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Geachte bestuur,
Ondergetekenden, de Stichting Filatelistische Evenementen (SFE), de Filatelistenvereniging IJssel- &
Lekstreek en Stichting Pro Filatelie zijn alle drie via het Samenwerkingsverband Filatelie als lid aangesloten
bij uw bond.
Verzoek agendapunt
Als leden van de bond verzoeken wij u op de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) van 12 mei 2018
een agendapunt op te nemen en dit punt met enige onderbouwing voor te bereiden. Verzocht wordt te
agenderen als punt:
- De betrokkenheid van de KNBF en KNBF-bestuurders bij en in (de besturen van) de Stichting Filatelie (SF)
en de Stichting Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen (GSE) en het in die stichtingen gevoerde beleid.
Verzocht wordt aan de leden ter onderbouwing enige informatie en documentatie te verstrekken als bijlage
bij de vergaderstukken, ten behoeve van de discussie in de vergadering:
- Een afschrift van deze brief;
- De laatste twee vastgestelde jaarverslagen (inclusief de financiële jaarverslagen) voor beide stichtingen;
- Een notitie van het bondsbestuur waarin het gevoerde beleid in de stichtingen wordt uiteengezet en
toegelicht, mede gelet op de navolgende opmerkingen.
Verzocht wordt dat ter vergadering door een vertegenwoordiger van een van de organisaties die dit
agendapunt verzoeken een korte toelichting wordt geven op het agendapunt, waarna een discussie kan
plaatsvinden tussen de leden onderling, en tussen het bondsbestuur en de leden.
Door ons wordt beoogd om, geïnformeerd omtrent het verleden en de huidige stand van zaken, de leden
van de bond betrokken te laten zijn bij het toekomstige beleid van de bond, zoals door het bondsbestuur
vorm te geven.
Wij verzoeken u het agendapunt te agenderen vóór de agendapunten waarin een aantal van de thans
aanwezige bestuurders aftreden en nieuwe bestuurders zullen worden gekozen / benoemd.
Toelichting

Door de SFE wordt beoogd in april 2019 een nationale tentoonstelling te organiseren in Gouda. In het kader
van die aanvraag is door de SFE bij de GSE, conform het reglement van de GSE, een aanvraag tot subsidie
ingediend. De wijze waarop over die aanvraag is beslist, alsmede nader verkregen informatie – ook van
anderen, buiten de context van onze aanvraag – heeft de nodige vragen en bedenkingen opgeworpen
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dezelfde vragen waar het betreft de wijze van betrokkenheid en het te voeren beleid vanuit de KNBF.
Zoals bekend is de KNBF partner in de SF en de GSE, naast de NVPH (de handel) en PostNL (de post).
Bestuursleden van het bondsbestuur (of andere vertegenwoordigers van de bond) hebben zitting in de
besturen van de SF en de GSE; deze bestuursleden opereren daarbij vanuit de belangen van de SF,
respectievelijk de GSE, waarbij niet noodzakelijkerwijs steeds het belang van de KNBF wordt uitgedragen.
Anderzijds mag er wel vanuit gegaan worden dat deze betrokkenen in hun handelen als SF-, respectievelijk
GSE-bestuurder de beleidslijn van de KNBF en de belangen van de leden van de KNBF voor ogen hebben en
houden, met name ook om tegenwicht te bieden aan de handel en de post (welke uiteindelijk ook een
commercieel gedreven onderneming is).
Binnen ‘de filatelie’ zijn naast de verzamelaars (die beschouwd mogen worden als achterban van de bond)
ook de handel en de post belanghebbenden. Soms zijn de belangen van deze drie gelijkluidend, maar soms
lopen die belangen ook uiteen of zijn zelfs tegengesteld. Dit spanningsveld is onzes inziens ook in dit
verband een belangrijke factor.
Uitgedrukt in een geparafraseerde weergave van de statutaire doelstelling, geldt dat de SF en GSE beiden
gelden beheren die bestemd zijn ter ondersteuning van ‘de filatelie’ in brede zin. Teneinde te komen tot een
‘eerlijke’ en ‘rechtvaardige’ verdeling van de beschikbare middelen ten opzichte van de onderscheidene
belangen gelden er reglementen, waarin geregeld is op welke gronden subsidie al dan niet toegekend kan
worden. Voorts worden de nodige criteria gegeven waaraan aanvragers en de door hen te organiseren
evenementen dienen te voldoen. Los hiervan mag van de besturen van SF en GSE ook verwacht worden dat
bij de besteding van schaarse middelen het effect van de besteding, uitgedrukt in ‘euro per verzamelaar’, of
‘euro per bezoeker’ voor ogen wordt gehouden, zodat bestedingen een zo groot mogelijk effect hebben.
Tevens zou verwacht mogen worden dat binnen een rechtvaardige verdeling van de middelen er sprake is
van een redelijke verdeling over de onderscheidene evenementen, alsook een redelijke verdeling van het
financiële effect richting de verzamelaars, de handel en de post. Daarnaast zou ook bij de beoordeling van
aanvragen aandacht mogen zijn voor het ‘weglekken’ van gelden richting professioneel handelende
bestuurders of ondernemers die tegen betaling betrokken zijn, versus bestuurders en vrijwilligers die geen
vergoeding ontvangen voor hun inzet bij een evenement (of in bredere zin, de kosten-efficiëntie van de
organisatie, gelet op alle betrokken kosten).
Op basis van de doorloop van onze aanvraag, alsook uit andere informatie blijkt dat de voorstaande
uitgangspunten niet herkend kunnen worden in het door het GSE-bestuur gevoerde beleid. Een aantal
voorbeelden kan dit illustreren.
Ten aanzien van diverse tentoonstellingen is langs informele wegen vernomen dat de door de GSE
toegekende subsidiebedragen marginaal zijn, terwijl het doel van de GSE nu juist de ondersteuning van
tentoonstellingen zou zijn.

De verdeling van middelen over verschillende (tentoonstellings-)evenementen is vermoedelijk niet
evenredig; tegenover diverse eenmalige evenementen die slechts marginale bedragen ontvingen staat een
zeer aanzienlijk bedrag dat naar verluid naar één (jaarlijks) evenement zou vloeien, waarbij afgemeten naar
de maatstaf ‘euro per bezoeker’ de bijdrage eveneens onevenredig hoog ligt ten opzichte van de andere
evenementen.
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opgenomen criteria vreemd lijkt te zijn. Er zouden naar verluid aanzienlijke bedragen zijn toegekend aan
evenementen die op meerdere punten niet voldoen aan het reglement, terwijl voor andere evenementen
toekenning achterwege blijft of zeer mager is.
In het GSE-reglement is voorzien in een zogenoemd ‘klein sponsorfonds’, voor donaties, waarbij beduidend
minder regels gelden. Voor grotere subsidies geldt dat deze aan de criteria in het GSE-reglement dienen te
voldoen. Vernomen is dat er meerdere malen sprake is geweest van subsidies groter dan de bedragen die
mogelijk zijn onder het ‘klein sponsorfonds’ en die op één of zelfs meerdere criteria van het reglement niet
voldoen.
Het lijkt erop dat in de besluitvorming (of het beleid) niet het reglement het richtsnoer is voor toekenningen
en afwijzingen, maar een grotere invloed van met name de handel op die besluitvorming, waarbij ook die
achterban beter wordt bediend. Mogelijk dat de KNBF-bestuursleden die zitting hebben in de SF-,
respectievelijk GSE-besturen onvoldoende in staat zijn gebleken tegenwicht te bieden tegen de andere
betrokken belangen. Daardoor sneeuwt het belang van de verzamelaar onder ten opzicht van (met name)
de handel. De vraag is hoe de KNBF zichzelf en haar bestuursleden beter kan positioneren bij de SF en de
GSE en hoe in de toekomst de belangen van de verzamelaar beter kunnen worden gediend.
Wij verzoeken het KNBF-bestuur in een notitie (bij de agendastukken) aan de ledenraad op voorstaande
gedachten en bedenkingen in te gaan en mede aan de hand van de onderliggende stukken aan te geven of
het geschetste beeld juist is, of nuancering behoeft, alsmede om tegen de achtergrond hiervan aan te geven
op welke punten naar mening van het bondsbestuur wijziging van beleid nodig (en mogelijk) is.
Wij zijn bereid om ter voorbereiding op een en ander nader van gedachten te wisselen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Filatelistische Evenementen
Bestuur Filatelistenvereniging IJssel-& Lekstreek
Bestuur Stichting Pro Filatelie

W.A.G. Lindeman, secretaris SFE

