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Aan de besturen van de aangesloten verenigingen  
 
 
In deze Bondsbrief vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:  
 
1. Gewijzigde datum 114e Algemene Vergadering  

2. Commissie digitalisering 

3. Voortgang voorgenomen fusie 

4. Hunfilex 2022 

 

 

1. Gewijzigde datum 114e Algemene Vergadering  

De Algemene Vergadering in 2021 staat op 29 mei 2021 gepland. Daar we niet kunnen overzien of er 
dan fysiek een vergadering kan worden gehouden is de Algemene Vergadering uit voorzorg 
verschoven naar zaterdag 4 september 2021.  
 
 
2. Commissie digitalisering 

Mijn artikeltje op de bondspagina’s in het Maandblad Filatelie van november met de titel “één 
minuut voor twaalf” heeft bij een flink aantal mensen wat losgemaakt.  Zo hebben wij reacties 
gelezen, die met de problematiek van digitalisering in het algemeen te maken hadden in onder 
andere Goudapost en de vereniging in Monster. Allemaal inhoudelijke artikelen, brieven en e-mails, 
die de noodzaak van verandering van beleid en digitalisering in het bijzonder, onderschrijven of er 
althans positief kritisch tegenaan kijken. Andere reacties kwamen binnen, waarin een aantal mensen 
hun diensten aanboden om ons te helpen binnen de Digitaliseringscommissie (DC). Deze vrijwilligers 
zijn inmiddels benaderd en wij gaan binnen de DC bekijken hoe wij hen het beste in kunnen zetten.  
 
De DC heeft inmiddels al een aantal keren vergaderd en de commissieleden hebben tot op heden al 
erg veel werk verricht. De website van de KNBF is volledig binnenstebuiten gekeerd en alle voor- en 
nadelen evenals tekortkomingen zijn in kaart gebracht. Bovendien zijn er honderden websites van 
zowel verenigingen in binnen-en buitenland, als van landsbonden binnen en buiten Europa  
geanalyseerd. Dit heeft tot een schat aan informatie en mogelijkheden geleid die momenteel wordt 
geïnventariseerd. Mooi om van de specialist van de DC te horen, dat de vertaalfunctie van de huidige 
KNBF website de beste was, die hij was tegengekomen. Maar ook geweldig om te horen dat websites 
van onze verenigingen in Geleen, Volkel en Uden van een zeer hoog gehalte zijn. Ik wil hiermee de 
websites van onze andere verenigingen niet tekort doen natuurlijk, maar de websites van genoemde 
verenigingen sprongen er uit, aldus de DC.  
 
Zo is er ook al gekeken naar het onderwerp tentoonstellingen en jurywezen. Hier zijn al diverse 
ideeën geopperd om het digitaal tentoonstellen en jureren niet alleen mogelijk, maar ook 
aantrekkelijk te maken. Uiteraard als aanvulling op het fysiek tentoonstellen en jureren en niet in de 
plaats van.  
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De bibliotheek en haar diensten zijn deels geanalyseerd en zullen nog verder moeten worden 
uitgewerkt. Er wordt gekeken naar een ledenplatform en de mogelijkheden van het gebruik van 
social media. Bovendien is de volledige administratieve organisatie al vrij compleet in kaart gebracht, 
wat de DC nu als een richtlijn neemt om de verschillende plannen op onderdeel te kunnen 
uitwerken.  
De DC zal straks met een uitgebreid plan van aanpak met bijbehorende kostenbegroting komen, dat 
aan de Algemene Vergadering zal worden voorgelegd.  
 
Victor Coenen 
 
 

3. Voortgang voorgenomen fusie 
 
Nu wij als bondsbestuur vergaande fusiegesprekken voeren met het Samenwerkingsverband Filatelie 
(SvF), komen de overeenkomsten en de verschillen van beide organisaties steeds duidelijker in beeld. 
Zo kunnen de verenigingen die deel uitmaken van het SvF gebruik maken van een aantal zeer 
interessante diensten. De verenigingen, die lid zijn van de KNBF, niet behorende tot het SvF, hebben 
die mogelijkheid (nog) niet. Het zijn de diensten van het SvF, die beschikbaar zijn voor alle 
aangesloten verenigingen, waar ik in dit artikeltje aandacht aan besteed. 
 
Zo is één van de belangrijkste diensten het voortreffelijk georganiseerde rondzendverkeer. 
Tienduizenden rondzendboekjes zijn in voorraad en worden centraal verspreid onder de leden. De 
hele administratie van het rondzendverkeer gebeurt eveneens centraal. Ik weet dat het voor veel 
verenigingen een bron van inkomsten is, maar de organisatie van het rondzendverkeer is uiterst 
tijdrovend en het is altijd moeilijk om voldoende vrijwilligers bereid te vinden, die daar hun tijd aan 
wensen te spenderen. Het SvF heeft dat heel goed begrepen en neemt op deze manier veel werk uit 
handen van de individuele verenigingen. De verenigingen die rondzendverkeer hebben via het SvF 
houden een vaste provisie over van alle uitnamen, maar de administratie is veel minder intensief.  
Het SvF biedt ook de verzekering aan voor het interne rondzendverkeer, als een vereniging dat heeft. 
 
Een andere dienst is de ledenadministratie. Het SvF heeft de ledenadministratie centraal geregeld, 
waardoor ook hier weer veel werk uit handen wordt genomen van de penningmeesters van de 
aangesloten verenigingen. Alle mutaties worden centraal verwerkt en maakt het gemakkelijker voor 
de verenigingen. 
Het bondsbestuur is van mening dat wij de meeste verenigingen een echte dienst bewijzen door hen 
wederom aan te bieden de ledenadministratie centraal voor hen te organiseren, conform het SvF-
model. Daartoe behoort ook het doorgeven van mutaties aan het Maandblad, voor die verenigingen 
die daar voor hun leden een abonnement op hebben. U wordt dus als vereniging volledig ontzorgd! 
 
Weer een andere dienst is de organisatie van schriftelijke en fysieke veilingen. Het SvF biedt dit haar 
leden als dienst aan, waarvan door de leden veel gebruik wordt gemaakt. Een uitstekende manier om 
van doubletten of overtollig materiaal af te komen en om uw collectie aan te vullen op een 
betaalbare manier. 
Maar het SvF heeft nóg een dienst om aan nieuw materiaal te komen, de nieuwtjesdienst. De 
nieuwtjesdienst van het SvF betrekt de nieuwtjes voor alle liefhebbers die lid zijn van een bij het SvF 
aangesloten vereniging tegen een uiterst scherpe prijs, doordat zij voor de meeste landen direct bij 
de postadministraties inkopen en daarmee de handel overslaan. De nieuwtjes van alle 196 landen in 
de wereld zijn bij de nieuwtjesdienst te bestellen. Dat is inclusief Vaticaanstad, Kosovo en Palestina, 
die niet bij de Verenigde Naties zijn aangesloten maar slechts een status hebben als waarnemer. Een 
prima dienst, waar menige vereniging jaloers op zal zijn. 
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En dan natuurlijk het Maandblad, dat alle leden van de bij het SvF aangesloten verenigingen, 
automatisch krijgen toegestuurd. Het Maandblad is een schatkamer van interessante, maandelijks 
verschijnende artikelen over de nationale- en internationale filatelie. Verreweg de meeste 
verenigingen, die bij de KNBF zijn aangesloten hebben eveneens een collectief abonnement voor hun 
leden afgesloten. 
 
Voor nalatenschappen kun je ook terecht bij de specialisten van SvF. Zij kunnen bekijken hoe je de 
liquidatie van een verzameling het best kunt aanpakken en geeft objectief advies hoe je dit het best 
kunt uitvoeren, eventueel met welke interne en/of externe partijen. 
 
Het is de bedoeling, dat het complete dienstenpakket van het SvF na de fusie in de vorm van de 
producten- en dienstentak gaat functioneren. Het is van essentieel belang, dat er voldoende 
vrijwilligers zijn, die zich willen inzetten om het vele werk, dat daarmee gepaard gaat, uit te voeren. 
Wanneer ook de huidige, niet bij het SvF aangesloten KNBF-verenigingen die diensten willen gaan 
gebruiken, dan zijn er nog meer mensen nodig die dat dan ook daadwerkelijk kunnen en willen doen. 
Veel kan (via een computer) van huis uit, maar voor bijvoorbeeld zaken als het rondzendverkeer en 
de veilingen is het nodig dat die vrijwilligers geregeld in staat zijn om naar het bondsbureau in 
Houten te komen. 
Dus: woont u op bereisbare afstand van Houten (ca 75 km) en wilt u zich inzetten voor de KNBF 
dienstenorganisatie, laat het ons dan weten, dan wordt er contact met u opgenomen over waar uw 
voorkeur naar uitgaat en waar we extra mensen kunnen gebruiken. Alle hulp is welkom! 
 
Tijdens de fusiegesprekken komen ook zaken als Statuten en Huishoudelijk Reglement op tafel. Het 
valt op dat verreweg de meeste zaken eenvoudig in elkaar te schuiven zijn, omdat de verschillen 
veelal minimaal zijn. Maar Statuten en Huishoudelijk Reglement dienen wel zorgvuldig in 
overeenstemming te zijn met de wensen van alle partijen.  
Interessant is echter, dat conform de Nederlandse wet slechts een zeer beperkt aantal onderwerpen 
in de Statuten geregeld moet worden. Die zaken zouden in één A4’tje kunnen worden opgetekend en 
alle andere zaken in het Huishoudelijk Reglement. Het grote voordeel daarvan is dat dergelijke 
statuten tegen zeer geringe kosten bij de notaris kunnen worden gepasseerd en hoef je bij een 
inhoudelijke wijziging van koers louter en alleen het Huishoudelijk Reglement aan te passen, 
waardoor je een gang naar de notaris kunt uitsparen.  
Ruim voor de komende Algemene Vergadering (AV) zullen we de nieuwe Statuten en Huishoudelijk 
Reglement aan u ter beoordeling voor gaan leggen, zodat we dit tot hamerstuk op de AV zelf kunnen 
promoveren. 
Rest mij u te melden dat de fusiegesprekken tussen de KNBF en het SvF in zeer goede harmonie 
worden gevoerd, waarbij voldoende wordt gelachen en dat komt het nemen van beslissingen zeer 
ten goede. Beide partijen hebben er dan ook alle vertrouwen in, dat deze fusie snel gerealiseerd kan 
worden. 
Dat wensen wij alle verenigingen en haar leden in Nederland dan ook toe. 
 
Victor Coenen 

 
4. Hunfilex 2022 

De Hunfilex 2022 wordt van 31-03-2022 toten met 03-04-2022 in Budapest gehouden. De KNBF heeft 

voor deze tentoonstelling de heer Jan Vermeule benoemd als landscommissaris. 

Voor nadere informatie of inschrijven kunt u terecht bij Jan Vermeule via e-mail info@knbf.nl 

 

Bondsbestuur KNBF 

Houten,  17 februari 2021 
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