Verslag van de bijeenkomst van de Regioraad op 21 oktober 2017 te Apeldoorn tijdens de Postex.
Aanwezig:

regio 1
regio 3-4
regio 6
regio 7
regio 9
regio 11

regio 13
regio 15
regio 16
KNBF

Afgemeld:

regio 3-4
regio 6
regio 7
regio 8
KNBF

J. Gerritsen
Mevr. E.M.A. Limmen
A.J.M. Ruiter
L. de Kooter
J. de Zwijger
J. Marks
B. Witter
M.J.M. Gielen
J. Sangers
Mevr. M. van der Weijden
Mevr. L. Crijns
W. van der Helm (LOG)
K. Schokker (NVPV)
J. Alberts (SvF)
M.P.E. Molle (SvF)
H.J.W.M. Jans
J.W. Kraaibeek (verslag)
Mevr. L. Folkers
C. de Vries
J. Vermeule
C. van den Bosch
J.C. van Duin

1. Opening.
De heer Kraaibeek vervangt vandaag voor de heer Van Duin, opent de vergadering om 10.35 uur en heet
een ieder van harte welkom.
Vanuit de vergadering zijn er geen wijzigingen op de agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag van de vergadering van 11 maart 2017.
Punt 9: verwijderen: Bondsbureau Utrecht, Postex is correct.
Beleidsplan Communicatie: De dochter van de heer Dehé heeft de opdracht teruggegeven aan het
bestuur. Zodra de verhuizing naar Houten gerealiseerd is zal dit opnieuw worden opgepakt.
3. Mededelingen.
De Postex zal in 2018 niet meer plaatsvinden in deze Americahal, maar in het hiernaast gelegen
“Omnisport”.
4. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
5.Financiën
De heer Jans neemt het woord en geeft aan dat het resultaat over 2017 gunstiger zal uitvallen dan
oorspronkelijk begroot. Begin april heeft onze medewerkster mevrouw Kalkhoven haar baan per 1 mei
2017 opgezegd. Zij zal niet worden vervangen.
Het begrote tekort zal daarom naar verwachting een stuk lager uitvallen.
De verbouwing van het nieuw pand in Houten loopt op dit moment nog. Er zal straks nader op worden
ingegaan. Voor zover nu te overzien, blijft e.e.a. redelijk binnen de begroting. Een aantal zaken vallen wat
duurder uit, maar daar tegenover staan ook een aantal zaken die gunstiger uitvallen dan begroot.
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6. Stand van zaken:
Beleidsplan
- Op voorspraak van de KNBF heeft de Stichting Maandblad Filatelie met PostNL gesproken
over een uitwisseling van Collect met Filatelie.
Oorspronkelijk zou dit in november 2017 z’n beslag krijgen, maar om diverse redenen heeft PostNL
dit tijdelijk moeten afblazen.
In februari 2018, bij het verschijnen van de volgende Collect zal alsnog dit geëffectueerd worden.
De Collect zal als bijlage bij de Filatelie meegezonden worden.
Het Maandblad zal een “special” meezenden bij de Collect. Deze komt dan bij 35.000 adressen op
de mat.
-

Werven nieuwe jeugdige verzamelaars door een BN’er. Hier is de naam Martin Garrix genoemd,
momenteel ’s werelds beste DJ. Helaas gaat hij niet op onze avances in.
Mevr. Crijns geeft aan dat het wellicht een goed idee is om lezingen in bibliotheken te geven.
Jan Sangers heeft dat gedaan met een lezing over de postgeschiedenis van Vleuten
Ook zou de cursus BBF daar gegeven kunnen worden, waarbij wellicht folders gemaakt kunnen
worden en een kleine aanpassing in het lesmateriaal.

-

Nieuwe bestuursleden
Er is inmiddels een kandidaat voor de functie van juryzaken. Deze zal meelopen bij de
bestuursvergaderingen. Zijn toezegging is nog niet definitief.
Voor Evenementen zal tijdens de Postex met een tweetal beoogde kandidaten gesproken worden.
Voor Voorzitter, Communicatie en Jeugdzaken/Filatelistische Vorming zijn nog geen kandidaten.
Het bestuur houdt zich aanbevolen als u ons namen wilt doorgeven van mensen die volgens u hier
geschikt voor zijn.
Nieuw Bondsbureau
De heer Jans geeft een uitleg over de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe Bondsbureau.
De aanwezigen kunnen vervolgens de tekeningen bekijken en daar wordt een nadere toelichting
gegeven.
De planning is dat de Bondsbibliotheek per januari weer open gaat. Het huidige pand in Baarn moet
per 31-12-2017 leeg zijn.
Het Bondsbureau gaat ook op 1-1-2018 naar Houten en de vergaderfaciliteiten zullen daar dan ook
Operationeel zijn. Voor de huidige gebruikers van zalen in Utrecht wordt t.z.t. een aparte
presentatie gegeven over de mogelijkheden met betrekking tot toegang en catering.

6. Ingebrachte punten door de regio’s
Geen
7. Activiteiten nieuws vanuit de regio’s.
o

o

regio 1, de heer Gerritsen geeft aan dat in de regiovergadering een discussie is gevoerd over het
verspreiden van informatie over evenementen in de regio van verenigingen. Er is een tweedeling in
de lijst gemaakt tussen KNBF-verenigingen en niet-KNBF-verenigingen, welke laatsten niet actief
gepromoot zullen worden.
De vereniging Roden-Leek heeft voor haar leden een leesmap met vele buitenlandse bladen op het
gebied van filatelie die goed gelezen wordt.
regio 7, de heer Marks meldt dat er nog slechts 9 verenigingen in zijn regio bij de KNBF zijn.
Verder was er veel aandacht in de pers voor Befilex 2017. Er wordt gedacht over een grotere
tentoonstelling met deelname van meer verenigingen.
Er worden cursussen gegeven door 2 zeer actieve leden.
Verder heeft Delta-Oost haar 50-jarig bestaan gevierd.
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o
o
o

o

o
o

o

o

regio 10, de heer Molle geeft aan dat helaas veel verenigingen in zijn regio nogal passief zijn en
zich voornamelijk met eigen clubavonden bezig houden en niet naar buiten actief zijn.
regio 11, hier komen slechts 7 verenigingen op de regiovergaderingen. Er worden presentaties en
lezingen gegeven bij bibliotheken en in wijkcentra en daardoor komt er wel publiciteit in de krant.
Verder is er een uitwisseling van materiaal voor veilingen en ruilboeken.
regio LOG, de heer Van der Helm maakt een ieder attent op het 50-jarig jubileum van de Frankrijkvereniging CFV. Zij tonen prachtige collecties hier op de Postex.
Verder hangt er bij de Vliegende Hollander op deze Postex een mooie collectie van Horst
Teichman die zeker de moeite waard is om eens te bekijken.
regio 3, de heer Ruiter blikt terug op de Filamanifestatie in Diemen in zijn regio. Hier zijn goede
beoordelingen door de jury gegeven.
Men hangt “visitekaartjes” van de vereniging op bij Albert Heijn en andere supermarkten waarmee
gratis reclame wordt gemaakt. Verder wordt ook in buurtgebouwen promotie gemaakt.
regio 15 NVPV, de heer Schokker meldt dat de NVPV de verzelfstandiging van haar afdelingen aan
het afronden is. Een tiental verenigingen met ca 600 leden sluit zich aan bij SvF. De verenigingen
Bodegraven, Boskoop Alphen en Alkmaar gaan zelfstandig verder.
regio 6, de heer de Zwijger meldt dat Boskoop zich aanmeldt bij de KNBF. Zij bestaan in 2018
85 jaar. Men heeft op braderieën gestaan, wat veel aandacht trok, maar geen nieuwe leden.
In september 2017 werd een regiobeurs gehouden. In 2018 zal Gouda een jubileum vieren met
activiteiten daar omheen.
Regio 16 SvF, de heer Gielen meldt dat er 10 NVPV verenigingen aansluiten bij SvF. Verder zijn er
dit jaar 2 verenigingen lid geworden van SvF met ca 150 leden.
Ook SvF zal verhuizen naar Houten en ruimten huren in het nieuwe Bondsbureau.
Van 1-12-2017 tot 17-01-2018 wordt het rondzendverkeer stilgelegd. Vanaf 17-1 zijn leden welkom
in Houten. Het pand van SvF in Den haag wordt in de verkoop gezet.
regio 9 COLF, de heer Witter geeft aan dat de samenwerking in het Limburgse informeel zeer
soepel verloopt maar dat het maken van formele afspraken nogal moeizaam gaat.
Op 1-10-2017 werd de Limburgse Molendag gehouden waarbij filatelie getoond werd. Dit leverde
veel waardering op.

8. Rondvraag.
De heer Witter vraagt hoe het zit met de Bondspas. Er was geen korting op de toegang bij de Multilaterale.
Wat kunnen we er nog mee?. Antwoord: de organisatie van een evenement kan zelf besluiten hoe zij de
toegang en/of korting regelt. De Bondspas heeft geen achterliggende voordelen bij externe instanties,
zoals Michel etc. meer. Het Bondsbestuur heeft de geldigheid van de pas, die afliep op 16-5-2016 voor
onbepaalde tijd verlengd zodat organisaties die via deze pas korting op de toegang geven, dat kunnen
blijven doen. Vervanging zou alleen nuttig zijn als er ook weer voordelen aan gekoppeld kunnen worden.
Waarschijnlijk zal de pas geheel afgeschaft gaan worden.
Regio 3: Men heeft de adressen van oud-jeugdleden verzamelt en wil een reünie houden. Op deze wijze
hoopt men ook weer verzamelaars te reactiveren.

9. Datum volgende bijeenkomst en sluiting
De volgende bijeenkomst van de Regioraad wordt gehouden op zaterdag 10 maart 2018.
Locatie het nieuwe Bondsbureau: Nieuwe Schaft 23 te 3991 AS Houten

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 13.15 uur.
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