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9. Rondvraag
De heer Veldman Scandinavië: Is de brandweer akkoord: dit wordt in de
vergunningenprocedure meegenomen.
De heer Hertel: Hoe kunnen we sociale media aanwenden voor de promotie.
Antwoord: de commissie communicatie heeft hiervoor aanbevelingen gedaan, zie verslag..
10. Sluiting.
Tot slot sluit de heer J.C. van Duin de vergadering, onder dankzegging van de inbreng van
de aanwezigen en wenst hen allen wel thuis.
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JAARVERSLAG 2017 KNBF
0. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de KNBF over het verenigingsjaar 2017.
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 is hierover
gerapporteerd en zijn de conceptbesluiten aanvaard. Naast ‘Huisvesting’ zijn verschillende
punten in 2017 nader uitgewerkt:
a) Splitsing in belangenbehartiging en serviceverlening (zal na gereedkomen van de
verhuizing worden uitgewerkt)
b) Samenwerking Maandblad Filatelie, Collect en Nieuwsbrief (in de eerste helft 2018
zal een gemeenschappelijke verspreiding plaatsvinden van –delen van- Collect en
Maandblad)
c) Communiceren wat de KNBF doet (een folder is gereed en is verspreid)
d) Samenwerking met collega-verenigingen (er wordt inhoud gegeven aan
samenwerking met munten- en prentbriefkaartenorganisaties, stimuleren van
samenwerking op lokaal niveau met historische verenigingen e.d. moet nog worden
aangepakt)
e) Zoeken van ambassadeurs (verschillende pogingen zijn ondernomen, nog geen
resultaat)
f) Overkoepelende website met aansprekend www-adres (gedacht wordt aan een
‘startpagina’; er is overleg met PostNL die eigenaar is van voor ons interessante
websitenamen)
2. Activiteiten
2.1 Publiciteit en Communicatie
Ook in het jaar 2017 werden de besturen onze verenigingen op de hoogte gehouden van
diverse organisatorische en andere zaken door middel van onze bekende KNBFBondsbrieven.
De nummers 145 t/m 151 verschenen met daarin wederom een veelheid aan onderwerpen,
tips en andere wetenswaardigheden.
Voor de rechtstreekse communicatie naar leden stonden ons ook in 2017 weer de
Bondspagina's in de 11 uitgaven van het Maandblad Filatelie ter beschikking.
Naast bestuurlijke zaken hierin ook oproepen voor deelname aan tentoonstellingen en
uiteraard werden weer de diverse gedecoreerden op deze pagina's voor een breder publiek
in het zonnetje gezet en kon kennis worden genomen van de verdiensten van deze
filatelisten.
Ook in 2017 schreef onze voorzitter weer een column voor alle uitgaven van het Maandblad
Filatelie.
De KNBF-Nieuwsbrief, samengesteld door Reinder Luinge, verscheen in 2017 uiteraard ook
weer maandelijks. Het overzicht van evenementen in het land, welke bij iedere uitgave
meegezonden wordt, voorziet duidelijk in een behoefte, getuige de vele aanmeldingen door
verenigingen die haar evenementen op deze lijst geplaatst willen hebben.
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2.2 Filatelistische Vorming
Er zijn in 2017 diverse lokale initiatieven geweest waar geïnteresseerden een cursus konden
volgen en kennismaken met de filatelie.
De filatelistische vorming van de KNBF is in 2017 ondergebracht bij de werkgroep
Stamps4Friends (S4F).
Er zijn diverse bijeenkomsten van S4F geweest waar het (opnieuw) vormgeven van de
activiteiten ter sprake is gekomen. Er is een begin gemaakt met het inventariseren van reeds
opgeleide docenten. In 2018 zal hier een nader vervolg aan gegeven worden en zullen deze
benaderd worden of zij nog een actieve(re) rol willen spelen bij het geven van cursussen.
2.3 Bondsbibliotheek
Door het besluit van het Bestuur om alle activiteiten van de Bond te gaan centraliseren,
medio 2018 kwam er een einde aan de huisvesting van de bibliotheek in Baarn. De
samenwerking met de Openbare Bibliotheek Eemland is in de afgelopen jaren altijd bijzonder
prettig geweest, iets waar met genoegen aan terug gedacht kan worden.
Met het oog op de voorbereidingen en de eigenlijke verhuizing was de bibliotheek geopend
dit jaar tot 1 oktober. Statistisch gezien gaf dit een bezoekersaantal van 239 personen en
een uitleen van 186 titels. Daarnaast werd er ook via email het nodige gevraagd, waarbij
opvalt dat men graag scans wil ontvangen i.p.v. de kopievorm. Dus minder post, minder
gebruikte zegels. Juist de nieuwe uitgiften worden gebruikt steeds zeldzamer. Werken wij zo
indirect mee aan de ondergang van het “poststuk”?
Wat de personele bezetting betreft waren er ook de nodige wijzigingen, iets wat gebruikelijk
is bij het werken met vrijwilligers. Ook de Bondsbibliothecaris heeft in de loop van het jaar het
bestuur laten weten dat hij zijn functie eind 2017 wenste neer te leggen. Naar uitbreiding en
opvolging wordt verder gezocht, immers Houten ligt verkeerstechnisch wat anders voor veel
van de huidige medewerkers dan Baarn.
De bibliotheek werd verblijd met een schenking van het v.m. Muscom uit Den Haag met een
honderdtal verhuisdozen met boeken die, gelet op de gewijzigde doelstelling van het
museum, afgevoerd moesten worden. Hier zaten een groot aantal aanwinsten bij voor de
collectie, terwijl de doubletten veelal verkocht werden op beurzen en tentoonstellingen, een
positieve bijdrage voor de kas van de bibliotheek.
Wij hopen dat in 2018 de bezoekers ook Houten weer weten te vinden en dat deze nieuwe
locatie ook voor de nodige nieuwe gebruikers kan gaan zorgen.
H. Weevers
Bondsbibliothecaris
2.4 Bonds Informatie Bureau (BIB)
In 2017 werden 22 personen ter screening aangeboden aan het Bonds Informatie Bureau.
In het kader van de nieuwe wetgeving met betrekking tot de privacy (AVG) is het niet
meer toegestaan een register aan te houden.
De activiteiten van de BIB zullen derhalve in 2018 gestaakt worden.
2.5 Bondskeuringsdienst (BKD)
In 2017 zagen we het aantal keuringsaanvragen stijgen. Er werden 43 keuringen uitgevoerd
waarvoor 232 items werden ingezonden ter beoordeling. Slechts 25% daarvan betrof
Nederland. De overige 75% waren buitenlandse zegels.
Er werden 36 certificaten uitgegeven. Voor Nederland betrof dat zegels NVPH 80 en 101
alsmede een aantal FDC’s nummer 1 en 1a en diverse puntstempels. Er werden echter ook
FDC’s afgekeurd evenals een aantal strips 61c, waarbij zegels aan elkaar gezet waren. Bij
de buitenlandse zegels werden certificaten afgegeven voor Duitse en Russische blokken
alsmede enkele Italiaanse zegels.
Henk Veen
Secretaris BKD
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2.6 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 2017 zijn door het Bondsbureau van de KNBF 52 dia-lezingen/CD en DVD series
verzonden. Wat opvalt is dat er 28 stuks Power Point Presentaties werden aangevraagd.
Deze werden via We Transfer aan de vereniging toegestuurd.
Ook aankomend jaar gaan we zoveel mogelijk diaseries digitaliseren. Het blijft natuurlijk altijd
mogelijk voor verenigingen die niet in het bezit zijn van een laptop en beamer om een
diaserie aan te vragen.
De uitgeleende categorieën zijn als volgt verdeeld:
DVD/CD
18x
Diaserie
06x
Power Point
28x
Thematisch
Postgeschiedenis
Astrofilatelie
Puzzel
Landen

29x
05x
04x
06x
08x

We hopen dat ook in het jaar 2018 er weer veel gebruik zal worden gemaakt van de lezingen
van het AVC.

2.7 Verzekeringen
Van de transport- en verblijfsverzekering werd door 90 verenigingen gebruik gemaakt.
Er zijn een vijftal schademeldingen ontvangen.
Van de Privéverzekering maakten 25 personen in 2016 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 26 collecties verzekerd.
2.8 Juryzaken en Evenementen
Jaarverslag 2017 Commissaris Juryzaken en Evenementen
-De Commissaris Evenementen (CE) beoordeelt de plattegrond van een tentoonstelling en
adviseert waar nodig. Hij regelt via de firma Duineveld in Haarlem het transport van de
kaders. Waar mogelijk is hij bij het evenement aanwezig. Met de firma Duineveld is dit jaar
(ook door de verhuizing naar Houten) de samenwerking beëindigd.
-De CE is betrokken bij de subsidieaanvraag voor evenementen en adviseert daarover in het
GSE-overleg. Dit jaar heb ik beide taken gecombineerd.
-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) en zit
als afgevaardigde van de Bond de vergederingen (minimaal twee keer per jaar) voor. Het is
de vraag of dat een goede constructie is.
Die vergaderingen zijn in goede harmonie verlopen. In de vergaderingen zijn aan de Bond
onder meer adviezen opgesteld over:
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- aanwijzen landscommissaris voor Israël en Praag;
- de benoeming van juryvoorzitters voor komende evenementen;
- de uitbreiding van het jurycorps door het benoemen van aspiranten/ nieuwe juryleden.
Binnen de ACJ zijn twee klachten behandeld van exposanten over hun beoordeling bij
tentoonstellingen. Verder is gewerkt aan een verbetering van het reglement voor de klasse
Open Filatelie. In de Bondsbrief en/ of het Maandblad Filatelie zal daarover gepubliceerd
worden.
Als Commissaris Juryzaken/ Evenementen ben ik betrokken geweest bij de volgende
activiteiten/ evenementen:
-Wegbrengen en ophalen (in Duitsland) van enkele Nederlandse collecties voor Finlandia en
het voeren van correspondentie hierover.
-Tentoonstelling Befilex, 4 en 5 maart Heinkenszand.
Een goed georganiseerde tentoonstelling. Veel deelnemers uit de regio. Hopelijk slaagt de
organisatie erin nog eens zo’n tentoonstelling te organiseren, want de belangstelling voor de
filatelie in Zeeland lijkt sterk terug te lopen.
-Filafair ’s-Hertogenbosch, 17-18 maart, goed georganiseerde propaganda-tentoonstelling,
zonder jurering.
-Filamanifestatie 2017, 22 en 23 april in Diemen, een evenement dat is opgezet door een
tiental verenigingen in Noord-Holland. Organisatie verliep niet vlekkeloos, maar het niveau
van de inzendingen was hoog. Corné van Zandwijk heeft geassisteerd bij de verwerking van
de resultaten.
-Achterhoek 2017, 19-21 mei in Lichtenvoorde. Prachtige locatie, aantal bezoekers viel
tegen. De organisatie had nogal wat inzendingen toegelaten die niet gerechtigd waren deel
te nemen. Uiteindelijk zijn de problemen die daardoor ontstonden naar tevredenheid
opgelost.
-Multilaterale 2017, 25-27 augustus, ’s-Hertogenbosch. Perfecte organisatie van Peter en
Gidy Teurlings, heel veel bezoekers, veel inzendingen (165), ca. 1000 kaders. Een
evenement dat ook in het buitenland indruk gemaakt heeft.
De vorming van een internationaal juryteam en de communicatie met de juryleden vond
plaats in samenwerking met Hans Wilderbeek en Arie Zonjee. Knelpunten met buitenlandse
juryleden zijn soepel opgelost. Albert Haan verleende assistentie bij het verwerken van
resultaten en formulieren.
Opmerkelijk was de geringe ondersteuning vanuit het Multilateraal Samenwerkingsverband
en het ontbreken van een goed reglement waarin zaken als de vergoedingen voor
buitenlandse juryleden en commissarissen zijn vastgelegd.
- Postex, 20-22 oktober in Amersfoort, voor de laatste keer de Americahal.
Beproefde formule, met dit jaar wat minder inzendingen en bezoekers, mede als gevolg van
de Multilaterale. Aanvoer van kaders verliep niet goed, doordat de nieuwe vervoerder niet
vertrouwd was met de gang van zaken.
-Als afgevaardigde van de KNBF ben ik verder aanwezig geweest bij de vergaderingen van
het GSE (secretaris), regio 4 en paginasubsidie-commissie. Ook heb ik het ontwerp van de
enveloppe voor de Dag van de Postzegel verzorgd.
John Dehé, 16 december 2017
3. Regio- en verenigingszaken
Naast de traditionele Regioraadvergadering in maart en oktober, zijn in 2017 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.
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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
Eind 2017 is de samenstelling van het Bondsbestuur als volgt:
 Jan Cees van Duin voorzitter
 Hans Kraaibeek secretaris en commissaris verenigingszaken
 Harrie Jans penningmeester
 Corné van Zandwijk vice-voorzitter, commissaris filatelistische vorming en
jeugdzaken
 John Dehé commissaris juryzaken
 Reinder Luinge commissaris communicatie
 John Dehé commissaris evenementen
5. Bondsbureau
Bij de aanvang van 2017 waren bij het Bondsbureau twee parttime medewerkers werkzaam:
mevrouw Eveline Kalkhoven-Woudenberg en mevrouw Sonja van Zoeren-Ham. In de loop
van 2017 heeft mw. Kalkhoven het Bondsbureau verlaten en een andere werkkring
gevonden. De werkzaamheden van mw. Kalkhoven werden niet ingevuld door een nieuwe
medewerker, maar zijn door het Bestuur overgenomen.
Het Bestuur is mw. Kalhoven en mw. Ham veel dank verschuldigd voor de werkzaamheden
zoals deze ook in 2017 met grote inzet zijn verricht.
Ten aanzien van de huisvesting van het Bondsbureau heeft de AV in 2017 besloten tot de
aanschaf van het pand Nieuwe Schaft 23 te Houten. Zeer veel werk is verzet ten aanzien
van de verbouwing van het pand en de verhuizing van de kaders en de bibliotheek. De
verhuizing van het Bondsbureau kon in 2017 nog niet worden gerealiseerd.
6. Contacten
6.1 Contacten met andere filatelistische groeperingen
Internationale contacten
Ook in 2017 sprake van goede contacten tussen de besturen van de KLBP (België) en de
KNBF. Aan de Nederlandse nationale tentoonstelling “Achterhoek 2017” georganiseerd op
19, 20 en 21 mei 2017 in de Hamalandhal in Lichtenvoorde, nam een aanzienlijke Belgische
delegatie deel en waren er prachtige Belgische inzendingen. Bij de Belgische nationale
tentoonstelling Philexnam in Namen op 24, 25 en 26 augustus 2018 zijn 100-200 kaders voor
Nederlandse verzamelingen beschikbaar. Bij de nationale tentoonstellingen functioneren
juryleden uit beide landen.
Van 25 tot en met 27 augustus 2017 heeft de Multilaterale tentoonstelling HERTOGPOST
2017 in ’s-Hertogenbosch plaatsgevonden en hebben de zeven Bondsbesturen en posterijen
die samen de “Multilaterale” vormen aldaar de (inter)nationale ontwikkelingen op filatelistisch
terrein besproken en afgestemd. Bijzondere aandacht bij de Multilaterale vergadering kreeg
de jeugdfilatelie. FIP- en FEPA vergaderingen zijn voorbereid.
6.2 Stichting GSE Filatelie
GSE Stichting Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen Filatelie
Een samenwerkingsverband van KNBF – NVPH – PostNL
De drie partijen zijn elk met twee vertegenwoordigers betrokken bij het overleg. PostNL levert
de voorzitter, NVPH de penningmeester, KNBF de secretaris.
In 2017 is vier keer vergaderd, in februari, juni, september en november.
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Aan de orde komen standaard de subsidieaanvragen voor evenementen en andere
activiteiten die ten doel hebben de filatelie te bevorderen. Het budget dat daarvoor
beschikbaar is, is destijds gevormd door de succesvolle Amphilex en wordt jaarlijks
aangevuld met de opbrengst van de Prestigeboekjes en een bijdrage van de Stichting
Filatelie. Mede door de lage rentestand is de kassituatie minder florissant dan in het
verleden.
Ondersteunde projecten in 2017:
-Het vogelproject van PostNL
Mensen konden na aankoop van een vel vogelzegels reageren en een vogelcatalogus
aanvragen. Er zijn 7500 aanmeldingen binnengekomen; catalogi en zegels zijn op.
Er is een mailing gestuurd met betrekking tot de Multilaterale naar mensen die gereageerd
hebben. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen daardoor daadwerkelijk ‘gelokt’ zijn. Wordt
nog uitgezocht. Er zijn ca. 50 abonnementen op Nederlandse postzegels binnengehaald. Het
Vogelproject heeft een database opgeleverd met namen van (nieuwe) verzamelaars waar
verenigingen gebruik van kunnen maken bij het versturen van mailings in hun regio. Er zijn –
via het Bondsbureau – adressen beschikbaar.
Financieel ondersteunde evenementen:
-Filateliebeurs, Hilversum
-Hertogpost, ‘s-Hertogenbosch
-Filamanifestatie, Diemen
-Achterhoek 2017, Lichtenvoorde
-Multilaterale, ‘s-Hertogenbosch
-Postex, Apeldoorn
Verder:
Met de organisatie van Postex is gesproken over de keuze van Omnisport in Apeldoorn. Ook
ideeën om meer bezoekers naar het evenement te trekken zijn uitgewisseld. Gedacht wordt
aan uitbreiding van het aanbod (prentbriefkaarten, munten). Ook communicatie is een
bespreekpunt.
Ook besproken is het idee van een gezamenlijke website van KNBF, NVPH en PostNL, een
soort landingspagina/ Startpagina. Zal in 2018 verder uitgewerkt worden.
De busreizen naar evenementen zijn tot nu toe gefinancierd door PostNL. Nu die subsidie
stopt, is GSE bereid de financiering over te nemen: grote bussen met minimaal 40 man,
maximale subsidie van € 500 (per busreis); kleine bussen (8 personen) maximale subsidie
van € 100 per busje.
Ook is gesproken over de mogelijkheid om het Maandblad Filatelie en Collect gecombineerd
te verzenden.
John Dehé, secretaris GSE
6.3 Stichting Filatelie
In de Stichting Filatelie was de KNBF in 2017 vertegenwoordigd door de heer Jan Vermeule
(secretaris) en Jan Cees van Duin (commissaris). De stichting heeft in 2017 wederom
subsidies verleend aan de KNBF en de NVPH voor verschillende activiteiten alsmede voor
verschillende nieuwe publicaties op filatelistisch terrein. Leden van het Stichtingsbestuur
waren actief betrokken bij de veiligstelling en de toekomstige toegankelijkheid van de
filatelistische collectie van het Museum voor Communicatie. Wat betreft de activiteiten van de
Stichting in 2017 wordt verwezen naar het jaarverslag 2017 van de Stichting Filatelie.
6.4 JFN/Stamps4Friends
Met ingang van 1-1-2017 werd Jeugd Filatelie Nederland opgeheven.
De medewerkers van JFN zijn per die datum (deels) overgegaan naar de nieuwe werkgroep
Stamps4Friends van de KNBF onder leiding van Corné van Zandwijk.
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Met het teruglopende aantal jeugdleden en ook de geringe belangstelling van de jeugd voor
de filatelie is de werkgroep in 2017 zich aan het heroriënteren geweest over de uit te voeren
activiteiten. Een nadere uitwerking van activiteiten zal in 2018 plaatsvinden.
De website Stampkids voorzag ook in 2017 in een digitaal platform waar de jeugd
geïnformeerd wordt en waar zij ook kunnen deelnemen in discussies.
In het Maandblad Filatelie is ook weer maandelijks “De Posthoorn” verschenen, dat niet
alleen door de jeugd wordt gelezen, maar ook door een ouder publiek zeer gewaardeerd
wordt.
S4F is voorts op diverse evenementen aanwezig geweest, o.a. Postex.
De Dag van de Jeugdfilatelie is uitgebreid in Hamont (Belgie) gevierd in een samenwerking
tussen Nederlandse en Belgische (jeugd)verenigingen.
6.5 Samenwerking met PostNL
Met PostNL was in 2017 intensief contact. De voorbereiding en uitvoering van de
internationale vergaderingen en marge van de Multilaterale tentoonstelling HERTOGPOST
2017 alsmede de uitgifte van de persoonlijke vogelzegels in het kader van bevordering van
de filatelie waren belangrijke punten van overleg. De overdracht van PostNL naar de KNBF
het op verzoek filatelistisch afstempelen van poststukken en het doen maken en beschikbaar
stellen van (gelegenheids)stempels is door beide partijen als zeer positief ervaren. Gezien de
intensieve contacten binnen de stichting Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen filatelie
(GSE) en en marge van verschillende andere bijeenkomsten is het niet nodig geacht in 2017
specifiek bilateraal overleg te organiseren.
6.6 Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie
In 2017 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.
Ook in 2017 werd het Maandblad gedrukt bij Drukkerij Verloop in Alblasserdam en
geschiedde de opmaak door Fake Booij.
De advertentie-aquisitie 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 en kleine organisaties werd in 2017 licht merkbaar.
De in 2015 doorgevoerde kostenreductie maakte het echter mogelijk de abonnementsprijs in
2017 gelijk te houden.
De fors stijgende portokosten voor verzending naar buitenlandse abonnees wordt in 2018
aan hen doorberekend.
De achteruitgang van het aantal abonnementen door overlijden van verzamelaars blijft een
bron van zorg, waar helaas weinig aan is te doen.
Positief is dat er tussen PostNL en Maandblad overleg is om elkaars bladen éénmalig samen
te verzenden, om op die wijze met andere filatelisten en niet-abonnees in aanraking te
komen. Vooralsnog zal dat in 2018 gaan plaatsvinden.
6.7 Bondsonderscheidingen
In 2017 werd benoemd tot Lid van Verdienste van de KNBF, mevrouw Monique Erkelens,
conservator postwaarden bij het Museum voor Communicatie
De Bondsspeld werd in 2017 uitgereikt aan:
De heren A.A.M.F. van Berkel, C.M.P. Cameron, J.A.M. van Dooremalen, H.J. Grievink,
A.H. Groeneveld, P.K. Joosse, P.L.M. Teurlings, A. Thijssen, D.G.M. Touw, L.Vosse,
W.ten Wolde en A. Wuite
Utrecht, april 2018.
Bestuur KNBF
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