De NVBS in 2017

NSM 273 in het station Hilversum tijdens de Oliebollenrit op 29 december 2017
Foto: Erwin Voorhaar
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Voorwoord
Beste NVBS-ers en andere belangstellenden,
In deze beknopte versie van het jaarverslag 2017 leest u over de activiteiten van
de NVBS, die bijdragen aan de kennis en het beleven van de railhobby.
Bij al die activiteiten zijn alleen maar vrijwilligers betrokken die geheel belangeloos veel tijd en energie besteden aan het uitvoeren er van. Vrijwilligers dragen
zorg voor het "kloppen" van het hart van de vereniging: NVBS Centraal in
Amersfoort. Ook zijn veel vrijwilligers daar betrokken bij de winkel, de bibliotheek en de collectie van de Stichting NVBS Railverzamelingen. Anderen maken
het mogelijk dat het verenigingstijdschrift Op de Rails, de digitale nieuwsbrief
NVBS Actueel en de jaarlijkse kalender verschijnen. Nog weer anderen zorgen
voor externe activiteiten als excursies en public relations. En in de laatste maar
zeker niet de minste plaats al diegenen die zorg dragen voor het functioneren
van de IT, die actief zijn in commissies en die zorgen voor de ruim 20 regionale
afdelingen verspreid over heel Nederland.
We kunnen trots zijn op veel wat bereikt is in 2017. Maar er zijn ook punten van
zorg. Het aantal leden loopt al geruime tijd langzaam terug doordat het verlies
van leden door onder andere overlijden niet wordt goedgemaakt door de aanwas
met nieuwe (jongere) leden. En enkele kleine afdelingen kampen daardoor ook
met bestuursproblemen omdat leden die jarenlang actief waren in een afdeling
hun werkzaamheden hebben moeten beëindigen. Leeftijd en gezondheid spelen
daar bij een dan vaak een rol.
In het bijzonder wordt in deze verkorte versie van het jaarverslag ingegaan op
het bereikte in 2017. De uitgebreide versie van het jaarverslag staat op de website en verschaft veel gedetailleerdere (statistische) informatie.

Welke activiteiten biedt de NVBS?
De NVBS wil een vereniging zijn voor liefhebbers van het railvervoer. De NVBS is
daarbij de ontmoetingsplaats en het kenniscentrum. De ontmoetingsplaats waartoe bijeenkomsten in de afdelingen en centraal in Amersfoort worden georganiseerd. Leden, maar ook niet-leden, wisselen hier kennis en ervaring uit. Een
spreker wordt uitgenodigd om zijn kennis te delen.
Uniek voor de NVBS is de uitgebreide documentatie die vooral in NVBS Centraal
in Amersfoort is te vinden. Documentatie, foto’s, kaarten zijn te vinden in de
verzamelingen van de Stichting NVBS Railverzamelingen (SNR). De bibliotheek
biedt 25 000 boeken en veel DVD’s te leen aan, terwijl de winkel deze boeken en
dvd's verkoopt. De documentatie in de verzamelingen is ook de basis voor artikelen in het maandblad Op de Rails of in de digitale nieuwsbrief NVBS Actueel.
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Tot slot biedt de website veel informatie, waarbij vooral de beeldbank met een
schat aan foto’s en materieeltekeningen veel bekeken wordt.
NVBS-ers kunnen ook op locatie kennis opdoen van rail- en trambedrijven, dankzij de excursies die georganiseerd worden door de Stichting NVBS Excursies
(SNE).

De rol van het Hoofdbestuur
Binnen de vereniging coördineert het
Hoofdbestuur alle activiteiten, neemt
initiatieven en onderhoudt de betrekkingen met organisaties buiten de
NVBS. Het Hoofdbestuur wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering, die één maal per jaar plaats
vindt.

De huidige voorzitter Gerrit Nieuwenhuis (l) en de vorige voorzitter
Maikel Rörik (r) in gesprek op 10
maart 2018.
Foto: Frits van Buren
In 2017 stond het marketing- en communicatieplan hoog op de agenda van het
Hoofdbestuur. Een onderzoek onder niet-leden heeft veel inzicht gegeven in de
redenen, waarom mensen niet lid geworden zijn van onze vereniging en biedt
onderwerpen waarmee we de vereniging aantrekkelijker kunnen maken voor
‘nog-niet-leden’.
In 2018 vindt vervolgonderzoek plaats onder de leden. Met deze informatie zal in
2018 een sterke nadruk komen te liggen op uitbreiding en verbetering van de
producten en diensten en op de groei van de vereniging. Daarbij is een positieve
uitstraling van de vereniging naar de buitenwereld van groot belang.
Eind 2017 heeft het Hoofdbestuur daarom na veel onderzoek en discussie besloten om een nieuwe website te laten bouwen met veel meer mogelijkheden dan
de huidige. De website moet niet-leden er toe brengen om te besluiten toch bij
deze gezellige en interessante club te willen horen.
Het Hoofdbestuur vergadert in principe één keer per maand. Daarnaast is er
tweemaal per jaar een afstemmingsoverleg met de verschillende centrale geledingen. Eén maal per jaar is er ook het stafoverleg met alle afdelingen en geledingen.
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In 2017 bestond het Hoofdbestuur uit:
Maikel Rörik
Gerrit Nieuwenhuis
Frits van Buren
Willem Jan Wiebosch
Wilfred Klaassen
Ronald Schuitemaker
Martin Bos

Voorzitter (tot 8 april 2017)
Voorzitter (vanaf 8 april 2017)
1e Secretaris
2e Secretaris
Penningmeester (tot 8 april 2017)
Penningmeester (vanaf 8 april 2017)
Bestuurslid

8 april 2017 is de datum van de Algemene Ledenvergadering 2017

Onze leden
Al vele jaren vertoont de vereniging een afnemend aantal leden. Helaas was
dat ook in 2017 het geval.

Aantal leden per 1 januari
Nieuwe leden
Aantal opgezegd
Aantal leden overleden
Contributie niet betaald
Aantal leden per 31 december
Mutatie per saldo

2017

2016

2015

4.570
154
-102
-91
-18
4513

4.599
149
-84
-60
-34
4.570

4.688
152
-146
-56
-39
4.599

-57

-29

-89

Onze activiteiten
De afdelingen van de NVBS hebben ook in 2017 weer interessante lezingen georganiseerd. Met een onderbreking tijdens de zomermaanden organiseren alle
afdelingen één maal per maand een bijeenkomst. De afdeling Den Haag heeft
zelfs twee avonden per maand en deze was daardoor in staat om in 2017 in totaal 1038 bezoekers te trekken. Het bezoekersaantal wisselt sterk per afdeling.
Sommige afdelingen trekken rond 15 bezoekers per avond, andere afdelingen
tussen 30 en 50 bezoekers. Het record behaalde de afdeling Twente met 77 bezoekers op 15 maart 2017. Helaas moesten twee afdelingen de organisatie van
bijeenkomsten voorlopig opschorten. Het gaat om de afdelingen Hart van Brabant (Tilburg) en West Brabant (Breda).
Ook in NVBS Centraal in Amersfoort zijn leden en niet-leden regelmatig welkom.
De winkel en bibliotheek verwelkomen onze leden op de eerste, derde en eventueel vijfde zaterdag van de maand van 12-16 uur en op de derde donderdag
van de maand van 12-16 en 17-20 uur. Daarenboven is de bibliotheek ook nog
de overige donderdagen van 12-16 uur geopend.
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Regelmatig zijn er bijzondere bijeenkomsten in NVBS Centraal, zoals de Nieuwjaarsreceptie, het jaaroverzicht van Rail Theater Amsterdam, de Railquiz en de
presentaties van SNR, Op de Rails en SNE. In april werd een speciale middag
voor nieuwe leden georganiseerd.
Dankzij de medewerkers van de afdeling Huisvesting worden de bijeenkomsten
in Amersfoort goed verzorgd met catering en informatie. Ledenservice & Communicatie is ook regelmatig bij evenementen in het land aanwezig om te laten
zien wat de NVBS te bieden heeft en daarmee leden te winnen.
Communicatie met de leden vindt ook plaats met ons maandblad Op de Rails en
met de digitale nieuwsbrief NVBS Centraal. Tot slot hebben alle leden ook in
2017 weer een gratis, maar goed verzorgde kalender ontvangen.

Inkomsten 2017
De activiteiten van de NVBS worden gefinancierd uit de contributie van de leden.
In 2017 werd een totaalbedrag van € 258.080 ontvangen als contributie van de
leden. Daarnaast werden bijdragen van de winkel en de SNE ontvangen.
De totale baten bedroegen € 275.345, hetgeen € 10.000 minder was dan begroot. De contributies, de rente en de bijdrage van de winkel vielen lager uit dan
was begroot.
Het jaar 2017 wordt afgesloten met een tekort van € 8909. Dit bedrag zal van de
ruime reserve worden afgeschreven.

Uitgaven 2017
De totale uitgaven van de centrale kas van de NVBS bedroegen in 2017
€ 284.254. Dit was ruim € 20.000 minder dan het jaar ervoor. De uitgaven waren nagenoeg conform de begroting over 2017.
De belangrijkste kostenpost is ons maandblad Op de Rails. Kwaliteit kost geld en
het drukken en verzenden van het blad veroorzaakte een uitgave van € 103.523,
hetgeen iets minder was dan de uitgave in 2016.
Op de tweede plaats staan de huisvestingskosten. Onze “huisbaas” berekent ons
huur en servicekosten. Samen goed voor een bedrag van € 62.116, hetgeen
minder was dan de kosten in 2016. Vooral de servicekosten zijn voor de NVBS
moeilijk te begroten, gelet op de rekenmethodiek van NS.
Evenals in voorgaande jaren ontvangt de SNR uit de centrale kas een jaarlijkse
bijdrage voor het goed bewaren van onze kostbaarheden. Het tonen van foto’s,
films en kaarten via de beeldbank en het bewerken van dia’s en negatieven
vraagt veel apparatuur. De bijdrage aan de SNR was in dat verband in 2017 hoger dan begroot, namelijk € 19.561.
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Vanwege de aanschaf van een nieuw programma voor de ledenadministratie waren bestuurskosten en de kosten van de ledenadministratie hoger dan begroot.

Informatievoorziening
Leden krijgen op verschillende manieren informatie over zowel de vereniging zelf
als over het spoor- en tramvervoer over de hele wereld. Afgezien van de publicaties, die thuis geraadpleegd kunnen worden, zoals Op de Rails en NVBS Actueel
zijn er meer mogelijkheden:
 De winkel in Amersfoort biedt onze leden een zeer ruim assortiment aan boeken en DVD’s. Over nagenoeg ieder onderwerp van onze hobby is wel iets te
vinden in de winkel. Behalve nieuwe uitgaven is er ook een ruime 2de hands
afdeling, waar af en toe zelfs ook modeltreinen opduiken. Helaas heeft de winkel in 2017 een terugval in de verkopen moeten vaststellen als gevolg van
minder aanbod van nieuwe boeken en minder belangstelling voor het kopen
van boeken en DVD’s. Het kopen is zowel mogelijk in de winkel in NVBS Centraal als via de webwinkel.
 Boeken en DVD’s kunnen ook geleend worden bij de bibliotheek van de NVBS.
Het aantal uitleningen lag in 2017 op het niveau van 2016. De leden hebben
de weg naar de bibliotheek gevonden. Voor onderzoek en voor het voorbereiden van reizen is het aantrekkelijk om de bibliotheek te raadplegen. Het huidige bestand bedraagt 24 000 boeken, 4.000 banden met ingebonden tijdschriften en circa 1.700 dvd’s en cd’s.
 Het archief van de NVBS is ook aanwezig in NVBS Centraal in Amersfoort in
de ruimten van de Stichting NVBS Railverzamelingen (SNR). Hier kunnen onze
leden documentatie, foto’s en film, materieeltekeningen, vervoerbewijzen en
netkaarten raadplegen.
 In 2017 werd gestaag verder gegaan met het scannen, photoshoppen en beschrijven van het materiaal voor de beeldbank. Het aantal afbeeldingen in de
beeldbank op de NVBS-website is gegroeid van 45.869 ultimo 2016 naar
53.408 ultimo 2017. De beeldbank stelt daarmee leden in staat om thuis in alle rust de vele foto’s te bekijken. Ook tekeningen van de Railatlas en films zijn
op de website van de NVBS te bekijken.

Op reis
Kennismaken met railobjecten en reizen met trein en tram samen met een aantal
medereizigers is ook mogelijk met de excursies van de Stichting NVBS Excursies
(SNE). Deze stichting is opgezet om de vereniging NVBS te vrijwaren voor de
mogelijke financiële risico’s bij onregelmatigheden tijdens een reis.
In 2017 organiseerde de SNE onderstaande excursies:
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Nr.

datum

excursie

876
877
878
879
880

16 t/m 25 februari
8 april
13 t/m 28 mei
24 en 25 juni
19 augustus en
2 september
7 t/m 16 september
29 september t/m
3 oktober
14 oktober
12 november
29 december

Winterreis aan de grens van Duitsland
SuhV: de Gooische Stoomtram
Roemenië: Wadlopers en Rotterdamse trams
Trammen door de Ruhrpott
SuhV - Zeeland

881
882
883
884
885

Flexreis Lyon
Stomen met T3 in de Pfalz
Afscheid DM'90
Railpuzzelrit
Oliebollen in een warme Muizeneus

deelnemers

Overzicht van de SNE excursies in 2017

43
60
19
42
79
46
51
196
21
104

De Roemenië reis: Trams in Braila (l) en de bosspoorlijn rond Vişeu de Sus
Foto's: Erwin Voorhaar
Nieuw in dit overzicht is de Railpuzzelrit. Een excursie die speciaal bedoeld is
voor kinderen, waarbij het uiteraard de bedoeling is dat die kinderen hun oma’s
en opa’s, moeders en vaders meenemen op een spoors avontuur.

Jaarrekening 2017 en begroting 2019
Op 7 april 2018 zal de jaarrekening over 2017 en de begroting voor 2019 gepresenteerd worden ter goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Zoals al gemeld vertoont de jaarrekening over 2017 een tekort van € 8909. Dit
is een verbetering ten opzichte van het resultaat over 2016 dat een tekort van
€ 39.692 liet zien.
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In 2018 zal een nieuwe website worden gebouwd, waarvoor een kostenpost van
circa € 100.000 is begroot. Dit bedrag is niet in de begroting van 2018 opgenomen, zoals deze was goedgekeurd in de ALV 2017. Het Hoofdbestuur stelt voor
deze investering uit het vermogen van de vereniging te financieren.
Financieel zijn er enkele zorgelijke ontwikkelingen, die zullen doorwerken in de
begroting van 2019. Allereerst zullen de kosten voor Op de Rails stijgen vanwege
hogere druk- en vooral verzendkosten. Daarnaast zal het bestaande huurcontract
voor NVBS Centraal in 2019 vernieuwd moeten worden. Het Hoofdbestuur houdt
ook hier rekening met een stijging van de kosten.
Op grond van deze ontwikkelingen stelt het Hoofdbestuur voor om per 1 januari
2019 de contributie met € 3,00 te verhogen. Vele jaren is een verhoging niet nodig geweest, maar wij ontkomen er niet aan om ingaande volgend jaar de contributie aan te passen
BATEN

Begroting 2019

Resultaat 2017
1%

4%

1%

1%

1% 1%

Contributie
Rente/dividend
Bijdrage winkel
Bijdrage SNE

94%

97%

LASTEN
Op de Rails drukken/verzenden
Resultaat 2017
Op de Rails redactie
Ledenadministratie, bank
1%
1%
Vergaderingen (o.m. zaalhuur) 1%
Bestuur
5%
Afdelingen
Bijdrage aan SNR
36%
22%
Bibliotheek
Publiciteit en reclame
Internet/website
6%
Huisvesting
6%
Verzekeringen
7%
2%
2%
Kalender
3%
1% 4%
Lustrum 2016
3%
Overige uitgaven

Begroting 2019
1%

1%
5%
36%

24%

7%
3%
3%

2%

7%
2% 4% 3%
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JAARREKENING 2017 en BEGROTING 2019 (centrale kas)
Begroting Resultaat Begroting Begroting
2017

2017

2018

2019

BATEN
Contributie

260.000

258.080

255.500

270.000

Rente/dividend

8.000

3.780

2.000

3.000

Bijdrage winkel

15.000

11.985

15.000

3.000

1.500

1.500

1.500

1.500

285.000

275.345

274.000

277.500

99.000

103.523

105.000

106.500

6.000

5.697

6.000

6.000

7.000

16.795

8.000

7.000

10.000

8.841

10.000

10.000

8.500

11.530

8.500

11.500

7.000

3.913

7.000

7.000

17.500

19.561

17.000

20.500

Bibliotheek

8.000

7.000

6.500

8.000

Publiciteit en reclame

8.000

4.871

8.000

8.000

Internet/website

18.000

17.823

20.000

20.000

Huisvesting

75.000

62.116

80.000

70.000

5.000

4.002

4.000

4.000

14.000

14.009

14.000

14.500

Bijdrage SNE
Overige inkomsten
Totaal
LASTEN
Op de Rails
drukken/verzenden
Op de Rails redactie
Ledenadministratie, bank
Vergaderingen
(o.m. zaalhuur)
Bestuur
Afdelingen
Bijdrage aan SNR

Verzekeringen
Kalender

500

Lustrum 2016
Overige uitgaven

2.305
2.000

2.268

5.000

2.000

Totaal

285.000

284.254

299.000

295.000

Baten

285.000

275.345

274.000

277.500

Lasten

285.000

284.254

299.000

295.500

0

-8.909

-25.000

-17.500

Saldo
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Naar een nieuwe website
Het Hoofdbestuur heeft in december 2017 besloten om de website van de vereniging volledig te vernieuwen en daarbij een extern bureau in te schakelen.
Er is een aantal redenen om tot vervanging van de huidige website over te gaan:
 De huidige website is technisch verouderd en heeft niet de uitstraling die nodig
is om nieuwe leden aan te trekken.
 Binnen de vereniging hebben nog maar twee leden kennis van de onderliggende programmatuur van de huidige website. De website is daarmee erg kwetsbaar.
 Met de nieuwe website wordt het de leden makkelijker gemaakt door met één
klik overal bij te kunnen.
 Er is nieuwe software nodig voor de webwinkel (boeken /DVD’s en reizen van
SNE).
 De ledenadministratie wordt in de website geïntegreerd en eenvoudig toegankelijk voor de leden (mijnNVBS), afdelingen en de geledingen.
 Leden kunnen via één zoekfunctie informatie vinden bij alle geledingen van de
NVBS. Wil een lid iets weten over het spoor in Valkenburg, dan wordt een
overzicht getoond van boeken in winkel en bibliotheek, foto’s en andere informatie van de SNR en eventuele excursies van SNE. De nieuwe website gaat
bovendien veel ruimte bieden voor informatie en nieuws.
Dat voor de realisering van de nieuwe website een extern bureau (Emendis)
wordt ingeschakeld, maakt het mogelijk, dat de nieuwe website binnen het jaar
klaar is. Volgens de planning gaat de website eind augustus in de lucht. Met alleen eigen vrijwilligers zou dit zeker enkele jaren duren. Tot slot zal dit bureau
onze vrijwilligers opleiden zodat wij de website zelf kunnen beheren en het bureau zal ons adviseren bij het gebruik van de website voor ledenwerving.
Aan de nieuwe website is een prijskaart verbonden. De totale kosten bedragen
€ (100.000 ± 10.000), die uit het eigen vermogen van de vereniging zullen worden gefinancierd.

Bezoek aan de NVBS winkel tijdens de door de
Stichting NVBS Excursies
georganiseerde Railpuzzelrit op 12 november 2017.
Foto: Sjoerd Bekhof
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Ereleden en leden van verdienste
Ereleden
Naam

Jaar

Naam

Jaar

J. Dorrenboom †
J.H. Broers †
H.J.A. Duparc †
H. Waldorp †
F.C. Wieder †
P.H. Bosboom †
J.W. Sluiter †
J. Voerman †
M. Ockeloen †
J. Sirks †
B.H. Steinkamp †
T.G. Ross †

1973
1979
1981
1981
1981
1991
1991
1991
1995
2003
2005
2006

Frits van der Gragt
Hans de Herder
Frits Kwakkel
Sam de Lange
Jan Peerdeman
Kees van de Meene
Roef Ankersmit
Paul Wiggenraad
Ton Pruissen

1993
2006
2010
2010
2011
2016
2016
2016
2017

Leden van Verdienste
Naam

Jaar

Naam

Jaar

Anton Schultink †
Jan de Jongh †
Jan van Hartesveldt †

2013
2013
2013

Jos Jekel †
Arie Dalm †

2014
2015

Naam

Jaar

Naam

Jaar

Janny Bonkenburg
Paul Wiggenraad
Jaap Veen
Rob Roelofsen
Cees van de Beek
Dirk Eveleens Maarse
Pim van der Kuijlen
Loet Kuipers
Evert van Laar
Sander Mayer
Carel Neijenhuizen
Gerhard Riesthuis
Dirk Eveleens Maarse
Jirvis Verhoef

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014

Ger Haaswinders
Johan Koning ter Heege
Gerrit van Straaten
Paul Bosman
Sjoerd Bekhof
Maurits van der Toorn
Michiel ten Broek
Evert Heusinkveld
Dick van der Spek
Karel van Ipenburg
Paul Muré
Ton Dijkers
Ernst van Gulden
Nico Booij

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
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In 2017 ging de Flexreis van de Stichting NVBS Excursies (SNE) naar Lyon waarbij op 12 september 2017 de Velay Express bezocht werd.
Foto Velay Express op 8 oktober 2017: Frits van Buren

Groepsfoto tijdens de excursie van de afdeling Twente op 6 mei 2017
bij het historische tramdepot “Am Steinberg” in Düsseldorf.
Foto: Dennis te Dorsthorst

