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1. Voorwoord van de voorzitter 
 
Beste NVBS-er, 
 
In dit jaarverslag maakt u kennis met de activiteiten van onze vereniging de NVBS. De NVBS is een 
actieve vereniging, die geïnteresseerden in het veelzijdige railvervoer bindt. Het is de missie van de 
NVBS, belangstellenden in het railgebeuren te organiseren in verenigingsverband, hun kennis te ver-
diepen en beleving te intensiveren, en, als vereniging, de publieke waardering van het railvervoer te 
bevorderen. Daarmee staan kennis en gezamenlijk een hobby beleven centraal. 
 
In dit jaarverslag kunt u kennis nemen van alle activiteiten in 2017, die bijdragen aan zowel het ken-
niselement als aan het gezamenlijk beleven. Op de Rails, NVBS Actueel en de werkzaamheden van de 
Stichting NVBS Railverzamelingen (SNR) dragen bij aan de kennisoverdracht. Daarnaast kunt u zelf uw 
kennis uitbreiden met het lenen of kopen van boeken en DVD’s via onze bibliotheek en winkel. Het 
gezamenlijk beleven gebeurt vooral met de bijeenkomsten van onze afdelingen en de reizen van de 
Stichting NVBS Excursies (SNE). 
 
Bij alle activiteiten zijn veel vrijwilligers betrokken, die geheel belangeloos hun tijd besteden aan het 
organiseren en regelen van de evenementen. Wij zijn dan ook veel dank verschuldigd aan alle vrijwil-
ligers binnen de NVBS. Graag doen wij een beroep op alle NVBS-ers om zich beschikbaar te stellen als 
vrijwilliger. Wij kunnen nog altijd mensen gebruiken voor verschillende werkzaamheden. 
 
Kunnen we trots zijn op alles wat weer is ondernomen in 2017; er zijn ook enkele punten van zorg. 
Enkele kleine afdelingen kampen met bestuursproblemen. Leden, die jarenlang een afdeling hebben 
georganiseerd, moeten om uiteenlopende redenen hun werkzaamheden beëindigen. Leeftijd en 
gezondheid spelen daarbij een grote rol. Het voortbestaan van enkele afdelingen komt daarmee in 
ernstig gevaar. Daarnaast loopt het ledenbestand ieder jaar met enkele tientallen terug, hetgeen een 
uitwerking heeft op de financiële positie van de vereniging. Minder leden betekent minder contribu-
tie-inkomsten. Gelukkig hebben we nog een grote reserve, maar die kunnen we niet oneindig aan-
spreken. 
 
Bovendien hebben we de reserve nodig om “bij de tijd” te blijven. We willen een moderne vereniging 
zijn met een goede uitstraling. Daarvoor is een aantrekkelijke website van groot belang. Het Hoofd-
bestuur heeft dan ook in 2017 besloten om de website volledig te vernieuwen. Het jaar 2018 hebben 
we daarom ook uitgeroepen tot “Jaar van Vernieuwing”.  
 
Namens het Hoofdbestuur, 
 
Gerrit Nieuwenhuis 
Voorzitter 
 
 

2. Verslag Algemene Ledenvergadering  2017 van de NVBS in Amersfoort 
op 8 april 2017 

  
De gewone Algemene Ledenvergadering 2017 (ALV) vond op zaterdagmiddag 8 april wederom plaats 
in het Oude Magazijn te Amersfoort, en werd bezocht door 141 leden,  het hoogste aantal sinds ja-
ren. 
 
De NVBS voorzitter, Maikel Rörik, opende de vergadering met het herdenken van de 67 NVBS leden 
die waren overleden in de loop van het kalenderjaar 2016. Na het voorlezen van hun namen werd  
door de ALV staande 1 minuut stilte in acht genomen. Bij de mededelingen werd gemeld dat de lid-
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maatschapskaarten van 2016 ook in 2017 geldig blijven. Volgend jaar wordt wel weer een kaart toe-
gezonden. 
 
Er waren geen ingekomen stukken. De notulen van de ALV van 9 april 2016 in Amersfoort werden 
zonder wijzigingen goedgekeurd.  Het verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2016 gaf de 
vergadering geen aanleiding tot opmerkingen. Er waren ook geen vragen over de jaarverslagen van 
de onderdelen van de NVBS, die in het uitgebreide Jaarverslag op de NVBS website gepubliceerd 
zijn. 
 
Bij de Rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2016 gaf de 
penningmeester,  Wilfred Klaassen, aan dat de kosten van de viering van het 85-jarig bestaan tot een 
geringe daling van het vermogen hebben geleid. 
Cees de Rouwe voerde namens de Kascommissie het woord over het  Verslag van de Kascommissie 
over het boekjaar 2016. De cijfers over 2016 zijn correct bevonden. Hij dankte de penningmeester 
en zijn mede-commissieleden voor de samenwerking.  Vervolgens werd van Cees afscheid genomen 
als voorzitter van de Kascommissie. 
De ALV verleende onder applaus décharge aan het Hoofdbestuur voor het in het verenigingsjaar 
2016 gevoerde beleid, inclusief de financiën. 
 
Bestuurssamenstelling: van voorzitter Maikel Rörik en penningmeester Wilfred Klaassen waren twee 
benoemingstermijnen verstreken waardoor beiden niet herkiesbaar waren. Als nieuwe penning-
meester werd door de ALV Ronald Schuitemaker benoemd tot 2021. Voor de andere vacature is nog 
geen kandidaat beschikbaar. Gerrit Nieuwenhuis werd tot de volgende ALV als voorzitter van het 
Hoofdbestuur aangewezen. 
 
Vijf NVBS-leden werden voorgedragen om te worden opgenomen in het register van Leden van Ver-
dienste van de vereniging.  Karel van Ipenburg en Paul Muré onder meer op grond van hun activiteiten 
voor de NVBS-winkel; Ton Dijkers voor zijn bijdragen aan de geschiedschrijving van de plattelandstram 
in Nederland; en Ernst van Gulden en Nico Booij voor hun intensieve bijdragen aan de NVBS website. 
De aanwezigen onder hen ontvingen een oorkonde, een cadeaubon van de Winkel, en een bos bloe-
men. 
 
Ton Pruissen was vanaf 1976 beheerder van het filmarchief van de NVBS. Hij heeft met zijn films op 
excellente wijze het spoorse verleden tot op de dag van vandaag zichtbaar, hoorbaar en met voldoende 
lage tonen ook voelbaar gemaakt. Op grond daarvan werd hij tot Erelid van de NVBS benoemd. 
 
Na de pauze noemde Gerrit Nieuwenhuis de speerpunten voor Hoofdbestuur voor het komend jaar:  
• het opbouwen van externe contacten, zoals met  ProRail en NS 
• het verbeteren van de communicatie binnen de NVBS 
• een nieuwe website  
• automatisering van de ledenadministratie 
• herziening van de statuten en het huishoudelijk reglement 
 
Vervolgens nam hij afscheid van Maikel Rörik en Wilfred Klaassen als vertrekkende bestuursleden en 
overhandigde beiden een boeket. 
 
Penningmeester Ronald Schuitemaker gaf een toelichting op de Begroting en vaststelling contributie 
voor het verenigingsjaar 2018. Voor de nieuwe website en de vernieuwing van de leden- en financiële 
administratie is een fors bedrag opgevoerd. Anderzijds worden contributie-inkomsten en rente-
inkomsten lager begroot. Gevolg is een tekort op de begroting voor 2018 van €25 000. De contributie in 
2018 blijft vooralsnog ongewijzigd, maar het Hoofdbestuur kreeg van de ALV toestemming voor € 1 
verhoging als dat nodig mocht blijken. 
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De Kascommissie bestaat dit boekjaar uit Jan Bennis, Sieger de Boer en Pim Groeneveld en reservelid  
Huub Baardemans. De ALV ging akkoord met het aanstellen van een tweede reservelid, zodra deze is 
gevonden.  
 
In de Geschillencommissie werden tot 2021 herbenoemd Bart van ’t Grunewold en reservelid Olav 
Langemeijer, Henk van den Blink is nieuw reservelid en Leo den Hollander vervangt de aftredende 
Bob Doorewaard Boekhout als voorzitter 
 
Over de plannen voor 2017 meldde Gerrit Nieuwenhuis dat tussen de diverse media die de NVBS 
heeft een nauwere samenwerking zal wordt bereikt. Kanalen als website en NVBS Actueel zullen steeds 
vaker gebruikt gaan worden om de leden te informeren over de NVBS. De vernieuwing van de website 
is reeds op hoofdlijnen in gang gezet. Daarnaast wordt een Afdeling ledenservice en communicatie 
opgericht, met als doel het werven van nieuwe leden en het aantrekkelijker maken van de NVBS.  De 
afdeling neemt de huidige P & R en Activiteitencommissie op. De invulling van de activiteiten is mede 
afhankelijk van de uitkomsten van het marketing-communicatieplan voor de NVBS. Maikel Rörik wordt 
coördinator van de nieuwe afdeling. 
Hierna  werden  nog achtereenvolgens de plannen voor het komende jaar door vertegenwoordigers 
van de SNE en de SNR toegelicht. 
 
Na het formele deel van de vergadering was het woord aan Pier Eringa, bestuursvoorzitter van Pro-
Rail.  Hij bleek een bevlogen spreker met een duidelijke mening over de positie die ProRail binnen 
het geheel van het railvervoer zou moeten innemen waarbij de zaal af en toe met instemmend ap-
plaus reageerde. 
 
Na de door het Hoofdbestuur aangeboden borrel namen ongeveer 60 leden deel aan het barbecue-
buffet. 

 
 
3. Verslag van de secretaris 
 
Gedurende het jaar 2017 bestond het Hoofdbestuur uit: 
 
Voorzitter  Maikel Rörik (tot 08.04.2017) - Gerrit Nieuwenhuis (vanaf 08.04.2017) 
Secretaris  Frits van Buren 
2de secretaris  Willem Jan Wiebosch 
Penningmeester Wilfred Klaassen (tot 08.04.2017) - Ronald Schuitemaker (vanaf 08.04.2017) 
Lid   Martin Bos 
 
Het (NVBS-)jaar 2017 werd geopend op 7 januari met de nieuwjaarsreceptie, die ondanks de winter-
se (ijzel)perikelen weer goed bezocht werd. Het bestuur vergaderde in 2016 elf keer in NVBS Centraal 
te Amersfoort. 
 
 De regelmatige besprekingen van het Hoofdbestuur met een dienst of geleding werden met ingang 
van maart 2017 vervangen door het in maart en september te houden Afstemmingsoverleg. Dit af-
stemmingoverleg is een gezamenlijke bijeenkomst van het Hoofdbestuur met vertegenwoordigers 
van bijna alle diensten en geledingen. Alleen met de Coördinatie en Verantwoording van Op de Rails, 
de boeken- en filmcommissie, de kalendercommissie en de dienst Huisvesting wordt nog afzonderlijk 
gesproken.  
 
Leden van het Hoofdbestuur trachtten minstens een keer per jaar bij een afdelingsbijeenkomst aan-
wezig te zijn. Daarnaast vonden als een voorbereiding op het jaarlijkse stafoverleg de cluster-
overleggen plaats waarbij meestal het Hoofdbestuur vertegenwoordigd was. Het stafoverleg vond op 
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11 november 2017 weer plaats in Hooglanderveen. Onder andere werd daar door Oege Kleijne de 
stand van zaken van het marketing-communicatieplan gepresenteerd. Verder besprak Ronald Schui-
temaker de status van het proces naar een vernieuwing van de website.  
 
Informatie over (Hoofd)bestuurlijke zaken werd door Martin Bos maandelijks kort na de Hoofdbe-
stuursvergaderingen naar de groep van het stafoverleg gecommuniceerd via de Stafnieuwsbrief. 
 
Begin 2017 werden ook de resultaten door het onderzoeksbureau Solve van het behoeften-
onderzoek onder niet-NVBS leden bekend.  Deze resultaten zullen onder meer worden betrokken bij 
de opzet van de nieuwe website. 
 
Gedurende de eerste helft van 2017 werd een document opgesteld dat de vereisten van een nieuwe 
website beschreef. Dit document was de basis voor de selectie van een externe bouwer van die 
nieuwe website. Het selectieproces werd begeleid door een klankbordgroep waarin een groot deel 
van de groeperingen van de vereniging vertegenwoordigd is. Dit proces vond een hoogtepunt in het 
besluit van het Hoofdbestuur  op 15 december 2017 om het bedrijf Emendis in Veenendaal de op-
dracht te verlenen. De bouw zal vanuit de NVBS begeleid worden door een eind december opgerich-
te projectgroep.  
 
 

4. Verslag van de penningmeester 
 
Over 2017 is een geconsolideerde jaarrekening opgesteld, waarin gecomprimeerd alle cijfers zijn 
samengevat van de onderdelen die samen de NVBS vormen: 
 

 Centrale kas 

 Winkel 

 Diensten 

 Bibliotheek 

 Huisvesting  

 DOI 

 P&R 

 21 Afdelingen  
 

SNE en SNR zijn niet meegeconsolideerd, omdat dit zelfstandige stichtingen zijn. 
 
Per onderdeel zijn aparte verslagen gemaakt, met een uitsplitsing naar de diensten en de afdelingen. 
Alle cijfers zijn afgerond op hele euro’s. 
 
Bij de geconsolideerde resultatenrekening zijn de kosten ter verduidelijking iets anders gerangschikt 
dan in de onderliggende stukken, teneinde ze beter toe te kunnen rekenen aan de onderliggende 
activiteiten. 
 
Balans 
De boeken en tijdschriften van de bibliotheek worden op nihil gewaardeerd. Er vindt geen activering 
plaats van investeringen in het gehuurde pand in Amersfoort in inventaris etc. De voorraden in de 
winkel zijn gewaardeerd tegen de inkoopwaarde.  
Gezien de lage rentestand zijn de geldmiddelen ook in 2017 ondergebracht op direct opvraagbare 
internetspaarrekeningen. Met het oog op het garantiestelsel zijn deze gespreid over drie banken.  
Ons gebouw in Amersfoort is gehuurd van NS Stations, waarbij het huurcontract is aangevangen in 
2009 voor een periode van telkens 10 jaar. De in voorgaande jaren opgenomen voorziening is nu niet 
meer opgenomen. 
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Resultaten  
Het geconsolideerde resultaat over 2017 bedroeg € 3.624,- negatief.  
De belangrijkste punten die dit verlies hebben veroorzaakt, zijn: 

 Inkomsten: 

 Contributie-inkomsten minder dan begroot; 

 Rente-inkomsten minder dan begroot door de zeer lage rentestand; 

 Omzet winkel verminderd en de samenhangende afdracht aan de centrale kas 

 Uitgaven: 

 Bestuur en commissies – Solve 1 onderzoek; 

 Ledenadministratie - Overschakeling naar een nieuw pakket LEA – Ondanks een zorgvul-
dig selectieproces, blijkt dit nieuwe systeem in de praktijk minder bruikbaar dan aanvan-
kelijk verwacht; 

 Bankkosten die ieder jaar hoger worden; 

 Lustrum 2016 - Nagekomen post;  

 Aan de andere kant is er minder uitgegeven aan huisvesting vanwege de vrijvallende re-
servering servicekosten NS; 

 Aanschaf opslagmedium (NAS) bij SNR. 
 
De overige inkomsten en uitgaven liggen in lijn met die van 2016,  
De kosten van de huisvesting voor SNR zijn niet doorbelast. Hetzelfde geldt voor het deel van de ver-
zekeringspremies dat op SNR betrekking heeft. 
 
 

5. Begroting 2019 en voorstel contributie 2019 
 
Alvorens de begroting 2019 te bespreken, is er over 2018 nog wat te vermelden. 
 
In de loop der jaren zijn de applicaties en website van de NVBS steeds verder uitgebreid. Er is een 
applicatie-landschap ontstaan dat vernieuwd en opgeschoond dient te worden: webwinkel, ontslui-
ting van de digitale collecties, mijnNVBS, het zichtbaar zijn van de afdelingen,  etc. Het gebruik van de 
website neemt nog steeds toe en de huidige website voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. 
Met name het toenemende gebruik van smartphones ondersteunt de huidige website onvoldoende. 
 
In 2017 is een onderzoek gestart naar vernieuwing van het applicatie-landschap en website. Gezien 
de dringende noodzaak tot vernieuwing heeft het HB eind 2017 besloten om opdracht te geven tot 
deze vernieuwbouw in 2018.  
 
De primaire investering is € 78.000. (exclusief 21% BTW). Daarnaast is € 11.700 (ex. BTW) opgeno-
men als onvoorzien en € 4.000 aan reis- en vergaderkosten van NVBS’ers. De planning is om het ge-
heel eind augustus 2018 op te leveren. Daarna is het bestuur voornemens nog een opdracht te geven 
voor een online-marketing traject ad € 10.800 (ex. BTW) om nieuwe leden te werven en de NVBS 
beter te promoten. 
 
De winkel en SNE zijn BTW-plichtig. Hun gedeelte BTW kunnen we terugvorderen als we hun aandeel 
in de kosten van de nieuwe website berekend hebben. 
 
Het HB vindt het verantwoord om deze investering uit de opgebouwde reserves te financieren.  
 
In voorgaande jaren werd alleen de begroting van de centrale kas gepubliceerd. De begroting van de 
centrale kas is weliswaar leidend voor de vaststelling van de contributie omdat via deze begroting 
ook de subsidies aan diensten en afdelingen lopen, als mede ook de bijdrage aan SNR. Maar dit doet 
afbreuk aan het feit dat we de hele NVBS willen zien in zowel de verlies- en winstrekening, balans en 
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begroting. Daarom publiceren we dit jaar zowel de begroting 2019 voor de centrale kas, als de ge-
consolideerde NVBS begroting (zonder de stichtingen SNE en SNR). 
 
In deze begroting zijn de door de afdelingen en diensten opgestelde begrotingen zoveel mogelijk als 
uitgangspunt genomen, inclusief de financiële wensen van SNR. Er is uitgegaan van een voortzetting 
van de activiteiten van de afgelopen jaren. Bij de contributie is rekening gehouden met een verho-
ging van de contributie van € 3,- per lid in 2019 en een licht dalend ledenaantal. De afdracht van de 
winkel loopt boekhoudkundig via de balans, maar is in de begroting als resultaat getoond, omdat hij 
relevant is bij de contributievaststelling. De begroting eindigt met een verlies. Dit wordt voor een 
groot deel veroorzaakt door een verminderde bijdrage van de winkel, door een intensivering van de 
investeringen in de website en het applicatie-landschap bij NVBS, door uitgaven in het kader van het 
marketingcommunicatieplan en extra kosten bij SNR voor de digitalisering van films. De normale 
exploitatie is echter kostendekkend.  
 
Resultaat  
Uitgaande van het bovenstaande wordt over 2019 een geconsolideerd verlies van € 19.100 begroot.  
 
Conclusie  
De afgelopen jaren is de contributie onveranderd gebleven, nu is het bestuur van mening dat een 
geringe contributieverhoging op zijn plaats is, vanwege de hogere exploitatiekosten, internet en ICT-
uitgaven, meer marketing om meer leden te trekken en de verwachte verhoging van de BTW op Op 
de Rails van 6% naar 9%. 
 
De uitgaven die het verlies veroorzaken worden door het bestuur beschouwd als investeringen om 
de vereniging op een hoger en aansprekender niveau te brengen. Het is beleid van het bestuur om 
het eigen vermogen van de vereniging, mits gecontroleerd, voor dit soort uitgaven aan te wenden. 
Mochten er maatregelen genomen moeten worden om de normale exploitatie structureel kosten-
dekkend te houden, dan wil het bestuur eerst naar de uitgaven kijken. Pas daarna komt een extra 
contributieverhoging aan de orde.  
 
Voorstel contributie 2019  
Het bestuur stelt voor de contributie voor het jaar 2019 met € 3,- te verhogen. En met de mogelijk-
heid van een extra verhoging van maximaal €1,- als de omstandigheden daartoe, naar het oordeel 
van het bestuur, aanleiding geven. 
Voor 2020 verwacht het bestuur de contributie met € 2,- te verhogen. 
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Begroting 2019 – NVBS Geconsolideerd 
 
Geconsolideerd NVBS 

   Resultatenrekening Resultaat  Begroting 

 
2017  2019 

BATEN 
 

 
 Contributie 258.080  270.000 

Brutowinst verkopen 56.255  41.100 

Bijdrage leden 17.561  17.200 

Rente 3.820  3.000 

Bijdrage SNE 1.500  1.500 

Overige inkomsten 4.283  4.000 

Totaal 341.499  336.800 

  
 

 LASTEN 
 

 
 Op de Rails  109.220  112.500 

Ledenadministratie, bank 16.795  7.000 

Vergaderingen (o.m. zaalhuur) 8.841  10.000 

Bestuur 11.530  11.500 

Afdelingen 27.496  30.600 

Bijdrage aan SNR 19.561  20.500 

Bibliotheek 9.078  9.200 

Publiciteit en reclame  4.686  8.000 

Internet/website 17.608  20.000 

Huisvesting 74.287  71.100 

Verzekeringen 4.002  4.000 

Kalender 14.009  14.500 

Lustrum 2.305  0 

Overige uitgaven 2.268  2.000 

BTW 0  0 

Uitgaven winkel 23.437  35.000 

Totaal 345.123  355.900 

  
 

 Baten 341.499  336.800 

Lasten 345.123  355.900 

Saldo -3.624  -19.100 

 
 Noten: 

 voor 2018 is geen geconsolideerde begroting opgesteld 

 bovenstaande begroting is zonder SNE en SNR 
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Begroting 2019 - Centrale Kas 

 
Centrale Kas 

    Resultatenrekening 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 

Bijdrage SNE 1.500 1.500 1.500 1.500 

Overige inkomsten 500 
   Totaal 285.000 275.345 274.000 277.500 

     LASTEN 
    Op de Rails drukken/verzenden 99.000 103.523 105.000 106.500 

Op de Rails redactie 6.000 5.697 6.000 6.000 

Ledenadministratie, bank 7.000 16.795 8.000 7.000 

Vergaderingen (o.m. zaalhuur) 10.000 8.841 10.000 10.000 

Bestuur 8.500 11.530 8.500 11.500 

Afdelingen 7.000 3.913 7.000 7.000 

Bijdrage aan SNR 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 

Verzekeringen 5.000 4.002 4.000 4.000 

Kalender 14.000 14.009 14.000 14.500 

Lustrum 2016 
 

2.305 
  Overige uitgaven 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 

Saldo 0 -8.909 -25.000 -17.500 

 

 
6. Ledenbestand  2015-2017 
 

 
2017 2016 2015  Nieuwe leden 2017 

Totaal begin jaar 4.570 4.599 4.688  Jeugdleden 17 

Nieuw Leden 154 149 152  Gezinsleden 1 

Opgezegd -102 -84 -146  Gewone leden 123 

Overleden -91 -60 -56  Representatieve leden 8 

Contributie  niet betaald -18 -34 -39  Digitale leden 3 

Totaal einde jaar 4.513 4.570 4.599  LRTA 0 

Mutaties per saldo -57 -29 -89  Europese leden 2 

  
  

 Totaal 154 
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Reden nieuwe  leden 
(boven 25 jaar) 2017 

 Reden van opzegging 2017 
Actie NVBS 2017 10  Opzegging zonder opgave van reden 59 
Eerder lid geweest 9  Financiële reden 6 
Facebook actie 4  Gezondheidsreden 8 
Folder 2  Geen (andere) interesses 21 
Internet 42  Klachten over inhoud Op de Rails 8 
Juli aktie 18  Totaal 102 
Oktober aktie 39    
Abonnement / proefnummer OdR 5    
Via gezinslid 3    
Via NVBS’er 14    
Overig/onbekend 8    

Totaal  154    
 
 
7. Schenkingen en legaten 
 
Het aanspreekpunt voor schenkingen aan onze vereniging is Karel van Ipenburg. Die schenkingen 
kennen toppen en dalen, 2017 was iets minder druk dan het voorgaande jaar. Omdat de aanleiding 
veelal een overlijden betreft is steeds een behoedzame aanpak noodzakelijk. Soms is tegelijkertijd 
sprake van aankoop, dit betreft dan meestal boeken. Bij boeken heeft de bibliotheek de eerste keus, 
de overige vinden een plaats op de tweedehands afdeling van de winkel.  
 
Belangrijke schenkingen uit nalatenschappen die naar tevredenheid werden afgewikkeld waren o.a. 
afkomstig van: 
 mevr. Tieman, dhr. Hageman, dhr. J. Jekel, dhr. J. v. Grieken, dhr. T. Giesbers, dhr. J. Vellekoop, dhr. 
 K. Derks, dhr. Kuperus, dhr. F.W. Kost en dhr. de Vries 
 
Aangekocht werden de gehele of gedeeltelijke collecties van dhr. L. Kuipers, dhr. J. v. d. Linden, dhr. 
L. Meijer, dhr. I. Janse en dhr. W. Wijnberg. Zaken voor SNR gaan als regel eerst naar een afgesloten 
ruimte voordat ze door de conservator worden verdeeld om in de verzameling op te nemen. Door de 
goede samenwerking tussen ons aanspreekpunt, SNR, Bibliotheek en de winkel is het vele werk dat 
hiervoor nodig is dit jaar zeer soepel en vlot verlopen. Daarom zie ik een volgend jaar met vertrou-
wen tegemoet. 
  
Karel van Ipenburg 
 
 
8. Verenigingsarchief 

 
De NVBS kent tal van archieven en één daarvan is het verenigingsarchief. In tegenstelling tot de ver-
zamelingen die onder het beheer van de Stichting NVBS Railverzamelingen (SNR) vallen valt het ver-
enigingsarchief vanaf 2016 organisatorisch onder het Hoofdbestuur, meer specifiek onder de secre-
taris van het hoofdbestuur. Vóór 2016 heeft Evert van Laar zo goed en zo kwaad het archief bijge-
houden maar door zijn andere werkzaamheden voor SNR kwam het er niet meer van om het archief 
goed bij te houden. Bovendien bestond de wens om het archief ook toegankelijker te maken, ook in 
digitaal opzicht. Vanaf medio 2015 heeft Rob Daale de taak op zich genomen. In dit jaarverslag wordt 
voor het eerst verslag gedaan van de activiteiten. Helaas is door diverse omstandigheden (waaronder 
ziekte) het niet zo hard gegaan als aanvankelijk werd verwacht.  
 
Het gaat fysiek om vier grote kasten tot de nok toe gevuld met stukken. Over de periode 1931-1955 
is alles op de manier gearchiveerd zoals dat hoort in het archiefwezen. Helaas is er geen index van. 
Maar dat geldt ook voor de periode na 1955. Maar dat is niet meer op de klassieke manier opgebor-
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gen. Over de periode 1981-2007 is wat betreft verslagen en notulen van vergaderingen inmiddels 
door mij al wel veel gedigitaliseerd. Het is evident dat er veel dubbel materiaal is.  
 
 Een aandachtspunt is dat al enige tijd bijna alles wat met de vereniging te maken heeft nu nog alleen 
maar digitaal bestaat. Uiteraard hebben we Op de Rails, de kalenders en de programma’s van de 
afdelingen in een papieren versie. En dat geldt ook voor het jaarverslag dat u thans leest. Voor het 
bewaren van digitale documenten moet zeker een goede oplossing komen.  
 
Wat opvalt is dat er heel veel bewaard is van de vele jubilea die de NVBS inmiddels om de vijf jaar 
heeft gevierd. Dat is evenwel niet zo samenhangend opgeborgen en dat geldt voor meerdere activi-
teiten van de NVBS. Van diverse afdelingen (Den Haag, Amsterdam en Modelbouw) is een zeer uit-
gebreid archief aanwezig. Onderzocht gaat worden hoe het staat met andere afdelingen. 
 
Van diverse kanten zijn de afgelopen tijd vragen gesteld over iets wat in het verenigingsarchief zit 
maar tot voor kort niet kon worden beantwoord. Dat probleem is inmiddels grotendeels opgelost. 
Het verenigingsarchief is in ieder geval een stuk toegankelijker geworden 
 
Rob Daale 
 
 

9. Jaarverslagen van de afdelingen 
 

Afdeling 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 A1) B2) A/B3) A B A/B A B A/B A B A/B A B A/B A B A/B 

Amsterdam 216 9 24 215 9 24 204 9 23 180 9 20 141 7 20 212 9 24 

Apeldoorn 102 9 11 128 9 14 197 9 22 196 10 20 180 10 18 180 10 18 

Den Haag 801 18 45 850 19 45 1027 20 51 950 19 50 1042 20 52 1038 21 49 

Drechtsteden 106 9 12 104 9 12 135 9 15 154 9 17 154 9 17 104 8 13 

Eemland 235 9 26 210 9 23 234 9 26 219 9 24 223 9 25 201 9 22 

't Gooi 198 9 22 222 9 25 211 9 23 233 9 26 268 9 30 225 9 25 

Hart van Brabant 139 10 14 108 9 12 90 10 9 79 9 9 135 10 14 54 6 9 

Kennemerland 70 8 9 97 9 10 119 9 13 104 9 12 103 9 11 116 9 13 

Modelbouw 776 36 22 813 36 23 803 36 22 805 36 22 778 36 22 662 36 18 

Noord 261 12 22 249 11 23 252 12 21 259 21 22 293 13 23 282 12 24 

N Holland Noord 445 16 28 356 14 25 468 16 29 420 15 28 418 14 30 501 16 31 

Oost 199 8 25 269 9 30 293 9 33 339 9 38 317 9 35 316 9 35 

Oost-Brabant 167 10 17 164 10 16 147 10 15 150 10 15 153 10 15 134 10 13 

Rijnland 302 9 34 279 10 28 369 10 37 395 10 40 343 10 34 375 11 34 

Rotterdam 136 10 14 215 10 13 199 10 20 274 10 27 287 9 32 276 9 31 

Twente 288 10 29 479 10 48 501 11 46 548 12 46 533 10 53 528 11 48 

Utrecht 164 9 18 1804) 9 20 180 9 20 138 8 17 149 10 15 209 9 23 

West-Brabant 1154) 10 12 1154) 10 12 126 10 13 126 10 13 124 10 12 128 10 13 

Zeeland 103 9 11 94 9 10 108 9 12 119 9 13 114 9 13 104 9 12 

Zuid-Limburg 143 10 14 122 10 12 125 9 14 127 9 14 124 9 14 148 10 15 

Zwolle 246 10 25 266 10 27 305 10 31 340 10 34 344 10 34 329 10 33 

Totaal 5212   5535   6093   6165   6223   6122   

 
1) A = totaal aantal bezoekers - 2) B = aantal bijeenkomsten - 3) A/B = gemiddeld aantal bezoekers per bijeenkomst - 4) schatting 

 
Bovenstaande tabel laat een overzicht zien van de aantallen bezoekers van de afdelingsavonden van 
2011 tot en met 2016. De ontwikkelingen zijn verschillend per afdeling, maar na een stijging  van het 
totaal aantal bezoekers van ongeveer 5200 in 2012 tot ongeveer 6100 in 2014 treedt thans een stabili-
satie op. Voldoende aandacht om het aantal bezoekers toch weer te vergroten lijkt dan ook steeds 
nodig. 

 
De verslagen per afdelingen zijn geschreven door de afdelingen zelf en met soms kleine wijzigingen 
hieronder weergegeven. 
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Amsterdam 
 
Ook in 2017 kwamen we weer maandelijks bijeen in de sfeervolle ruimte van het voormalige Haar-
lemmermeerstation.  Er waren 9 presentaties en in onderstaande tabel staan de bezoekersaantallen 
aangegeven. 

 
Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Amsterdam in 2017 

 
Datum Spreker Onderwerp Aantal bezoekers 

   totaal betalend 

16.01 Wydoyoko Spoorwegindustrie Indonesie 22 19 

20.02 Karel Hoorn trams in Rusland tot 2016 26 23 

20.03  meebrengavond 20 17 

24.04 René Platjouw Grote spoorwegwerken Suisse 31 28 

15.05 Bert van Raaij Trams in Oost Duitsland 25 22 

18.09 Frits van der Gracht moderne trams in Parijs 19 16 

16.10 Sjoerd Bekhof Tour de France SNCF 24 21 

20.11 Mar de Klerk Spoorwegen Denemarken 20 17 

18.12 Karel Hoorn Oekraïne, groot tramland 25 22 

  Totaal aantal bezoekers 212 185 

 
De afdeling kent een kern van zeer trouwe bezoekers. Voor verdere groei van het aantal bezoekers is 
in onze huidige locatie helaas weinig ruimte. We zullen dan naar een veel duurdere locatie moeten 
uitwijken. Het afgelopen seizoen waren 8 van de 9 presentaties digitaal, d.w.z. dat we steeds van de 
privé-beamer van René Platjouw gebruik hebben moeten maken. De aanschaf van een afdelings-
beamer is daarom zeer gewenst. 
 
In mei 2017 legde onze voorzitter Martin Engelsma zijn functie neer. Onze penningmeester, René 
Platjouw, nam het voorzitterschap over. Onlangs heeft Roelof Keijser zich aangemeld om de vacature 
van penningmeester te vervullen. Meer hierover staat in ons financiële verslag, dat onze voorzitter 
verzorgt. 
 
Bert van Raaij - secretaris afdeling Amsterdam 
 
 
Apeldoorn 
 
Dit jaar begon niet zo gelukkig omdat in februari ons oud-bestuurslid Arie Dalm kwam te overlijden. 
 
We hadden weer een gevarieerd aanbod aan presentaties. Het totaal aantal bezoekers is dit jaar 
gelijk gebleven vergeleken met vorig jaar, n.l. 180. Onze laatste bijeenkomst op 27 december was 
een presentatie van de eigen leden met (hopelijk wordt dit een traditie) met oliebollen. 
 
Ons jaarlijks uitstapje werd zoals gebruikelijk weer georganiseerd door Jan Buis en ging op 22 april dit 
keer van Arnhem met Abellio naar Düsseldorf en daarna met de DB naar Duisburg. 
 
In mei hebben we afscheid genomen van onze gewaardeerde voorzitter Jan Haasdijk. Hij is opgevolgd 
door Lolke Looijenga. In november heeft ons bestuurslid Anton Schultink om gezondheidsredenen 
zijn bestuursfunctie neergelegd. Zijn plaats in het bestuur wordt per 1 januari 2018 ingenomen door 
Steven Hopman. Tot ons leedwezen is Anton Schultink toch nog onverwacht eind december overle-
den. Dus geen fijne afsluiting. 
 
Het bestuur van de afdeling Apeldoorn 
Lolke Looijenga , Leo van Engeland , Joop Hartjes en Steven Hopman. 
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Eindejaarsbijeenkomst 2017 van de afdeling Apeldoorn met oliebollen  
 
 

Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Apeldoorn in 2017 
 

Datum Spreker(s) Onderwerp Aantal bezoekers 

25.01 Ad Kuijper Grensgevallen  en een proefrit NVBS 12 

22.02 Sjoerd Bekhof "von A bis Z" een denkbeeldige treinreis in Duitsland 24 

22.03 Karel Hoorn / Cock 
Koelewijn 

NZH filmavond 26 

26.04 Neel Hartjes Stations in Nederland 13 

24.05 Alwin Pot Openbaar vervoer in Japan 18 

23.08 Bert van der Kruk Spoorwegen in Indonesië 17 

27.09 Gerrit Nieuwenhuis De Betuweroute 15 

25.10 Paul Muré Australië, grote steden per trein 18 

22.11 John Krijgsman  Berliner Metamorphosen   26 

27.12 Eigen leden gevarieerd 11 

  Totaal aantal bezoekers 180 

 

 
Den Haag 
 

De NVBS-afdeling Den Haag kan ook voor het jaar 2017 terugzien op een goed jaar. Allereerst waren 

er natuurlijk de reguliere bijeenkomsten: 12 in het eerste halfjaar en 9 in het tweede. Deze werden 

wederom goed bezocht. Het aantal bezoekers kwam uit op 1038 (exclusief de aanwezige bestuursle-

den), dat is 4 minder dan in 2016 (1042) en was gemiddeld 49 per avond (exclusief bestuursleden). In 

de loop van het tweede halfjaar werd al duidelijk dat de mijlpaal van meer dan 1.000 bezoekers over 

het hele jaar waarschijnlijk wel tijdens de één na laatste bijeenkomst op 11 december zou worden 

gehaald. Maar de sneeuw van die dag zorgde juist voor een diepte-record van slechts 13 bezoekers… 

Van die sneeuwdag van 11 december is overigens wel vermeldenswaard dat vrijwel alle bezoekers 

toen juist van buiten Den Haag kwamen, inclusief de presentator! Maar zo moest dus om aan het 

aantal van 1000 bezoekers te bereiken  worden gewacht op de varia-avond van 28 december. 
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Evenals vorig jaar lukte dat toen wel en de 1000e bezoeker kreeg namens de afdeling weer een ca-

deaubon van de NVBS-Winkel in Amersfoort en een bloemetje uitgereikt. Die avond werd ook het 

totale aantal bezoekers van 1038 over het hele jaar bereikt. 
 

 
 

Voorzitter Paul Muré verwelkomt de 1000e bezoeker van 2017. Roos Bongers is de gelukkige. 
Foto: Erik Herbschleb 

 

Na het lustrumjaar 2016 van de NVBS waren er verder geen speciale activiteiten binnen de afdeling 

Den Haag in 2017. Het was in dat opzicht een relatief rustig jaar. Wel werd in mei van het jaar weer 

een speldje uitgereikt aan iemand die 60 jaar lid is van de NVBS. 

 

Hoewel er plannen waren om ook in 2017 een excursie te organiseren voor bezoekers van de avon-

den, lukte dat organisatorisch niet. Dit zal in 2018 opnieuw worden geprobeerd. 

 

Zoals hiervoor al vermeld, werd het jaar ook nu weer afgesloten met de traditionele varia-avond op 

28 december. Het programma werd ingevuld door een vijftal leden van de afdeling, die met hun af-

wisselende presentaties weer voor een geslaagde afsluiting van het jaar zorgden. Ook nu weer kon-

den we naast de vaste bezoekers en leden van elders een aantal echtgenotes, familieleden of vrien-

den van onze bezoekers begroeten. Het bestuur zorgde voor oliebollen en appelflappen en na afloop 

bleef een klein groepje nog even voor een glaasje wijn. Deze bijeenkomst trok 66 bezoekers, één 

minder dan vorig jaar. Voor de afdeling Den Haag tipte het jaar 2017 qua totaal aantal bezoekers zo 

toch weer bijna aan het recordjaar 2016. 

 

Het bestuur ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Financieel draaien we nog steeds zonder 

bijdrage van de vereniging en ook aan presentatoren is geen gebrek. Voor 2018 kregen we in de loop 

van 2017 al weer spontaan een aantal aanbiedingen van interessante presentaties 
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Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Den Haag in 2017 
 

Datum Spreker(s) Onderwerp Aantal bezoekers 

09.01 Paul Muré Australië: de grote steden per trein 50 

23.01 Marco Moerland Toen en Thans – 1991-2016 54 

30.01 Brian Doucet Trams en de stad, een 13-jarige reis 43 

13.02 Ruud Kohlen Winterwonderen in Lapland 55 

27.02 Peter-Paul de Winter Het Spoorwegmuseum, dat wil je beleven 64 

13.03 Peter Doove Smalspoor op de Duitse Waddeneilanden 49 

27.03 Geert Wessels e.a. Jaaroverzicht 2016 55 

10.04 Huib. Binkhorst De bijvangst 50 

24.04 RTA (Amsterdam) Uit Aad de Wolfs RTV-filmarchief 52 

08.05 Erik de Jongh Over Smalspoortreinen en de Harz 52 

22.05 Karel Hoorn Hoe de Amsterdamse tram overleefde – deel 3 46 

29.05 Bert van Raaij Trams in oostelijk Duitsland, verleden en heden 41 

11.09 Bert van der Kruk Spoorwegen in Indonesië in 1980 38 

25.09 Erik Herbschleb 40 Steden – 20 landen – 1 Europa 45 

09.10 Frans van Sabben Reizen per trein door Japan 52 

23.10 Chris Westerduin Van Den Haag via Oostenrijk naar België 57 

30.10 Matthias van Aalst Met InterRail door Europa 50 

13.11 Dirk Elkhuizen Auvergne, een rondje om de Puy de Dome 49 

27.11 John Krijgsman Berliner Meatmorphosen, deel 2 57 

11.12 Ronald Bokhove Tien jaar NVBS-excursies 13
*
 

28.12 5 sprekers VARIA-avond 66 

  Totaal aantal bezoekers 1038 

Bezoekersaantallen exclusief bestuur (4x) 
* zeer geringe opkomst vanwege ‘code rood’! 
 
 

Drechtsteden 
 
In 2017 zijn er in de 8 bijeenkomsten gehouden. De avond in maart hebben we moeten afgelasten. 
Nadat de projector was opgesteld en we wilden starten met de presentatie ging de projectielamp 
stuk. Op dat moment helaas geen reserve lamp beschikbaar. Na het genot van een kopje koffie ging 
een ieder huiswaarts. In totaal hebben 104 betalende leden de bijeenkomsten bezocht. Dit aantal 
laat een gemiddelde zien van 13 personen per avond. 
 

De afdeling heeft de clusterbijeenkomst georganiseerd met behulp van Karel Hoorn. De huurprijzen 
van een locatie in Dordrecht waren te hoog. Karel bood uitkomst om te vergaderen in de St. Jozef-
kerk te Wassenaar. Hier is dankbaar gebruik van gemaakt. 
 

Ook dit jaar hebben we in samenwerking met Sjoerd Bekhof het programmaboekje kunnen printen in 
Amersfoort. Ondanks dat we een bijdrage van het Hoofdbestuur van € 300,00 hebben ontvangen is 
het jaar 2017 afgesloten met een negatief saldo van € 79,15. We hebben nu nog een klein eigen 
vermogen per 31 december 2017 van € 57,45. 
 

Nadat we eind 2016 kennis hebben kunnen maken met de nieuwe koster Rebecca Wink – Wierks 
kunnen we nu vaststellen dat er een prettige samenwerking is ontstaan. 
 

Ook in 2018 blijven we ons inzetten voor de continuïteit van de afdeling. 
 
Dordrecht, februari 2018    Wim Reedijk - voorzitter 
       Hans Bos - secretaris 
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Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling  Drechtsteden in 2017 
 

Datum Spreker (s) Onderwerp Aantal bezoekers 

17.01 Geert Wessels, Thijs de la 
Vieter en Rinse Kooiman 

Jaaroverzicht 2016 16 

21.02 Karel Hoorn Exotische en moderne trams in Noord Afrika 12 

25.04 Maarten van der Velden  Kris kras per spoor door Oostenrijk 11 

16.05 Bert van Raaij Trams in en om Brussel, in de Ardennen en in 
Noord Frankrijk 

12 

19.09 Sjoerd Bekhof Tour de France 14 

17.10 Arthur Staal Video-opnames uit Henegouwen en Blackpool 16 

21.11 Ron Couvée De Gooische Stoomtram 8 

19.12 John Krijgsman Berliner Metamorphosen (deel 1) 15 

  Totaal aantal bezoekers 104 

 
 

Eemland 
 
In 2017 hebben in totaal 201 mensen de negen in gebouw Railzicht in Amersfoort gehouden bijeen-
komsten bezocht. Ook Eemland heeft een dalend aantal bezoekers. Reden voor ons om in 2018 meer 
aandacht voor het promoten van de afdeling te hebben zodat we deze tendens kunnen ombuigen. 
Ook was er een wijziging in het bestuur. Gerard de Graaf heeft destijds de sectie Amersfoort opge-
richt en was vele jaren de sectieleider. Van de afdeling Eemland, de opvolger van de sectie, was Ge-
rard vele jaren de plaatsvervangend voorzitter. In 2017 heeft hij zich wegens zijn drukke werkzaam-
heden, ook voor de NVBS die functie neergelegd. Een woord van dank aan Gerard voor al het werk in 
de afgelopen decennia is dan ook op zijn plaats. Sjoerd Bekhof is gelukkig Gerards’ opvolger waar-
door de continuïteit van de afdeling is geborgd. 
 
Amersfoort 28 december 2017. 
Sander Mayer en Sjoerd Bekhof 
 

Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Eemland in 2017 
 

Datum Spreker(s) Onderwerp Aantal bezoekers 

12.01 Rob de Haan Terug in de tijd 25 

09.02 Ton Pruissen Films 31 

09.03 W. Widoyoko Spoorweg industrie in Indonesië 20 

13.04 Bastiaan Luijtjes Engeland 24 

11.05 Railtheater Amsterdam Interbellum in Amsterdam 23 

14.09 Paul Muré Australië 21 

12.10 Huig van der Marel De Betuweroute 16 

09.11 John Krijgsman Berliner  Metamorphosen (deel 1)  23 

14.12 Sjoerd Bekhof Tour de France 18 

  Totaal aantal bezoekers 201 

 
 
't Gooi 
 
In het jaar 2017 hadden we een zeer gevarieerd programma in het kader van “voor elk wat wils”. 
Daardoor konden we duidelijk zien welk soort programma’s veel bezoekers trekt. Onze kern van vas-
te bezoekers telt heel weinig jongeren, dus een presentatie met als titel “Mijn internet album” vult 
onze zaal niet echt, terwijl het een heel leuk programma is met veel interactie en goede tips om zelf 
eens te gaan struinen op het internet. Toch vinden wij, dat we deze diversiteit moeten blijven aan-
houden met het uitzoeken van de presentaties. We hadden een gemiddelde van 25 bezoekers. 
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 We hadden weer een uitschieter met een mooi programma over de “Gooische Stoomtram”, nieuw 
in elkaar gezet door onze vroegere voorzitter Ron Couvée. “Nog één keertje aan boord van de Gooi-
sche Stoomtram? Het kan, maar dan virtueel!” Ron had zijn presentatie al meerdere malen elders in 
het Gooi vertoond, maar toch zat ook onze zaal overvol. De “Gooische” leeft nog steeds onder ons! 
Als afsluiter van het jaar kwam de heer Viergever zijn presentatie houden over de “Dieselvijven”, 
samen met twee helpende vrienden. Ze brachten stoeltjes uit een trein binnen, waar men om de  
beurt op ging zitten om nog even nostalgisch het gevoel van de rit te beleven. Ook werden grote 
vellen werktekeningen uitgespreid op de tafels en zelfs een echt onderdeel van een dieselvijf werd 
mee gebracht. 
 
In de pauze vormt iedereen een keurige rij langs de bar, waar Hedie ook dit jaar weer de scepter 
zwaait.  We zijn blij, dat we altijd hulp krijgen met het opruimen van de zaal na afloop. Het is meer 
dan terecht om de mensen te bedanken, die ons altijd helpen, zoals Sjoerd Bekhof, die voor ons de 
programmaboekjes afdrukt en de aankondigingen in Op de Rails verzorgt. De website van de NVBS, 
die door DOI verzorgd wordt. Ook Nico Spilt zet meteen onze programma’s van het hele jaar op zijn 
site, zie www.nicospilt.com. Bij de kranten, zoals de Gooi- en Eembode moet ik het tegenwoordig op 
de website bij de rubriek van de “Agenda” vermelden. 
 
Tenslotte: Het is steeds weer een feest als het programmaboekje klaar is en dat betekent, dat er 
weer voldoende sprekers zich de moeite willen geven om wind en weder dienende bij ons hun pre-
sentatie te komen houden. Wij waarderen dit enorm en daarom weer heel hartelijk dank daarvoor!! 
 
Adela Burger, namens het bestuur van Afdeling ’t Gooi. 
 

Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling ’t Gooi in 2017 
 

Datum Spreker Onderwerp Aantal bezoekers 

17.01 Ernst van Gulden Treinreis naar Moermansk en Nikel (deel 1) 25 

21.02 Ron Couvée De Gooische Stoomtram 49 

21.03  Railtheater Amsterdam Filmisch Railjournaal 2016 24 

18.04 Patrick Berger Tachtig jaar dubbeldekkers op de Europese 
hoofdlijnen 

16 

16.05 Hans Altena en Hans Elzinga Mijn internetalbum 13 

19.09 Ton Pruissen Rook en Smook waar je ook kijkt… 23 

17.10 René van Lier Oekraïne – Amsterdam 18 

21.11 Ernst van Gulden Treinreis van Moermansk naar Nikel (deel 2) 22 

19.12 Daan Viergever en Ed Janssen NS-Dieselvijven van 1940 – 1974 35 

  Totaal aantal bezoekers 225 

 
 

Hart van Brabant 
 
In 2017 heeft de afdeling Hart van Brabant 6 interessante bijeenkomsten gehouden, met een gemid-
deld bezoekersaantal van 9 personen, dit was een duidelijke daling ten opzichte van voorgaande 
jaren. Er waren bijzondere presentaties over Stoomlocs in Indonesië en over de Trans Mongolië Ex-
press, naast Europese en Nederlandse stoomtrams in de naoorlogse periode en over de Deutsche 
Bundesbahn onder stoom uit de jaren 60. De voorlopig laatste presentatie van NVBS Hart van Bra-
bant in september 2017 over de tramverbinding tussen Straatsburg en Kehl, stond in het teken van 
het vertrek van Serge Hagoort als penningmeester/secretaris met een gezellig samenzijn en ook be-
doeld als dank voor de inzet van voorgaande bestuurders, trouwe sprekers en bezoekers.  
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Vooralsnog zijn we er niet in geslaagd om de afdeling weer te maken tot een bloeiend geheel, on-
danks het meedenken van plaatselijke leden en leden vanuit het landelijk bestuur, naast de inzet van 
enkele leden achter de schermen. Hopelijk maakt de NVBS afdeling Hart van Brabant in 2018 een 
nieuwe start. Gerrit van Arendonk blijft nog contactpersoon voor Tilburg en is tevens voorzitter van 
NVBS afdeling in Breda. 
 
We zijn dankbaar voor de grote inzet van de eigen leden door de jaren heen voor het geven van vele 
boeiende presentaties, waarbij we ook altijd een beroep konden doen op vertrouwde sprekers van 
buiten de afdeling. Tot slot, zonder bezoekers van NVBS Hart van Brabant, geen gezellige avonden.  
 
Gerrit van Arendonk en Serge Hagoort 
 

Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Hart van Brabant in 2017 
 

Datum Spreker Onderwerp Aantal bezoekers 

31.01 Pim van der Kuijlen Historische 8 mm films van Europese en Nederlandse 
(stoom)trams uit 1948-1960 - smalfilmpresentatie 

11 

21.02 Bram Stelling Stoomlocs en Indonesische Suikerindustrie - 
beamerpresentatie 

7 

28.03 Gerrit van Arendonk Filmpjes van trein en tram in binnen- en buitenland -   
beamerpresentatie 

9 

18.04 Bram Stelling Met de Trans Mongolië expres van Moskou naar China - 
beamerpresentatie 

12 

30.05 Hans van Poll De Deutsche Bundesbahn onder stoom in de jaren zestig 
uit de Britse collectie Colour-Rail  over stoomtractie - 
diapresentatie 

4 

26.09 Pim van der Kuijlen Over tram D in Kehl bij Straatsburg 11 

  Totaal aantal bezoekers 54 

 

 
Kennemerland 
 
De afdelingsavonden werden ook in 2017 gehouden in Station Velserbosch van de  “Vereniging 
Hoogovens Stoom”, met voorzieningen zoals koffie, thee en fris. Het is  een plek met een “spoorse  
ambiance” waar je af en toe zit trillen op je stoel omdat er een staaltrein langs komt. 
 
Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig, nadeel is echter dat het Station niet met OV bereik-
baar is. Daarom is er voor degenen die met OV komen een afhaalservice vanaf Station Beverwijk in 
het leven geroepen. Degenen die hier gebruik van willen maken kunnen dit melden aan het secreta-
riaat, in de praktijk bevalt deze regeling goed en er wordt regelmatig gebruik van gemaakt. 
Er is nog wel aan de leden gevraagd of zij gezien de ligging van de locatie, een andere locatie zouden 
prefereren. Men geeft echter de voorkeur aan de huidige locatie, mede gezien de afhaalservice vanaf 
Station Beverwijk.   
 
De leden met e-mail werden per keer door de secretaris geïnformeerd over datum en onderwerp van 
de bijeenkomst. Dit wordt zeker op prijs gesteld. Nieuwe NVBS leden werd een welkomstbericht en 
informatie over de afdeling gestuurd, jammer genoeg heeft dit nagenoeg geen reacties opgeleverd. 
 
We zijn er ook in 2017 niet in geslaagd een nieuwe penningmeester te vinden, zo dat de secretaris 
het penningmeesterschap nog zal waarnemen. 
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De afdelingsavonden werden gemiddeld door 12 leden bezocht, dit is gelijk aan het gemiddelde in 
2016. We hadden verwacht dat het aantal bezoekers wat zou stijgen, maar mede als gevolg van per-
soonlijke omstandigheden is dit niet gebeurd. 
 
Vijfhuizen, 15 januari 2018. 
Henk Booman, secretaris.   
 

 
 

Loc NS 6513 tijdens de herstelperiode - na  vele jaren werk kon de loc eindelijk  op 1 juli 2017 weer 
aan een nieuw leven beginnen. 

 
Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Kennemerland in 2017 

 

Datum Spreker Onderwerp Aantal bezoekers 

11.01 Karel Hoorn Trams in Rusland 11 

08.02 Huib Binkhorst Zufällig gefundenes Fressen aus Österreich 14 

08.03 René Platjouw Uit het schatkamer-archief van de NVBS 13 

12.04 Bert v.d. Kruk Spoorwegen in Indonesië in 1980 13 

10.05 Sjoerd Bekhof Quer durchs Land 12 

13.09 Paul Muré Australië : de grote steden per trein 9 

11.10 Ron Couvée De Gooische Stoomtram 10 

08.11 Mar de Klerk Spoorwegen in Denemarken 1990-2015 15 

13.12 René Mathot                                                                                                                         Vakantiekiekjes op en rond het spoor en van museumbezoe-
ken 

9 

  Totaal aantal bezoekers 116 

 
 
Modelbouw 
 
Het jaar 2017 begon voor de afdeling Modelbouw op 2 januari 2017 met de nieuwjaarsreceptie. 
Het bestuur had voor de bezoekers voor een hapje en drankje gezorgd. Op 27 december was de laat-
ste clubavond, de oliebollenavond, de oliebollen en sneeuwbollen werden gesponsord door een be-
zoeker. Op 6 februari is de jaarvergadering gehouden om de bezoekers te informeren over het reilen 
en zeilen van de afdeling in het afgelopen jaar. Er werden in 2017 in totaal 36 avonden gehouden, 
deze zijn onderverdeeld in 13 Rij & Praat avonden en 23 thema-avonden. Het aantal bezoekers is 662 
geweest. Dit kan onderverdeeld worden in 445 NVBS leden en 217 andere bezoekers. Dit zijn 116 
bezoekers minder dan in 2016. 
De oorzaak hiervan is de waterschade die ontstaan is in begin augustus 2017 waardoor er niet op de 
diverse banen gereden kon worden. Voordat alle ijzeren buizen vervangen waren en de schade aan 
muren en plafond hersteld waren kon men pas eind oktober beginnen met het herstel en opbouw 
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van de banen. Vele vlijtige en kundige handen hebben nieuwe banen gelegd en de ruimte geschil-
derd. We hopen in 2018 weer meer bezoekers te trekken. 
 
Door de nieuw aangetreden bestuursleden zijn bij de afdeling Modelbouw extra avonden ingepland. 
Deze avonden zijn tussen het reguliere clubgebeuren door gehouden. 
Dit waren zelfwerkavonden, waarin thema’s van de modelbouw centraal stonden. 
Enige thema’s waren:  
─ onderhoud locomotieven,  
─ inbouw verlichting in wagons,  
─ ombouw van analoog naar digitaal,  
─ het verouderen van gebouwen en rollend materieel  
─ en het leren solderen. 
De avonden zijn begeleid door onze eigen bezoekers, die ervaring hebben in de te behandelen on-
derwerpen. In totaal zijn er in het jaar 140 bezoekers geweest die deze werkavonden bezocht heb-
ben. 
 
Vanuit de afdeling Modelbouw is op diverse manifestaties een helpende hand geboden bij de NVBS 
stand. Met o.a. een rangeerbaantje en uitleg aan de kinderen, waarna ze een rangeerdiploma kon-
den halen tijdens modelspoor gebeurtenissen.  
 
Den Haag, 1 februari 2018. 
A.J.H.Veeren - voorzitter 
 
 

Noord 
 
De Afdeling Noord van de NVBS omvat de provincies Groningen; Friesland; Drenthe en het gedeelte 
van Overijssel ten noorden van de (voormalige) Dedemsvaart. Om de reistijden en de kosten voor de 
wijd verspreid wonende leden in het gebied zo laag mogelijk te houden vinden de bijeenkomsten op 
verschillende locaties plaats. 
 
Op zaterdag 21 januari 2017 is Henk van Joolen in het bestuur getreden als algemeen lid. Hij neemt 
de lege plaats in van Gert jan Bleeker. 
 
De bestuurssamenstelling is nu: 
Pieter Bosch  Voorzitter 
Nico Kunnekes  Secretaris 
Pieter Wemelsfelder Penningmeester 
Henk van Joolen Algemeen lid 
Manuel Draijer  Algemeen lid. 
 
De bijeenkomsten werden als gebruikelijk in de plaatselijke en regionale media, via de bekende e-
mailadressen van de leden en via onze Facebook pagina bekend gemaakt. Tevens hebben wij een 
aantal exemplaren van ons programmaboekje neergelegd in NVBS Centraal en bij naburige afdelin-
gen. 
  
Het ledenaantal is in 2017 nagenoeg hetzelfde gebleven. Daar er leden door overlijden of opzegging 
afvallen en er aan de andere zijde nieuwe leden bijkomen telt Afdeling Noord nu rond de 367 leden, 
waarvan 187 per email post ontvangt. Aan deze leden is het jaarprogramma voor 2018 toegezonden. 
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Afdeling Noord is nu ook afgestapt van het “per post versturen van de programmaboekjes”. De men-
sen waarvan het email adres bekend is, worden het programma gemaild. En aantal (10) trouwe be-
zoekers die niet deelnemen aan het mail verkeer, hebben een  exemplaar in de brievenbus gekregen. 
Dit zorgt voor een forse besparing in de kosten. 
 

Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Noord in 2017 
 

Datum Spreker(s) Onderwerp Plaats Aantal bezoekers 

21.01 Ton Pruissen Het IJzeren Paard Meppel 34 

18.02 Hans Elzinga en 
Hans Altena 

Spoorcuriosa Buitenpost 33 

09.03 Henk van Joolen DDR - zuidelijke deel - Jaren ’70 
(vervangend programma wegens 
ziekte Roef Ankersmit) 

Coevorden 21 

18.03 John Krijgsman Treinveerdiensten Meppel 24 

22.04 Gerrit Nieuwen-
huis 

Door Lapland en de fjorden Buitenpost 24 

20.5 Maarten v.d. Vel-
den 

Kriskras door Oostenrijk  
 

Meppel 23 

17.06 Henk van Joolen DDR - jaren '70 Buitenpost 22 

16.09 Hans Krijnen Australië Meppel 17 

19.10 Pieter Bosch Roemenië (vervangend programma 
wegens ziekte Cor de Vos ) 

Coevorden 11 

21.10  Meebrengmiddag Buitenpost 21 

18.11 Huig v.d. Marel Betuwe route   Meppel 21 

16.12 Hans Elzinga Het spoor Leeuwarden - Heerenveen Buitenpost 31 

  Totaal aantal bezoekers 282 

 
Een totaal gemiddelde van 23 bezoekers per bijeenkomst. Net als in de voorafgaande jaren kan de 
afdeling bogen op een trouwe kern van leden die de bijeenkomsten bezoeken, ondanks de vaak niet 
geringe afstanden. Het gemiddeld aantal bezoekers per plaats was: Meppel 23, Buitenpost 26 en 
Coevorden 16. 
 
Meppel, december 2017 
Nico Kunnekes - Secretaris Afdeling Noord. 
 

 
Noord-Holland Noord 
 
De NVBS afdeling Noord-Holland Noord beslaat een groot uitgestrekt gebied in de kop van de provin-
cie Noord-Holland, alles ten noorden van de plaatsen Heemskerk en Zaandam, waar meer dan 200 
leden wonen. 
 
In 2017, het 41e jaar voor de afdeling, bezocht onze schare trouwe leden de 16 avonden (2016: 14) 
met een gemiddelde opkomst van 31. De drukst bezochte avonden waren op 4 juli en 22 augustus 
toen 41 bezoekers de presentaties van Vincent van Baar over “Project NS 6513” respectievelijk Gerrit 
Barendregt met “De Gooische” bezochten. De avond met het minst aantal bezoekers was 12 decem-
ber, toen het hele land onder een dikke laag sneeuw lag. Huib. Binkhorst trof toch nog 17 bezoekers 
aan voor zijn presentatie “De Bijvangst 2”.  
 
Op de jaarvergadering in april werd Jan Beers als secretaris vervangen door ondergetekende. Voorts 
was er na de zomer een clusteroverleg met de Noordwestelijke afdelingen en had het afdelingsbe-
stuur op 11 november een stafvergadering met afgevaardigden van andere afdelingsbesturen, pro-
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jectgroepen en het hoofdbestuur waarbij met name het aankondigen van een nieuwe website veel 
tongen losmaakte.  
 
Rob Veninga - secretaris 

 
Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling  Noord Holland Noord in 2017 

 

Datum Spreker(s) Onderwerp Aantal bezoekers 

10.01 Ambrosius Baanders La Grande Vitesse française 26 

24.01 Jan Noorlander Jaaroverzicht 2017 35 

14.02 Rudi Liebrand De Maas-Buurtspoorweg 25 

07.03 Frans van Sabben Densha de Japan - Reizen per trein door Japan 33 

28.03 Georg Groenveld, Han Geijp 
en Raymond Naber 

Blauwe Tramavond 36 

18.04  Jaarvergadering 27 

09.05  Modelbouwavond 24 

06.06 Jaap Nieweg Op smalspoor tot in de haarvaten  
van de Achterhoek 

40 

04.07 Vincent van Baar Project NS 6513 41 

01.08 Mar de Klerk Spoorwegen in Denemarken 1990 - 2015 36 

22.08 Gerrit Barendregt De Gooische 41 

12.09 Arco Sierts ERTMS en beveiliging 26 

03.10  Dia/Digimeebrengavond van en door leden 27 

24.10 René Platjouw Uit het NVBS schatkamer-archief  
in Amersfoort Centraal 

31 

14.11 Cees Pols Jeugdherinneringen en meer aan de  
Haarlemmermeer spoorlijnen 

36 

12.12 Huib. Binkhorst De Bijvangst 2 17 

  Totaal aantal bezoekers 501 

 
 
Oost 
 
Ook in 2017 hebben we negen afdeling avonden georganiseerd. De opkomst was zo goed dat we 
geen reclame in de weekbladen hebben gemaakt, anders passen we niet meer (altijd) in het zaaltje. 
De sprekers waren steeds op tijd en hadden boeiende presentaties. De techniek van beamer, diapro-
jector en geluidversterker werkte feilloos. De barbediening vooraf en in de pauze was vlot en gezel-
lig. 
 
We kunnen het als bestuursleden goed met elkaar vinden. Wat wil je nog meer? Zo doorgaan denken 
we... 
 
Evenals voorgaande jaren zal het jaarprogramma weer worden gepubliceerd op de website van de 
NVBS. Het afdelingsbestuur is in het afgelopen jaar twee maal bijeengekomen. In 2018 zullen ook 
weer negen clubavonden worden gehouden. We hebben in het afgelopen jaar geen excursie georga-
niseerd. 
 
Ook in 2018 zullen we voor onze bijenkomsten weer gebruik maken van het gebouw “de Uithoek” op 
het Arnhemse emplacement Berg. We zijn de beheerder dankbaar voor de gastvrije ontvangst en 
hopen nog vele jaren hier te gast te kunnen zijn. 
 
Klaas Wielinga - secretaris afdeling Oost 
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Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Oost in 2017 
 

Datum Spreker Onderwerp Aantal bezoekers 

04.01 Bart van ’t Grunewold Stoom in het arbeiders- en boerenparadijs 43 

01.02 Bert van Raaij Trams in en om Brussel, in de Ardennen en in 
Noord-Frankrijk 

27 

01.03 Bert van der Kruk Terug in de tijd - Servus ÖBB 37 

05.04 Roef Ankersmit Spoorwegen in Nederland in de 2e helft van de 20e 
eeuw  (deel 2) 

45 

03.05 Leo de Jong en  
Sicco Dierdorp  

British Rail Diesel 1950-1970 20 

06.09 Gerrit van Arendonk De klassieke Düwagtram 26 

04.10 Arjan Ligtenbarg en 
Huig van de Marel 

Van Arnhem naar Duitsland 34 

01.11 Frans Blanker Innotrans 24 

06.12 Jaap Nieweg Op smalspoor tot in de haarvaten van de Achter-
hoek   

60 

  Totaal aantal bezoekers 316 

  
 

Oost Brabant 
 

Er waren in dit verslagjaar weer tien bijeenkomsten. Op zeven avonden werd het programma ver-

zorgd door een spreker van buiten de afdeling. De hieraan verbonden reiskosten, plus de zaalhuur, 

betekenden een flinke uitgavenpost. Daar stond slechts een gering bedrag aan bezoekersbijdragen 

tegenover. Het aantal leden en introducés dat we in 2017 mochten begroeten kwam nl. uit op 134 

(dus gemiddeld 13,4 per avond), het laagste aantal in decennia. Een reden is de vergrijzing onder de 

vaste bezoekers. Er overlijden leden en er zijn er die fysiek tot hun spijt niet meer in staat zijn de 

bijeenkomsten te bezoeken. Anderzijds moeten we nog steeds constateren dat jongere leden op de 

afdelingsavonden ontbreken, terwijl de vaste bezoekers hen graag zouden zien komen, met mogelijk 

nieuwe ideeën en technieken voor interessante presentaties. Het afdelingsbestuur blijft zijn best 

doen om voor een afwisselend programma te zorgen. 

 

Op de bijeenkomst in november moest er het nodige worden geïmproviseerd. De geplande spreker 

moest door overmacht op het allerlaatste moment verstek laten gaan. Als alternatief werden spoor-

wegdocumentaires over ouder NS-materieel en over de Bernina-lijn vertoond, met waardering van 

de aanwezigen. 

 

In juli maakte een groep afdelingsleden een uitstapje naar Duitsland, waar sporend en “schwebend” 

een deel van het Ruhrgebied werd bezocht. Mede dankzij het aangename weer een geslaagde dag. 

Tezamen met de maandelijkse bijeenkomsten en de geanimeerde meebrengavond een geslaagde 

reeks activiteiten, die een groter aantal bezoekers rechtvaardigen.  

 

 Bert van Diepen - secretaris  
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Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Oost-Brabant in 2017 

 
Datum Spreker(s) Onderwerp Aantal bezoekers 

20.01 Martijn Roos Innotrans 2016 12 

17.02 Ciril van Hattum Reizend door het Oostblok 16 

17.03 Mar de Klerk Spoorwegen in Denemarken 17 

21.04 Geert Wessels, Thijs de la 
Vieter en Rinse Kooiman 

Jaaroverzicht 2016 12 

19.05 Bert van der Kruk NS in de jaren '70 en '80 10 

09.06 Hans van Poll La SNCF a toute vapeur 10 

15.09 Marco Moerland Guilty tickets 8 

25.10 René Platjouw Spoorwegwerken Zwitserland 16 

17.11  vervangend DVD-programma 18 

15.12 diverse leden Meebrengavond 15 

  Totaal aantal bezoekers 134 

 
 
 

Rijnland 
 
Wij zijn het nieuwe jaar begonnen met een nieuwjaarsbijeenkomst, die tevens gebruikt werd om een 
aantal kleinere presentaties door de bezoekers mogelijk te maken. De aanwezigen vonden dit leuk 
zodat het inmiddels herhaald is. Het totaal aantal bijeenkomsten in de Alettahof te Voorschoten 
kwam hiermee op 11. De zaal voldoet aan onze wensen met bar, geluidsinstallatie, automatische 
verduistering en een mooi groot projectiescherm. Minpuntje is dat de kapstokhaken dit jaar naar 
buiten de zaal zijn verplaatst. Uiteraard moeten wij voor de zaal wel een marktconforme prijs beta-
len, maar een opslag voor het gebruik van scherm en geluidinstallatie is afgekocht. 
 
De bezoekerscijfers zijn dit jaar met een gemiddelde van 34 gelijk gebleven, de verschillen spelen zich 
achter de komma af. Wij ervaren dat de programmering een belangrijke rol speelt in het aantrekken 
van bezoekers, reden waarom we steeds proberen een onbekende spreker of een nieuw onderwerp 
op de rol te zetten. Dit jaar waren er twee; drs. Jeroen Groenendijk van de HTM en Arco Sierts. He-
laas heeft de laatste zich ongeveer 6 uur voor het begin van de avond afgemeld. Met snel mailver-
keer zijn toen de meeste bezoekers (tot uit België zelfs) gewaarschuwd waarmee een bezoekers-
topper verloren ging. Ons programma kent ook twee min of meer vaste onderwerpen, dat zijn het 
RTA-jaaroverzicht en een thema met NZH of HTM. Dit laatste trekt ook altijd bezoekers uit de omge-
ving, die geen lid zijn. Deze betalen een hogere toegangsprijs (€ 3,50) waardoor leden in het voordeel 
blijven. 
 
Bekendmaking van het programma is van groot belang, evenals het promoten van de vereniging zelf. 
Behalve de normale kanalen (Op de Rails, de NVBS-website en Facebook) gebruiken we ook banners 
op Somda, de plaatselijke krantjes en een herinneringsmail naar de leden en belangstellenden in de 
omgeving. Deze mail wordt door onze vaste bezoekers zeer op prijs gesteld en reduceert het "verge-
ten van een avond". Het bijhouden en uitbreiden van de mailinglist is wel van belang. 
De exploitatie van de afdeling is tamelijk stabiel, en licht winstgevend, waardoor we in staat zijn de 
benodigde apparatuur aan te schaffen. We serveren een koekje bij de koffie, maar voor een gratis 
welkomstdrankje is alleen op de nieuwjaarsbijeenkomst financiële ruimte. 
De bestuurssamenstelling en de taakverdeling is dezelfde gebleven en de leden doen dit nog steeds 
met plezier. De samenwerking met de dichtbij gelegen afdeling Den Haag is prima, waarbij het - in de 
clusterbijeenkomsten afgesproken - verwijzen naar elkaars programma’s werd voortgezet. 
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Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Rijnland in 2017 
 
Datum Spreker Onderwerp Aantal bezoekers 

(leden +  
introducés) 

01.01 Leden afdeling Nieuwjaarsbijeenkomst met korte meebreng-
presentaties 

24 + 3 = 27 

18.01 RTA Amsterdam 2016 op Rails 29 +2 = 31 

15.02 John Krijgsman Berliner Metamorphosen - deel 2 26 + 1 = 27 

15.03 Sjoerd Bekhof Spoorse ontwikkelingen in Duitsland 22 + 6 = 28 

20.04 Frits van Dam NZH-avond 39 + 21 = 60 

17.05  Karel Hoorn Alternatief programma 29 + 0 = 29 

21.06 René Platjouw Spoorwegwerken in Zwitserland 20 + 3 = 23 

20.09 Jeroen Groenendijk HTM quo vadis? 44 + 4 = 48 

18.10 René Jongerius Door onveilig sein: spoorwegongevallen en ATB 30 + 3 = 33 

15.11 RTA Amsterdam Klankbeeld tram en trein Amsterdam  
jaren ’60 en ‘70 

26 + 10 = 36 

20.12 Bert van der Kruk Nederlandse Spoorwegen in de jaren ’70 en ‘80 27 + 6 =33 

  Totaal aantal bezoekers 316 + 59 = 375
1)

 

1) zonder de 4 bestuursleden. In 2016 waren er - met één avond minder - 343 bezoekers. 

 
 
Rotterdam 
 
In 2017 heeft de afdeling Rotterdam negen verenigingsavonden gehouden. 
 
2017 is het eerste volle jaar op de nieuwe locatie van Miniworld Rotterdam. Het totaal aantal bezoe-
kers is ten opzichte van het topjaar 2016 licht teruggelopen van 287 naar 276. Vooralsnog zal een 
jaarlijkse subsidie van het NVBS hoofdbestuur nodig zijn om samen met de inkomsten van de entree-
gelden etc. de verenigingsavonden te kunnen bekostigen. 
 
Sinds het najaar van 2017 worden de verenigingsavonden (kosteloos) aangekondigd in de digitale 
agenda’s van de Havenloods (een plaatselijke krant) en de Rotterdam Tourist Info / VVV Nederland. 
De samenwerking met Miniworld Rotterdam verloopt prima en met subsidie van het NVBS hoofdbe-
stuur werden in de restaurantzaal gordijnen aangebracht om volledig in het donker te kunnen pro-
jecteren. Voorafgaand aan de reguliere verenigingsavond van 14 september verzorgde Marc van 
Buuren – algemeen directeur van Miniworld Rotterdam – een exclusieve rondleiding voor de NVBS 
leden in de nieuwe modelbaanruimte waar het themadeel over Schotland en Engeland in aanbouw 
is. 
 
Op de meebrengavond van 12 oktober werden door zes leden presentaties gegeven: “RET Trams in 
Roemenië” door Fer Huizer, “Go USA!” door Frans Blanker-Halstein, “Als de avond valt” door Paul 
van Baarle, “Tram, trein en veerboot in Messina” door Nico Booij, “Wirtschaftswunderland” door 
Marco Moerland en “Varia van tram en trein” door Cor Engelbert. 
Op 9 november (de “Rotterdam-avond”) werd jubilaris - en Rotterdam-kenner bij uitstek - Henk Mer-
tens door het bestuur in het zonnetje gezet. 
 
In de jaarvergadering van 11 mei zijn Richard van Rijn en Cor Engelbert afgetreden als bestuurslid. 
Richard was 12 jaar lang de secretaris en het “technisch hart” van de afdeling. Cor organiseerde als 
vicevoorzitter gedurende 10 jaar de programma's. Door hun inzet hebben de leden veel interessante 
en gezellige avonden kunnen bezoeken. Paul van Baarle werd gekozen tot nieuwe secretaris en 
vormt nu samen met Frans Blanker-Halstein (voorzitter) en Jos Schmitz (penningmeester) het Rotter-
damse bestuur. 
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Exclusieve rondleiding door Marc van Buuren bij Miniworld Rotterdam 
 

Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Rotterdam in 2017 

 
Datum Spreker Onderwerp Aantal bezoekers* 

12.01 Marco Moerland Toen en Thans 28 

09.02 John Krijgsman Berliner Metamorphosen (deel 1) 34 

09.03 Bert van Raaij De Brusselse tram 26 

13.04 Gerrit Nieuwenhuizen De Betuweroute 25 

11.05 Frank van Setten Hoe de GTW terug kwam naar de Achterhoek 27 

14.09 Bastiaan Luytjens De weg kwijt in Engeland 29 

12.10 Leden van de afdeling De meebrengavond 22 

09.11 Maurits van den Toorn Anderhalve eeuw Rotterdam en OV 45 

14.12 John Krijgsman Berliner Metamorphosen (deel 2) 40 

  Totaal aantal bezoekers 276 

* =inclusief de aanwezige bestuursleden. 

 

 
Twente 
 

In het jaar 2016 was het gemiddelde aantal bezoekers van onze maandelijkse afdelingsbijeenkom-

sten in Hengelo met 53.3 behoorlijk hoog, ondermeer het gevolg van de enorme topdrukte in januari 

2016, met 119 aanwezigen. Dat er in 2017 enige daling is in het gemiddelde aantal bezoekers, was 

dus te verwachten, maar gelukkig blijft het aantal bezoekers stabiel op het aanzienlijke niveau van 48 

bezoekers, dus in Twente “zit de loop er goed in”; ook stijgt geleidelijk het aantal jongere spoorweg-

hobbyisten dat onze avonden bezoekt.  

 

Onze afdelingsactiviteiten worden ondermeer aangekondigd via onze maandelijkse Afdelingsnieuws-

brief en op onze Facebook pagina NVBS.Twente waarop we ook regionale spoorse nieuwsberichten 

plaatsen en actuele tips voor bijvoorbeeld bijzondere ritten en spoorwegfoto´s uit de regio Twente 

delen. Het aantal likers van onze Facebook pagina NVBS.Twente is in 2017 gestegen van 319 naar 342 

likers.  

 

Op zaterdag 6 mei 2017 organiseerde NVBS Afdeling Twente een gezellige en geslaagde afdelingsex-

cursie per trein vanaf Arnhem naar het Ruhrgebied voor een bezoek aan de grote OKtoRail model-
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baan en de Grugabahn in het Grugapark in Essen, en een uitgebreide rondrit door Düsseldorf met 

een historische Düwag tram uit 1956. Tijdens de tramrit werd een groepsfoto met alle 60 deelnemers 

gemaakt bij het historische depot “Am Steinberg”, waar een mooie collectie museumtrams bekeken 

kon worden. Mede dankzij het prachtige weer hebben de deelnemers geweldig van deze dag geno-

ten! 
 

 
 

Groepsfoto tijdens de afdelingsexcursie op 6 mei 2017  
bij het historische tramdepot “Am Steinberg” in Düsseldorf. 

 

Op 20 september was de première van de duo-presentatie door 2 MBS vrijwilligers over de jubile-

rende Museumbuurtspoorweg in Haaksbergen. Van deze druk bezochte avond over 50 jaar MBS 

werd door de regionale TV-omroep van Haaksbergen een reportage gemaakt, die terug te zien is op 

onze Facebook pagina van de afdeling Twente. Ter promotie van deze bijeenkomst werd ook een 

eerste experiment gedaan met een betaalde advertentie op Facebook, ter promotie onder een selec-

tieve doelgroep op Facebook. 

 

In 2017 zijn helaas 2 regelmatige bezoekers van onze bijeenkomsten overleden, nl. Johan Wirds uit 

Oldenzaal  en Ad de Heer uit Nijverdal. 

 

De samenwerking met de nieuwe zaalbeheerder van onze zaal ’t Schöpke verloopt uitstekend, we 

voelen ons elke maand daar weer zeer welkom. De bezoekers zijn enthousiast over onze mooie en 

gunstig gelegen zaal in Hengelo. We hopen daar nog lang gebruik van te kunnen maken en elke 

maand vele (Twentse) spoor- en tramliefhebbers te mogen verwelkomen bij onze gezellige en infor-

matieve bijeenkomsten. De sprekers die vaak een verre reis naar Twente ondernemen zijn daar ook 

zeker erg blij mee! 
 

 
 
 
 
 



29 

 

Jaarverslag 2017 
Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen - opgericht 28 februari 1931 

Overzicht bezoekers aantallen van de afdeling Twente in 2017 
 
Datum Spreker(s) Titel aantal bezoekers 

18.01 Ton Pruissen Het IJzeren Paard (DVD-films) 57 

15.02 Ambrosius Baanders  La grande vitesse française 50 

15.03 Bert van der Kruk De Nederlandse Spoorwegen  
in de jaren ’70 en ‘80 

77 

19.04 Hans Altena en Hans Elzinga Mijn Internetalbum 40 

17.05 Gerrit Nieuwenhuis De Betuweroute 48 

21.06 De bezoekers zelf Foto/video meeneemavond 35 

20.09 Michel Dispa en Peter Barink 50 jaar Museum Buurtspoorweg 69 

18.10 Erwin Voorhaar Tram toen en nu 38 

15.11 Sicco Dierdorp en Leo de Jong British Railways diesel in de jaren 1950 - 1970 43 

13.12 Ron Couvée en John Tapking Van Bosporus naar Rode Zee 46 

27.12 De bezoekers zelf Oudejaarsbijeenkomst en  
foto/video meeneemavond 

25 

Totaal aantal bezoekers 528 

 
 
Utrecht 

 
In 2017 organiseerde de afdeling Utrecht 9 bijeenkomsten op de eerste maandag van de maand. In 
de periode juni tot en met augustus waren er geen activiteiten.  
 
Het gemiddeld aantal bezoekers bedroeg 23. De best bezochte avond was de presentatie van Roef 
Ankersmit - Spoorwegen in Nederland, 50 jaar geleden (1955-1970) met 32 bezoekers. 
 
Ook dit jaar vonden de bijeenkomsten plaats in een zaal van het Nederlands Volksbuurt Museum in 
het centrum van Utrecht. Deze locatie wordt door veel bezoekers gewaardeerd vanwege de korte 
loopafstand tot het centraal station en de nabijheid van twee bushaltes. 

 
Mar de Klerk - secretaris/penningmeester 
 

Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Utrecht in 2017 
 
Datum Spreker Onderwerp Aantal bezoekers 

09.01 Peter Doove Sporen in Saksen - deel 2 17 

06.02 Paul Muré Reisindrukken uit Oost-Europa 25 

06.03 Mar de Klerk NS in 1989 en 1990 23 

03.04 Bastiaan Luytjes De weg kwijt in Engeland 21 

01.05 Mar de Klerk Spoorwegen in DK 1990-2015 23 

04.09 Roef Ankersmit Spoorwegen in NL - 50 jaar geleden 32 

02.10 Karel Hoorn en Cock Koelewijn Films van Frits Dam 23 

06.11 Kees van de Meene Spoorwegherinneringen op foto en film 23 

04.12 René Platjouw Uit de NVBS Schatkamer 22 

  Totaal aantal bezoekers 209 
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West Brabant 
 

Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling West-Brabant in 2017 
 
Datum Spreker(s) Onderwerp Aantal bezoekers 

27.01  Meebrengavond 10 

17.02 René Platjouw Filmavond 17 

31.03 Pim van der Kuijlen 
en Serge Hagoort 

Een NVBS’er op reis. 17 

28.04 Karel van Hilten Hongarije en buurlanden 16 

19.05 Wim Dautzenberg Langs Nederlandse rails 14 

25.08  Trein en tram in binnen- en buitenland 12 

29.09 Bram Stelling Met de Trans Mongolië Express van Moskou naar 
China 

6 

27.10 Ciril van Hattum Reizend door het socialistische Oostblok 16 

24.11 Martijn Roos Innotrans, Potsdam en Berlijn 6 

22.12 Marius Broos De Halvezolenlijn 14 

  Totaal aantal bezoekers 128 

 
 
Zeeland 
 
De afdeling Zeeland heeft in 2017 9 bijeenkomsten gehouden met gemiddeld 11,6 bezoekers, wat 
een lichte daling (1,1)  is ten opzichte van het gemiddelde over 2016. Ook al zien we dat jongeren de 
bijeenkomsten bijwonen, de afdeling kan de vergrijzing helaas niet stopzetten.  
 
Op 18 en 19 februari 2017 was de NVBS, namens de afdeling Zeeland, weer vertegenwoordigd op de 
Modelbouwshow in de Zeeland-hallen te Goes. Veel bezoekers konden (hernieuwd) kennismaken 
met de NVBS en met de mogelijkheden die er binnen de vereniging aanwezig zijn, wat in enkele ge-
vallen heeft geleid tot spontane aanmelding als lid. Tijdens de Modelbouwshow is ook het program-
ma van de afdeling Zeeland onder de aandacht gebracht. 
 
Ook is het programma bij een plaatselijke modelspoorwinkel neergelegd, bij modelspoorruilbeurzen 
in de omgeving en is bekendheid aan de bijeenkomsten gegeven via de internetpagina’s van de 
plaatselijke weekkrant en regionale omroep.  
 
De afdeling Zeeland telde op 1 januari 2017 49 leden waarvan gemiddeld zo’n 24% de avonden be-
zoekt.  De opkomst is onder andere afhankelijk van het onderwerp, de weersomstandigheden en het 
beslag op de agenda’s van onze bezoekers.  
 

Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Zeeland in 2017 

 
Datum Spreker Onderwerp Aantal bezoekers 

13.01 Alwin Pot Geleid openbaar vervoer in Japan 10 

10.02 Ernst van Gulden Langs het spoor in Vietnam 14 

17.03 Kees Bijl Spoorwegimpressies tussen Den Haag en Keulen rond 
1970 

11 

28.04 Dick van der Hof "Blau-beige"in Noord-Duitsland: Hamburg Altona en Kiel 8 

12.05 Bram Stelling Naar China via Rusland met een omweg via Bosnië - 
Servië 

11 

08.09 Diverse sprekers Digitale (dia-) meebrengavond 10 

13.10 Marius Broos Bergen op Zoom - Transport over Rails 10 

10.11 Bert van der Kruk Nederlandse Spoorwegen in de jaren '70 en '80 13 

08.12 Hans van Poll Duitse Plandampf 2016 en Britse museumstoom 2017 17 

  Totaal aantal bezoekers 104 
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Zuid Limburg 
 

        
 

Het exterieur en het interieur van de locatie van de bijeenkomsten van de afdeling Zuid-Limburg 
Het fraaie station van Schin op Geul 

 
Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Zuid Limburg in 2017 

 
Datum Spreker(s) Onderwerp Aantal bezoekers 

13.01 Bart van ‘t Grunewold  40 jaar SSN 11 

11.02 Jan Roos en Wim Vos Meeneemavond 11 

10.03 Sef Rameckers Electr. loc’s van de SBB 13 

14.04 Roef Ankersmit Ned. Spoorwegen in de tweede helft van de 
vorige eeuw 

18 

12.05 Kees van de Meene Spoorwegherinneringen op foto en film 17 

09.06 Gerrit Nieuwenhuis De Betuwelijn 14 

15.09 Mar de Klerk Spoorwegen in Denemarken 13 

13.10 Bert van der Kruk Spoorwegen in Indonesië in 1980 16 

10.11 Theo Geuskens Spoorwegen in het voormalige Oostblok 24 

08.12 Sef Rameckers Zesdaagse stoomrit naar Praag 11 

  Totaal aantal bezoekers 148 

 
 

Zwolle 
 
2017 was het tweede opeenvolgende jaar waarbij de locatie van de afdelingsbijeenkomsten verhuis-
de. Ons tijdelijke onderkomen in Hotel Wientjes is in mei vervangen door de Stadkamer, de naam 
voor de recent verhuisde bibliotheek van Zwolle. De afstand tussen de stationstunnel en Stadkamer 
bedraagt zo’n 400 meter. Belangrijker is dat we de beschikking hebben over een ruime zaal met pro-
fessionele beamer en geluid. Daarnaast is ook hier catering. 
 
Ook in 2017 was de afdeling Zwolle gastheer van de clusterbijeenkomst Noord-Oost. Ondanks enkele 
organisatorische strubbelingen kort voor de bijeenkomst kunnen alle deelnemers terugkijken op een 
vruchtbare vergadering. 
 
De afdeling Zwolle houdt jaarlijks tien bijeenkomsten waarvan twee DHZ: de Meeneem-Avond en de 
Vakantie-Varia-Avond. Bezoekers krijgen dan 15 minuten presentatietijd. Hiermee bieden we alle 
bezoekers gelegenheid iets van hun hobby te tonen. De drempel ligt zodoende lager, we krijgen vaak 
ongebruikelijke beelden te zien en het vergroot de saamhorigheid. Soms ontdekken we zo ook nieuw 
talent dat een avondvullende presentatie kan houden. In 2017 bedroeg het gemiddelde bezoekerstal 
33 en dat betekent een kleine daling ten opzichte van 2016. Evert Heusinkveld trok 47 bezoekers en 
hiermee overtrof hij alle andere presentaties ruimschoots. De ondergrens was 23.  
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In september heeft de afdeling haar eigen Facebook-pagina geopend. Hierop worden primair de af-
delingsbijeenkomsten aangekondigd. Dit als aanvulling op de persberichten die we de regionale me-
dia toesturen en de oproepen die we onze vaste bezoekers e-mailen. Vooralsnog toont de Facebook-
pagina geen meerwaarde. 
 

 
 

De bijeenkomst van de afdeling Zwolle op 13 september 2017 
 Mijn Internet Album door Hans Altena en Hans Elzinga. 

 
Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Zwolle in 2017 

 
Datum Spreker(s) Onderwerp Aantal bezoekers 

11.01 Steven Hopman Nederlands spoorwegmaterieel in het buitenland 33 

08.02 Diverse Meeneem-avond 32 

08.03 Peter Doove De Duitse Waddeneilanden 32 

12.04 Ambrosius Baanders La grande Vitesse Française 32 

10.05 Watze Draijer Beelden van historisch materieel in Duitsland 33 

07.06 Peter-Paul de Winter Het Spoorwegmuseum 39 

13.09 Hans Altena en Hans Elzinga Mijn Internetalbum 23 

11.10 diverse Vakantie-Varia-Avond 27 

08.11 Evert Heusinkveld De “Hannoversche Westbahn” 47 

13.12 Sicco Dierdorp en Leo de Jong British Railways Diesel jaren 1950-1970 31 

  Totaal aantal bezoekers 329 

 
 
10. Jaarverslagen van de diensten en commissies  
 

10.1. NVBS winkel  
 
Algemeen 
Het jaarverslag van de winkel stemt bepaald niet vrolijk. Niet alleen liep de netto winst opnieuw te-
rug, maar ook overleden twee medewerkers, die veel voor de winkel gedaan hebben, Op 2 augustus 
2017 overleed Jan van Hartesveldt en op 7 december 2017  Pleun Benard. Een ruime delegatie van 
de winkel was bij de uitvaarten aanwezig. 
 
De in- en verkoop van tweedehands boeken liep aanzienlijk terug. De omzet staat nu op het niveau 
van 2014. Hoewel goed merkbaar in het resultaat is dit op zichzelf niet zorgwekkend. We zijn hierbij 
afhankelijk van schenkingen en/of opruiming. Vaak zitten hier ook vrij veel min of meer onverkoop-
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bare boeken bij die iedereen al heeft.  De dalende tendens in de verkoop van nieuwe boeken heeft 
zich omgezet in een stijging. Het best verkochte boek dit jaar was dat van de spoorwegfotograaf De-
rens.   
 
Er is een tendens dat boeken met veel gegevens (de vroegere naslagwerken) bij de jongere leden nog 
minder in trek zijn. Atlassen met kaarten, die een bezoek aan een bepaald onderwerp vergemakkelij-
ken blijken aan te slaan. Er werd een begin gemaakt met het voorraadbeheer via de kassa, maar door 
de ontwikkelingen op automatiseringsgebied (nieuwe website c.a.) is dit uitgesteld.  
 
De Winkel is er voor en door de leden. In diverse NVBS-gremia kan de Winkel het belang van zijn 
bestaan en dat van zijn klanten naar voren brengen. Ondanks de verschillende doelstellingen is er 
een goede samenwerking aanwezig is met SNR, P&R, de Bibliotheek, Huisvesting en toevallige be-
langhebbenden. De samenwerking bij schenkingen en legaten op basis van de vorig jaar vastgelegde 
interne procedures verliep naar tevredenheid onder leiding van Karel van Ipenburg.  
 
Marketingcommunicatieplan en assortiment 
Het marketingcommunicatieplan voor de winkel is gereed, en een aantal aanbevelingen is al doorge-
voerd. Een onderdeel van dit plan is ook de webwinkel  waarvan de voorbereiding tot vernieuwing 
dit jaar is gestart.  
 
Wij zijn van mening dat een groter assortiment tot extra verkoop leidt. Ons assortiment is niet ge-
ring, maar de verkoop per item is vaak niet groot. Ook dit jaar gingen meer dan 1000 verschillende 
artikelen over de toonbank. Dit brede aanbod is uniek in Nederland en leden die voor het eerst ko-
men zijn vaak blij verrast. Voor nieuwe boeken blijven we natuurlijk afhankelijk van wat er in het jaar 
wordt uitgebracht en zeker ook de kwaliteit daarvan. Wat dat betreft zijn onze klanten vaak erg kwa-
liteitsbewust, en doet de prijs er wat minder toe. 
 
Medewerkers en bestuur 
De wat hoge gemiddelde leeftijd van de medewerkers is een punt van zorg. Door eerder genoemd 
overlijden hebben we twee medewerkers minder. Deze vermindering kan nog intern worden opge-
vangen. Enkele medewerkers zijn bezig met een voorzichtige afbouw, c.q. overheveling van hun ta-
ken naar jongere personen. Tevens wordt gekeken of het mogelijk is de winkelpagina in eigen beheer 
op te maken, Het aantal medewerkers dat de kassa kan bedienen wordt uitgebreid, wat vooral op 
drukke dagen prettig is. 
 
Het bestuur is dit jaar ingekrompen tot 5 personen. De penningmeester, Rob Brood,  wordt bijge-
staan door Richard Rood, die de boekhouding verzorgt. Richard heeft dit jaar aangegeven geen be-
stuursfunctie meer te ambiëren. Secretaris is Paul Muré, voorzitter/beheerder Karel Hoorn, Peter 
Doove heeft als belangrijkste taak de indeling van de medewerkers en de opleiding voor het bedie-
nen van de kassa. De plaats van Jan van Hartesveldt is ingenomen door Leo Zilverentant met aan-
dacht voor de tweedehandsafdeling. 
 
Voor interne afstemming en communicatie waren er vier medewerkersvergaderingen en twee aparte 
vergaderingen van actiebeheerders. Ons digitale interne mededelingenblad "de Winkelbel" ver-
scheen 9 keer dit jaar.  
 
Openingsdagen en buitenverkoop 
De winkel kan alleen blijven bestaan door de vrijwillige inzet van een groot aantal gedreven mede-
werkers. Zij zorgen niet alleen voor de inkoop en de winkel zelf, maar ook voor de webwinkel, ver-
zending en een groot aantal andere zaken die voor de klant ongezien blijven. Een woord van dank is 
hier op zijn plaats aan alle medewerkers, die vrijwillig hun tijd hiervoor beschikbaar stellen. Het tijds-
beslag varieert van ruim een week per jaar tot soms enkele dagen per week.  
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Samen zorgden we er voor dat de winkel in NVBS Centraal 45 keer was geopend en we ons 11 dagen, 
in samenwerking met P&R, presenteerden op manifestaties. 
 
De winkel was de eerste, derde en een eventuele vijfde zaterdag van de maand voor de leden geo-
pend van 12 tot 16 uur. In totaal 28 keer. Ook elke derde donderdag van de maand, 12 keer, was de 
winkel van 19 tot 21 uur geopend. Hierbij zijn twee nieuwe ontwikkelingen. Een aantal vijfde zater-
dagen van de maand werden themadagen georganiseerd. Aandacht voor smalspoor inclusief een 
lezing, Oost-Europa en een ruil- en verkoopbeurs zorgden voor veel toeloop. De themadagen op de 
vijfde zaterdag van de maand zullen in 2018 worden voortgezet. Op donderdagavonden is over het 
algemeen vrij rustig. Er werd samen met de Bibliotheek besloten in de eerste helft van 2018 te expe-
rimenteren met een andere openingstijd, van 17 tot 20 uur. Na  evaluatie zal worden bekeken of 
deze nieuwe openingsuren een verbetering zijn. 
 
Tijdens de reguliere openingsdagen van de winkel waren er ook speciale evenementen. Op 29 april 
presenteerde het Railtheater Amsterdam het Jaaroverzicht 2016 op film.  Verder waren er de SNR-
dag op 18 maart en de presentatie van het excursieprogramma van SNE op 2 december. Bij dit soort 
activiteiten gaat de winkel al om 11 uur open. Op 6 mei zorgde de presentatie van het boek "Lode-
wijk Derens, Nederlands eerste spoorwegfotograaf" voor veel klanten. 
 
Er waren vijf extra openingen in 2017. Op zaterdag 28 januari werd voor de eerste keer een veiling 
georganiseerd.  Vanwege het succes zal dit, als er voldoende kavels zijn aan te bieden, wellicht her-
haald worden. Voorafgaand aan de ALV op 8 april en het Stafberaad op 11 november was de winkel 
geopend. En 28 mei werd de winkel ook gepresenteerd op de nieuwe ledendag. 28 oktober zorgde 
de Railquiz voor veel bezoekers. En de quiz werd ook nog eens gewonnen door het team “Boeken-
wurmen”.  
 
De winkel was buiten Amersfoort op 11 dagen actief. Ook in 2017 waren we aanwezig op de Neder-
landse Modelspoordagen in Rijswijk (21-22 januari), Rail 2017 in Houten (17-19 februari) en op 2 en 3 
september bij de VSM tijdens “Terug naar toen”. Deelname aan de Koningsdagrit op 27 april ging op 
het laatste moment niet door. Wel nieuw is de manier van samenwerking met P&R, waarbij de win-
kel met een beperkt assortiment en één medewerker deelneemt. Dat gebeurt vooral bij manifesta-
ties waar je je wel wilt laten zien, maar waar je een lage omzet verwacht. Bij 25 jaar STAR (16-17 
september) en 40 jaar MBS op 15 oktober is hiermee begonnen. In 2018 zal deze manier van werken  
verder worden uitgebreid. Nieuw in 2017 was een succesvolle deelname aan de bekende Boeken-
markt in Deventer op 6 augustus. Voor volgend jaar is al een stand geboekt. 
 
De verkoop op beurzen laat een sterk wisselende lijn zien met een neergaande verkoop. Bij meer-
daagse beurzen is er een enorm verschil tussen de eerste dag en de volgende dagen. Dag één zorgt 
voor het leeuwendeel van de omzet. We beperken ons op beurzen tot wat we, vooral tweedehands, 
in huis hebben. Met nieuwe boeken ondervinden we namelijk steeds meer concurrentie van uitge-
vers met een eigen, vaak grote, stand en dumpprijzen.  Kunnen we modelspoor aanbieden dan zorgt 
dat voor extra belangstelling en omzet. 
 
Tweedehands artikelen 
Het belang van tweedehands materiaal wordt door de daling in de aanvoer nog eens opmerkelijk 
duidelijk. De afdeling wordt gevoed door eigen aankoop, wat overblijft van schenkingen en de af-
stoot van dubbel materiaal uit de verzamelingen. Dat levert een sterk  wisselend aanbod op. Dit jaar 
zat de omvang op het niveau van 2014 en laat daarmee de sterke schommelingen zien t.o.v. het top-
jaar 2016 waarin ook een tweede uitverkoopdag moest worden ingelast. Wel kon aan het einde van 
het jaar een flinke hoeveelheid modeltreinen worden ingekocht, maar de verkoop zal hoofdzakelijk 
het nieuwe jaar plaatsvinden. 
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De winkel in bedrijf 
 

De afweging wat wel en niet verkoopbaar is speelt ook een grote rol om de winkel (en de opslag) niet 
“vol te laten lopen". De beurzen leveren een kleine categorie andere klanten op, die kopen zaken 
waarvan onze leden “al voorzien zijn” en dat ruimt ook wat op.  
 
De webwinkel 
De webwinkel is goed voor ca.15 % van onze totale verkoop. Het huidig format (de presentatie) is 
verouderd en sommige tellingen werken niet goed. Omdat voorzien is in een totale aanpak van de 
NVBS-site liggen hier kansen op verbetering. We verwachten dat de attractiviteit van een nieuwe 
opzet de verkoop zal stimuleren. 
 
De omzet via de internetwinkel is dit jaar ongeveer gelijk gebleven. Landelijk gezien is de internet 
boekverkoop gestegen. Qua leveringstijd blijven wij altijd in het nadeel. Het is in onze vrijwilligersor-
ganisatie zonder dagelijkse bemensing niet mogelijk de korte leveringstijd van professionele bedrij-
ven te evenaren. Extra concurrentie ondervinden we omdat ook Nederlandse uitgevers en de wat 
grotere boekhandels eigen websites in de lucht brengen. 
 
Verkoopresultaten en financiële situatie 
De totale verkoop in de winkel daalde met 17 % naar € 103.420 excl. BTW. Het merendeel van deze 
daling (15 %) door mindere omzet in tweedehands artikelen, voornamelijk als gevolg van een minde-
re aanvoer. De verkoop van nieuwe boeken steeg met ongeveer 10 %, de omzet in DVD’s daalde met 
13 %, maar is toch nog goed voor 7 % van de totale omzet. Mede door de grote afdracht over 2016 
daalde het resultaat naar € 8872.96. 
In het verslagjaar heeft het hoofdbestuur de geoormerkte reserve van de winkel onverwacht naar 
haar eigen rekening overgeschreven. Ondanks tijdig overleg is het terugstorten van het bedrag (en 
het op twee handtekeningen zetten daarvan) niet in het verslagjaar gerealiseerd. Om de balans geen 
onverklaarbaar verlies te laten vertonen is in samenspraak met het HB een vordering van het afge-
schreven bedrag opgenomen. Van het bovengenoemde positief resultaat zal zoals gebruikelijk 50%  
(€ 4436,48) aan het hoofdbestuur worden afgedragen. 
 
februari 2018 - Karel Hoorn 
 
 

10.2. NVBS Bibliotheek 
 
In 2017 hebben wij het bezoek aan de bibliotheek verder trachten aan te moedigen door onder meer 
de aanschaf van twee vitrinekasten en de installatie van een beeldscherm bij de ingang. Op dit 
scherm wordt relevante bibliotheekinformatie weergegeven zoals onder meer openingstijden. In de 
vitrinekasten worden de nieuwe aanwinsten uitgestald. Verder blijven wij aanhaken bij themabijeen-
komsten van andere NVBS-geledingen en ontvangen daardoor ook nieuwe bezoekers. 
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Na de afvoer van de in 2016 afgestoten dienstvoorschriften en modelbouw zijn de bibliotheekruim-
ten deels opnieuw ingericht. Alle boeken en dvd’s staan nu in de boekenzaal en de ingebonden tijd-
schriften en de buitenlandse dienstregelingen zijn verhuisd naar aparte ruimtes. 
Toch blijft het al in 2015 gesignaleerde ruimtegebrek ondanks de genomen maatregelen actueel, 
immers een toename van weer zo’n 1.500 titels in 2017 vraagt extra kastruimte. De helft hiervan is 
verkregen uit legaten en giften en de andere helft komt uit directe en tweedehands aankopen. In-
middels is een overleg opgestart om de mogelijkheid te onderzoeken om extern een depot te gaan 
huren, waar ook andere geledingen van de vereniging gebruik van zouden kunnen maken. 
 
Het huidige bestand van titels beloopt ruim 24.000, waaronder circa 1.700 dvd’s en cd’s, plus nog 
meer dan 4.000 banden met ingebonden tijdschriften. Driekwart van onze boeken is bijna gelijkelijk 
verdeeld  in de Engelse of Duitse taal en slechts 18% is in het Nederlands. Het aankoopbeleid richt 
zich op alle titels, die betrekking hebben op Nederlands railvervoer alsmede in bescheiden mate het 
Belgische. Vanuit schenkingen en legaten worden restrictief andere geografische gebieden uitge-
breid. Boeken met historische waarde worden ongeacht hun oorsprong bij voorrang opgenomen 
(onze oudste zeven boeken stammen uit de tijd voor 1839!). 
 
Het aantal uitleningen in 2017 is op het zelfde niveau gebleven als in 2016, hetgeen zichtbaar is  in de 
ontvangen leengelden en bedraagt afgerond 1.300 euro.  
 
Al deze activiteiten hebben grote inzet gevraagd van onze medewerkers, waarvoor oprechte dank op 
zijn plaats is. Het bestand van 10 medewerkers bleef constant, met dien verstande dat we afscheid 
hebben genomen van een langdurig zieke medewerker, terwijl een nieuwe medewerker daarvoor in 
de plaats is gekomen. Het team, dat door zijn vaste samenstelling steeds beter alle facetten van het 
bibliotheekwerk beheerst, is daarnaast ook enthousiast en betrokken.  
 
Naast de fysieke behandeling van al onze titels – denk aan de volumineuze interne verhuizingen -  is 
ook dit jaar weer de continue digitale bereikbaarheid van onze collectie een belangrijk aandachts-
punt geweest. 
 
 Van spoorse ontlezing was gelukkig ook in 2017 geen sprake. En ook al omdat de naslagfunctie voor 
(zelf)studie regelmatiger benut wordt, gaan we dan ook vol vertrouwen 2018 tegemoet!  
 
Amersfoort, 26 januari 2018 
Het bibliotheekbestuur en haar medewerkers. 
 
 

10.3. Ledenservice en Communicatie (L&C) 
 
In 2017 is een begin gemaakt met de werkzaamheden van Ledenservice & Communicatie 
binnen de NVBS. Hierin worden de activiteiten van P&R en de activiteitencommissie NVBS 
Centraal opgenomen. Tevens moet het voor de leden gemakkelijker worden gemaakt om 
contact op te nemen met ‘de NVBS’, zonder dat men zich af hoeft te vragen waar ze precies 
moeten zijn. Hierbij is ook de rol van ‘vraagbaak’ voor spoorse vragen opgenomen, al is hier 
in de communicatie naar buiten nog weinig aan gedaan. De nieuwe website zal hiervoor meer 
kansen bieden. In 2017 is 64 keer contact opgenomen met info@nvbs.com, dat pas in de 
tweede helft van 2017 actief is geworden. 
 
Ook zal L&C een rol (gaan) spelen bij de uitrol van de diverse acties die voortvloeien uit het 
marketing-communicatieplan waar door Oege Kleijne in overleg met diverse NVBS-geledingen 
aan wordt gewerkt. In 2017 is hiervoor onder andere een onderzoek geweest naar 
de behoeftes van railliefhebbers die (nog) geen lid zijn van de NVBS. Het marketingcommunicatieplan 
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zal in 2018 meer concrete vormen gaan krijgen. 
 
L&C is er niet enkel voor leden en niet-leden die contact zoeken, maar we doen ook aan 
ondersteuning voor afdelingen, bijvoorbeeld bij publicatie van hun afdelingsprogramma’s. 
 
Bezoeken van manifestaties 
Het afgelopen jaar hebben we als NVBS weer diverse manifestaties bezocht, al dan niet in 
combinatie met onze winkel en de rangeerbaan van onze modelbouwers uit Den Haag. In een 
aantal gevallen werd de stand aangevuld met leden van het hoofdbestuur en leden van de 
verschillende afdelingen. Het “dagelijks bestuur” van P&R bestond uit Dominika de Krosse, 
John van der Wal (penningmeester) Hans Koppelman (coördinator) Maikel Rörik (namens 
HB), de leden Patrick Berger en Anton Schultink (Anton is helaas 27 december 2017 overleden). 
Overeenkomstig de wens van de leden (jaarvergadering 2017) zijn wij als P&R opgegaan in 
de nieuwe afdeling Ledenservice en Communicatie. 
 
manifestatie data Aantal nieuwe leden 
Modelspoordagen Rijswijk 21 en 22 januari 2017 2 
Rail 2017 Houten 17 t/m 19 februari 2017 2 
Openluchtmuseum Arnhem 17 en 18 juni 2017 0 
STAR (25 jaar) - Stadskanaal 16 en 17 september 2017 11 
Stoom Stichting - Rotterdam 7 en 8 oktober 2017 6 
MBS (50 jaar) Haaksbergen 15 oktober 2017 7 
NedTrain Watergraafsmeer - Amsterdam 4 november 2017 7 
Gangelter Modellbautage 
(net over de grens bij Sittard) 

2 en 3 december 2017 0 

Houten digitaal 9 december 2017 0 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie, jaaroverzicht door het Railtheater Amsterdam, themadagen, 
etc. zijn tal van hand- en spandiensten geleverd om de vele mensen te kunnen ontvangen 
onder andere in NVBS Centraal. Daarnaast vonden wij ook nog tijd voor onze eigen P&R-
vergaderingen, de stafvergadering, en de jaarvergadering. 
Ook verzonden wij de proefnummers OdR die via de website worden aangevraagd. Van 
november 2016 tot december 2017 waren dat 19 stuks, wat 9 nieuwe leden heeft opgeleverd. 
 

 
10.4. Dienst Ondersteuning Informatievoorziening 
 
Voor de Dienst Ondersteuning Informatievoorziening (DOI) was het een jaar met zowel positieve als 
minder plezierige gebeurtenissen. In de eerste plaats de zeer terechte benoeming van Ernst van Gul-
den als lid van verdienste tijdens de Algemene ledenvergadering. Het was Ernst die het gelukt is voor 
de vereniging ongeveer 15 jaar geleden een website te realiseren en deze met alle aanpassingen en 
aanvullingen, samen met andere DOI-leden en Cock Koelewijn van Seashore in de lucht te houden. 
Het was dan ook een minder plezierig moment voor DOI toen Ernst aankondigde er per direct mee 
op te houden en DOI te verlaten. Een stroef proces, het gevoel zijn deskundigheid onvoldoende te 
kunnen inzetten en onduidelijkheden bij de herstart van het proces om tot een vernieuwing van de 
website te komen lagen aan zijn vertrek ten grondslag. Een aderlating voor DOI. 
 
Voor DOI was 2017, afgezien van het vertrek van Ernst, een jaar waarin de website naar behoren 
werd beheerd en onderhouden, waar nodig met ondersteuning van Seashore. 
 
Een mooi moment was het bezoek van alle leden van DOI in juni aan de molen in Hazerswoude- Rijn-
dijk die kort daarvoor had gediend als decor voor een reclamefilmpje van de NS op YouTube. 
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Om de Webredactie beter toe te rusten op toekomstige ontwikkelingen hebben Marius Hekker en 
Derk Doeven een cursus WordPress gevolgd. Dit kwam vooral goed van pas bij de opmaak van de 
Nieuwsbrief van de vereniging, NVBS Actueel. De totstandkoming van deze maandelijkse Nieuwsbrief 
vroeg veel tijd van DOI. Daarbij liep de samenwerking met Oege Kleijne, de eindredacteur, altijd op 
rolletjes. 
 
Een belangrijk verandering was de snelle en succesvolle invulling van de vacature die Martin Engels-
ma als contactpersoon voor de afdelingen bij de Websitegroep naliet. Klaas Wierda was de man die 
reageerde op de advertentie en vervolgens toetrad tot de Webredactie. Klaas bleek zeer snel inge-
werkt te zijn. DOI vind het jammer dat Martin om persoonlijke redenen DOI heeft verlaten. 
 
Minder plezierig verliep het proces rond de Belangstellingsregistratie. Nico Booij was vrijwel gereed 
met een prima opzet, waarin alle commentaar van de proefpersonen was verwerkt, toen zijn opzet 
werd ingehaald door het zgn. Solve-onderzoek. Daardoor werd de belangstellingsregistratie in feite 
‘on hold’ gezet. 
 
Een leuke en wellicht wat minder bekende activiteit van DOI is de periodiek door Rudi Liebrand sa-
men met Nico Booij gerealiseerde wisselexpositie op de website. 
 
In de tweede helft van het jaar gaf bestuurslid Frank van Woerkom te kennen te weinig tijd te heb-
ben om Ernst te kunnen opvolgen bij de Groep Technische ondersteuning. Frank koos voor behoud 
van het bestuurslidmaatschap en Derk Doeven volgde hem op als Coördinator technische ondersteu-
ning. 
 
Dat DOI zijn tentakels in andere onderdelen van de vereniging heeft blijkt uit het feit dat Frank en 
Derk ook actief zijn bij de Winkel, Rob de Vries van de Groep webredactie ook actief is bij de redactie 
van Op de Rails en Rudi Liebrand na zijn pensionering hand en spandiensten verricht bij de groep 
Digitaal van SNR. 
 
Tegen het eind van 2017 is (eindelijk) gestuctureerd en projectmatig een onomkeerbaar begin ge-
maakt met het project Vernieuwing Website. DOI is op verschillende manieren betrokken bij dit pro-
ject.  
 

 
10.5. Op De Rails 
 
De jaargang 2017 van Op de Rails heeft een omvang van 628 pagina’s, verdeeld over de gebruikelijke 
twaalf nummers. In december hadden we voor het eerst een nummer van zestig pagina’s (inclusief 
register), vier pagina’s dikker dan we hiervoor als maximum hanteerden. Ook in 2018 zal Op de Rails 
maandelijks verschijnen met nieuws en diverse artikelen. Wie weet komt er ook weer een thema-
nummer. Het lukte vorig jaar niet om de beloofde ‘themamiddag’ in NVBS Centraal te organiseren; u 
heeft deze nog van ons te goed. De Facebookpagina van Op de Rails bereikte in november tiendui-
zend likes, wat we hebben gevierd met een grote weggeefactie. 

 
 
10.6. NVBS Actueel 
 

NVBS Actueel is een digitale nieuwsbrief, bestemd voor leden en niet-leden van de vereniging. De 
nieuwsbrief is gratis en wordt gepubliceerd op internet. Abonnees krijgen een mail zodra er een 
nieuwe editie online staat. NVBS Actueel is in het leven geroepen omdat Op de Rails te weinig moge-
lijkheden biedt om NVBS-gerelateerd nieuws te publiceren. 
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In 2017 zijn tien nummers verschenen, waaronder een speciaal nummer met als thema “reizen”. 
Vaak staat er in zo’n nummer ook een interview. Zo zijn er portretten verschenen van de NVBS-leden 
Hans de Herder, Jacobus Meulman, Evert van Laar, Pleun Benard (overleden in december), Hans 
Stork en René Platjouw. Verder waren er interviews met Dolf Dijkstra (machinist) en Pier Eringa (di-
recteur ProRail). 
 
De redactie van NVBS Actueel bestaat uit Paul van Baarle, Sjoerd Bekhof, Frits van Buren, Derk Doe-
ven en Marius Hekker. Daarnaast is er een groep vaste medewerkers. Tot november was de eindre-
dactie in handen van Oege Kleijne, daarna heeft Nico Spilt deze taak op zich genomen.  
 
NVBS Actueel bestond in december 2017 precies twee jaar. Het aantal abonnees stijgt gestaag; in-
middels zijn dat er bijna 1700. Uit de statistieken blijkt dat de nieuwsbrief goed wordt gelezen. Voor-
al het verenigingsnieuws, de interviews en de rubrieken met adviezen scoren hoog. Maar bijvoor-
beeld ook de zoekplaatjes krijgen veel aandacht.  
 
Uit reacties van lezers en vanuit de vereniging mogen we opmaken dat NVBS Actueel in een behoefte 
voorziet en daarmee een vaste plaats heeft verworven in de “mediamix” van de NVBS. 
  
 

10.7. Dienst Huisvesting  
 
In 2017 is het gebruik van NVBS Centraal door de diverse geledingen van de vereniging niet alleen 
bestendigd, er is ook sprake van toename. Die toename is een gevolg van meer activiteiten. SNE ge-
bruikt de ruimte voor bijeenkomsten ter voorbereiding van reizen en houdt er ook regelmatig de 
bestuursvergaderingen. Samen met de nieuw in het leven geroepen Afdeling Ledenservice & Com-
municatie wordt in het komende jaar invulling gegeven aan de zogenaamde derde zaterdagen.  
SNR heeft de activiteiten ten behoeve van de opbouw van de beeldbank en de ordening van de ver-
zamelingen geïntensiveerd. Het aantal vergaderingen in het kader van de vernieuwing van de vereni-
ging, zoals besloten in de ALV, is toegenomen. 
 
Enkele externe partijen, waarvan de besturen in meerderheid lid zijn van de NVBS, zijn voor hun ver-
gaderingen vaste gebruikers geworden. Het gebruik wordt hen in rekening gebracht. 
De wisselexposities in de vitrines trekken doorgaans veel belangstelling. Deze exposities worden on-
der auspiciën van Janny Bonkenburg ingericht. 
De zakelijke relatie met de Wagenmeester en De Overburen is bestendigd. Hetzelfde geldt voor het 
schoonmaakbedrijf B-Clean.  
 
In de loop van het verenigingsjaar is de discussie over oplossen van ruimtegebrek op gang gekomen. 
Het hoofdbestuur heeft dit onderwerp opgepakt en heeft Huisvesting verzocht om te zien naar op-
slagruimte. Verkenning bij NS-stations in Amersfoort heeft geresulteerd in een voorstel voor het ge-
bruik van een nabij gelegen opslagruimte. Inmiddels heeft het HB groen licht gegeven om deze zaak 
verder af te handelen. 
 
Op verzoek van twee afdelingen heeft Huisvesting twee beamers ter vervanging van de verouderde 
en niet meer correct werkende exemplaren aangeschaft. Inmiddels zijn de nieuwe op hun bestem-
ming aangekomen; de ingenomen exemplaren zijn van de hand gedaan. Om de opslag van data te 
beveiligen door een elders te plaatsen opslagmedium heeft Huisvesting een tweede NAS aange-
schaft. 
 
Door een incident met een los staande rolstelling in de SNR-ruimte is besloten de firma Blokland 
opdracht te geven een voorziening tegen het kantelen van deze rolstelling te ontwerpen. Uitvoering 
zal kort na de jaarwisseling plaatsvinden. 
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Het financieel resultaat is een afspiegeling van de activiteiten, dit komt tot uiting door de teruggelo-
pen kosten ten opzichte van het jubileumjaar 2016. De wijze van administreren heeft de volledige 
goedkeuring van de Kascommissie. In dit verband mag de goede samenwerking met de penning-
meester van het hoofdbestuur niet onvermeld blijven. 
 
In het najaar heeft Anton Schultink zijn werkzaamheden neergelegd. Zijn teruggelopen gezondheid 
noopte hem tot deze stap. Zijn activiteiten voor Huisvesting zijn overgenomen door de overige me-
dewerkers. Kort na Kerstmis kregen we bericht van zijn overlijden. De medewerkers van Huisvesting 
hebben zijn uitvaart bijgewoond. 
 
Werkafspraken maken de leden van Huisvesting doorgaans tijdens aller gelijktijdige aanwezigheid op 
donderdag- en zaterdagmiddagen. Deze werkwijze werkt tot tevredenheid.  
 
 

10.8. Boeken- en filmcommissie  
 
Het boek van foto’s van L. Derens, een van de vroege fotografen van de NVBS, met als onderwerp de 
stoomlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen en enkele buitenlandse spoorwegbedrijven, 
voorzien van uitgebreide fotobijschriften door Remmo Statius Muller en Guus Veenendaal is in de 
loop van 2017 verschenen als deel 49 van de reeks, een uitgave van De Alk in Alkmaar. 
 
De voorbereiding van twee boeken, over de mijnspoorwegen in Nederland en over de voormalige 
koloniën, van de hand van Gerard de Graaf vordert goed. In de loop van 2018 is de uitgave over de 
voormalige koloniën te verwachten. De uitgave over de mijnspoorwegen in Nederland staat gepland 
voor 2020.  
 
In 2018 verschijnt, naar het zich thans laat aanzien, een boek over de NZH-tramlijn Den Haag – Lei-
den. Auteur is Dick van der Spek. Dit boek zal worden opgenomen in de reeks. 
Bij uitgeverij De Alk zal een boek verschijnen over opsporen en terughalen van gevorderd spoor-
wegmaterieel na WOII, met als auteur Sander Ruys. Hiervoor is ook veel archiefspeurwerk verricht, 
wat een verrassend nieuw licht werpt op een aantal zoek geraakte rijtuigen van NS. Ook dit boek zal 
verschijnen in de reeks. De uitgave is medio 2018 te verwachten. 
Een aanvraag voor een boek over de geschiedenis van de Benelux-verbinding Amsterdam – Brussel, 
vanaf ontstaan tot op heden, is eveneens gehonoreerd. Het boek gaat ook in op andere zaken dan 
het materieel. Er is veel historisch onderzoek uitgevoerd. Auteur is Cock Koelewijn. Een uitgever is 
nog niet bekend, evenmin als de publicatiedatum. 
 
Erikjan Sachse en Hans Nahon hebben een manuscript gemaakt over de geschiedenis van het laadkis-
tenvervoer van NS. Het boek gaat verschijnen bij Uquilair en zal onderdeel van de reeks uitmaken. 
Verschijningsdatum is nog niet bekend. 
 
Het boek over de algemene geschiedenis van de tram in Nederland, van de hand van Ruud Filarski, 
historicus op het vlak van verkeer en vervoer, heeft momenteel geen voortgang vanwege werkzaam-
heden voor andere opdrachten die de auteur op het moment onder handen heeft. Evenmin is voort-
gang te melden over een atlas over de tramsporen in Rotterdam, op te nemen in de reeks overeen-
komstig de atlassen over de sporen van de HTM en de NZH. 
 
De samenstelling van de commissie is in het afgelopen jaar niet gewijzigd. Het coördinatorschap 
wordt vervuld door Bas Schenk, leden zijn Marco Moerland, Maurits van den Toorn, Gerard de Graaf 
en Kees van de Meene. 
 
Rotterdam, februari 2018 - Bas Schenk, coördinator Boeken- en filmcommissie. 
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10.9. Kalendercommissie  
 
Onze kalender 2018 is in 2017 bij het septembernummer  van Op de Rails aan de leden toegezonden. 
Kort daarna ontving de commissie de gebruikelijke reacties. Op enkele opmerkingen over onjuisthe-
den na waren deze meestal lovend. Met die kleine foutjes moeten we leren leven, ondanks de toch 
zeer competente meelezers. De veelheid van onderwerpen is hier ook debet aan. Het voorgaande 
neemt niet weg dat veel leden de kalender zeer op prijs stellen. 
 
De promotiewaarde van de kalender is groot, als relatiegeschenk, als bedankje voor sprekers op af-
delingsavonden of voor plaatselijke gidsen bij reizen. Ook de losse verkoop is dit jaar weer toegeno-
men. De kalender komt daardoor aan heel wat muren te hangen. 
 
Vooraf valt nooit te voorspellen welke motiefjes een plaats op de kalender zullen krijgen. Een heel 
mooie foto kan aanleiding zijn voor een blad, maar ook jubilea uit het verleden of juist nieuwe ont-
wikkelingen op railgebied. Het is vooral deze mix die het leuk maakt. Het zoeken naar geschikte en 
vooral bijpassende opnamen kost aardig wat tijd, net als het samenstellen van de bijschriften , die 
vrijwel altijd moeten worden ingekort om in de beschikbare ruimte te passen. 
 
De voorzitter Gert Jan Binkhorst heeft wegens een diepgaand verschil van inzicht met SNR tot ver-
driet van de overige leden zijn functie in september neergelegd. Wij zijn hem dank verschuldigd voor 
zijn inbreng en zijn coördinerende taken. Gerrit Nieuwenhuis heeft John Krijgsman bereid gevonden 
als 5e lid de commissie te versterken. 
 
Tot slot: we maken de kalender niet alleen voor de leden, maar ook graag met de leden. In de ko-
mende maand is er nog ruimte voor inbreng van u. Natuurlijk genereert de commissie zelf ideeën, 
maar wij staan altijd open voor nieuwe ontwikkelingen op railgebied, zodat we met onze thema’s 
niet teveel ‘vergrijzen’. Nieuwe gedachten, invalshoeken, inspiratie en inkijkjes in fotocollecties zijn 
daarbij altijd welkom. Een kort bijpassend verhaaltje in de trant van de kalender verhoogt de kans op 
gebruik sterk! 
 
Kortom: met fraaie foto’s en inspirerende ideeën kunt u terecht op kalender@nvbs.com. Maar wacht 
niet te lang, want ook dit jaar moet de kalender voor volgend jaar medio juni voor de drukker klaar 
zijn. 

 
 
10.10. Geschillencommissie 
 
Net als de afgelopen jaren prijst de geschillencommissie zich gelukkig dat zij ook in 2017 geen geschil-
len in behandeling heeft hoeven te nemen. 
 
De geschillencommissie is belast met de behandeling van geschillen tussen leden van de vereniging 
enerzijds en onderdelen van de vereniging, niet zijnde de algemene ledenvergadering, anderzijds.  
Het enige nieuws dat over de geschillencommissie over 2017 is te melden, is dat de samenstelling is 
gewijzigd en de commissie een nieuwe voorzitter kent. 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 8 april 2017 te Amersfoort werden Bart van ’t Grunewold 
als lid en Olav Langemeijer als plaatsvervangend lid tot 2021 herbenoemd. Bob Doorewaard Boek-
hout is als voorzitter afgetreden. Leo den Hollander ‘promoveerde’ van plaatsvervangend lid tot lid 
en ook meteen tot voorzitter. Henk van den Blink is de geschillencommissie als nieuw lid komen ver-
sterken. 
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De commissie is thans samengesteld uit de leden Leo den Hollander (voorzitter), Bart van ’t Gru-
newold (secretaris) en Sander Ruys en uit de plaatsvervangend leden Olav Langemeijer, Richard Lat-
ten en Henk van den Blink.  
 
Roermond, 2 februari 2018 
Bart van ’t Grunewold, secretaris 
  
 

11. De Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR) 
 
Bestuur 
Het bestuur bestond begin 2017 uit Peter van der Vlist (voorzitter), Adriaan Pothuizen (secretaris), 
Johan Koning ter Heege (penningmeester), Sjef Janssen en (benoemd vanuit het Hoofdbestuur) Mai-
kel Rörik. 
Die laatste bestuurszetel kwam in april vacant doordat het Hoofdbestuurs-lidmaatschap van Maikel 
Rörik eindigde. Het Hoofdbestuur benoemde Gerrit Nieuwenhuis als zijn opvolger. 
Maikel Rörik kon aansluitend worden benoemd tot (“gewoon”) bestuurslid.   
In 2017 vergaderde het bestuur 8 keer. 
De conservator, Erwin Voorhaar, woonde 7 vergaderingen bij; de coördinator digitalisering, René 
Jongerius, alle vergaderingen. 
 
Organisatie 
De Stichting is in 2003 opgericht, en volgens de statuten en het huishoudelijk reglement van toen 
ingericht. Hoewel de desbetreffende regels niet zijn veranderd, vragen de ontwikkelingen na 2003 
wel om bijstellingen in de organisatie. Daarom heeft het bestuur in 2017 gewerkt aan voorstellen om 
de statuten en het huishoudelijk reglement te moderniseren. Die worden in 2018 voorgelegd aan de 
Algemene ledenvergadering van de NVBS. 
Na goedkeuring van de vernieuwde bestuurskaders zal de organisatie stapsgewijs zo ingericht wor-
den dat vragen en bestellingen van leden en geïnteresseerden “van buitenaf” beter en sneller kun-
nen worden behandeld. 
 
Bij het aanpassen van de organisatie helpen de ervaringen die worden opgedaan met de beeldbank, 
die (via de NVBS-website) door leden en (beperkt) door niet-leden kan worden geraadpleegd. 
  
Binnen het SNR-vrijwilligersbestand was in 2017 het aantal mutaties beperkt. 
Het Team Digitaal, van vitaal belang voor de steeds populairdere beeldbank, groeide, maar kan nog 
steeds specialisten, met name goede photoshoppers, gebruiken. 
De beheerders van de “klassieke” fysieke deelcollecties kunnen nog steeds deskundige versterking 
gebruiken. 
 
In 2017 vond 2 keer een beheerdersoverleg en 2 keer een teamvergadering van Team Digitaal plaats; 
steeds in Amersfoort. In beide bijeenkomsten waren ook bestuursleden aanwezig.   
 
Het beleid met betrekking tot de verzamelingen 
Het Beleidsplan 2015-2018 en het bijbehorende Collectieplan komt voetje voor voetje tot uitvoering. 
Om de belangrijkste doelstelling te bereiken organiseerde de SNR in 2017 een Open Dag, en werd de 
eerste stap gezet naar één webloket voor alle vragen.  
In 2018 staat het maken van nieuwe plannen voor een volgende periode op de bestuursagenda. 
 
Beheersverslagen 
Deze zijn geredigeerd door de stichtingssecretaris aan de hand van de input van de conservator en 
de deelcollectiebeheerders.  
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Algemeen beeld (conservator Erwin Voorhaar) 
In 2017 heb ik als conservator SNR verdere invulling gegeven aan het verbeteren van de contacten 
tussen beheerders, bestuur en conservator en door meer kaders te stellen, bijvoorbeeld over de 
binnenkomende acquisities. Dit om meer betrokkenheid te creëren en duidelijkheid na te streven. 
Vooral met betrekking tot de inrichting van onze ruimte zijn de nodige woorden gewisseld en beslis-
singen genomen en ook werd advies gegeven, bijvoorbeeld over bewaarmethodes en opslag.  
Ik zorgde voor de gecontroleerde aanname en afvoer van collectie-materialen. Tevens kreeg ik zo’n 
20 vragen van belangstellenden te behandelen, waarbij ik vaak de hulp van beheerders inriep.  
 
Archief film en geluid (Beheerder Nico Spilt) 
Het film- en geluidarchief van de SNR is opgezet door Ton Pruissen. Voor zijn vele verdiensten is hij 
tijdens de ALV van 8 april 2017 benoemd tot erelid van de NVBS.  
Begin 2017 heb ik het archiefbeheer overgenomen. Het deel van het archief dat zich nog in Delft 
bevond, is toen gevoegd bij het materiaal dat al in Amersfoort aanwezig was. In de loop van het jaar 
zijn hier enkele schenkingen aan toegevoegd.  
Het jaar 2017 stond in het teken van het ordenen en beschrijven van de collectie, voortbouwend op 
de al aanwezige administratie. Alle objecten zijn nu genummerd en gecatalogiseerd. Het gaat om 
circa 650 filmspoelen, van gemiddeld 20 minuten.  
Verder zijn er zo’n 100 videocassettes en geluidsbanden.  
Een flink deel van het filmmateriaal is inmiddels gedigitaliseerd. Een deel hiervan is toegankelijk via 
de website van de NVBS. De rest van het digitale materiaal is beschikbaar voor onderzoek. Hiervoor 
kan men contact opnemen met de beheerder van het archief.  
Het originele filmmateriaal is kwetsbaar en kan daarom niet worden uitgeleend.  
Het streven is om uiteindelijk al het filmmateriaal dat zich hiervoor leent in digitale vorm beschikbaar 
te hebben. Omdat het op een professionele manier laten scannen van films vrij kostbaar is, is dit een 
project dat zich over enkele jaren zal uitstrekken. 
 
Archief fotonegatieven (Beheerders Gerard de Graaf en Robert Sirks) 
Inherent aan het beheerde materiaal speelt een groot deel van het beheer zich in relatieve duisternis 
af. 
In het verslagjaar werd voortgegaan met uitpluiswerk van negatieven waarvan we de eigenaar niet 
weten en/of niet altijd weten waar de opnamen gemaakt zijn. Robert Sirks ging over meer tijd be-
schikken en zet daarvan een flink deel in voor het beheer. Hulde!  
Er werd meegewerkt aan een project dat resulteerde in een boek over onze oudste fotograaf, de 
bekende L. Derens. 
De collectie breidde uit door collecties die in beheer kwamen of ons geschonken werden. 
Net als in voorgaande jaren werd er nauw samengewerkt met Team Digitaal en was er geregeld en 
prettig overleg met het SNR-bestuur. 
 
Diatheek (Beheerder René Jongerius) 
Er is verder gewerkt aan het inlopen van de achterstand die in de loop der jaren was ontstaan in 
verwerken en ontsluiten van de diacollectie.  
Allereerst is een inventarisatie gemaakt van het aanwezige materiaal. De afzonderlijke series zijn 
geïnspecteerd en door de beheerder van een advies voorzien voor verdere verwerking, daarbij reke-
ning houdend met de fototechnische en fotografische kwaliteit, zeldzaamheid en ouderdom, binnen- 
versus buitenland alsmede het al dan niet aanwezig zijn van beschrijvingen. Alvorens de verdere 
verwerking ter hand te nemen, wordt iedere serie door een tweede SNR-vrijwilliger beoordeeld en 
wordt zo nodig op basis daarvan de aanpak bijgesteld. 
Enkele grote series zijn verwerkt. Deze bleken in een aantal gevallen grotendeels uit tram- en treinlo-
ze privédia’s te bestaan. Enkele andere grote series bleken nagenoeg ongedocumenteerd, en een 
grote mate van herhaling van hetzelfde materieel op dezelfde locatie te bevatten. Deze series zijn 
verregaand in omvang teruggebracht.  
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Een serie dia’s behorende bij het KNOB-project ‘spoorwegmonumenten in Nederland’ uit 1985 werd 
overgedragen aan Het Utrechts Archief. 
Door deze aanpak, in combinatie met het compacter opslaan van het aanwezige materiaal , is de 
benodigde plankruimte aanzienlijk teruggebracht. De facto is het volume in twee jaar teruggebracht 
van 60 meter plankruimte en circa 50 verhuisdozen naar 30 meter plankruimte.  
Ter afronding is een inventaris samengesteld. De diacollectie bestaat thans grosso modo uit drie 
componenten: 
1) Series voorzien van een verwerkingsadvies en na tweede advies te verwerken.  
2) Series die zijn geordend en ontdaan van niet-bewarenswaardig materiaal; deze series staan ge-

reed om te worden gescand, compleet met instructie voor verdere verwerking. 
3) Series, die zijn gescand en voor ruimtebesparing en betere conservering uit hun raampjes zijn 

gehaald en opgeborgen in HAMA-insteekbladen. 
 
In 2018 e.v. zullen de series ad 1) stap voor stap worden aangepakt.  
Nieuwe schenkingen worden zo spoedig mogelijk na binnenkomst ontdaan van niet-
bewarenswaardig materiaal om een opnieuw dichtslibben van de opslagruimte te voorkomen.  
Het tempo waarin gereedstaande series worden gescand en opgenomen in de NVBS-beeldbank 
wordt bepaald door de capaciteit bij Team Digitaal. 
 
Documentatie Spoorwegen NL en vm. koloniën (Beheerder Evert Heusinkveld) 
Belangrijkste aanwinsten in 2017 waren archiefstukken van de NS en voorgangers. Naast veel ander 
materiaal werden de volgende bijzondere archieven verworven: 
- Dienstregelingen op afficheformaat, HSM 1885 – 1906 en NCS 1885 – 1914 bijna volledig; 
- Treinenboeken voor het postvervoer, 1916, 1922 – 1943 en 1948 – 1968;  
- Verzameling van W.B. Tieman, oud-NS’er, documentatie over Nederlandse spoorlijnen, 2 meter. 
Aan het uitdunnen en beschrijven wordt gewerkt. Regelmatig werden mondelinge, schriftelijke en 
telefonische inlichtingen gegeven. Gezien de rijke inhoud van de verzameling is het vaak mogelijk 
gerichte informatie te geven. 
 
Documentatie Tramwegen NL en vm. koloniën (Beheerder Dirk Eveleens Maarse) 
In januari nam mijn voorganger Sam de Lange afscheid. Zijn onderzoek naar de Nederlandse tramhis-
torie heeft hij gelukkig niet opgegeven, dus voorziet hij de SNR regelmatig van aanvullingen. 
Er is vervolgens gezocht naar twee assistent-beheerders. Dit leidde tot de aanstelling van Kees Bast, 
die zich op Rotterdam richt. De tweede vacature staat nog open. 
Nu de beschrijving van de collectie compleet is, is gewerkt om deze geschikt te maken voor de NVBS-
website. Door gezondheidsproblemen is hiermee nog niet de gewenste voortgang gemaakt. 
Wel werden weer diverse schenkingen en nalatenschappen ontvangen en verwerkt. Hierbij zijn de 
namen Tieman, Jekel en Kaper te noemen. 
Ook actueel materiaal van de bestaande bedrijven is ingevoegd. 
Er waren enkele bezoekers met specifieke onderzoeksvragen, zoals de RTM-autorails, de TBC en 
Weert - Maaseik.  
Een bijzondere vondst tussen de NZH-stukken was aanleiding voor een artikel in Op de Rails over een 
eventuele aanschaf van PCC’s voor dit bedrijf.  
 
Foto’s Spoorwegen NL (Beheerder Erikjan Sachse) 
De groei van de fotoverzameling is doorgegaan. De “selectie aan de poort” is doorgezet; er wordt op 
foto’s en prentbriefkaarten van onderwerpen waarvan reeds veel aanwezig is een nee-tenzij-beleid 
toegepast. Hierdoor is de situatie ten opzichte van de vorige jaren wat verbeterd.  
 
Het invoegen van de foto’s kost veel tijd en is deels specialistenwerk. Hulp bieden Remmo Statius 
Müller (stoomlocs) en Peter van der Vlist (treinstellen). Het “vele handen maken licht werk” werpt 
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zijn vruchten af, maar nog niet in voldoende mate. Assistent-beheerder Edwin Spanbroek liet weten 
afscheid te nemen; aan zijn opvolging wordt gewerkt.  
Stapels foto’s zijn gesorteerd naar rubriek, momenteel is het invoegwerk in volle gang. Dit ook als 
voorbereiding op het inscannen van de collectie, waarvoor de te scannen rubriek zoveel mogelijk “af” 
moet zijn. 
 
Nieuwe toegangen zijn geweest: 
• foto’s afkomstig uit de NVBS Fotorondzendingen (ca. 150 stuks) 
• foto’s van (onderdelen van) locomotieven en treinstellen uit het archief van HEEMAF, via dhr. 

A.N. Tempelman 
• foto’s en prentbriefkaarten uit diverse nalatenschappen, ca. 1500 stuks. O.a. van Gerard Stoer (ca. 

100 stuks), John Spitters (ca. 400 stuks), Koos Derks, W.B. Tieman, J.W.M. Peijnenburg, en dhr. 
Berghuys. 

 
Collega Frits Spee heeft de noodroep om ladenkastjes gehoord. Met hem zijn kastjes geruild, zodat er 
weer even lucht is om uit te kunnen breiden. Er blijft interesse in zulke kastjes (inwendige maat mi-
nimaal 20 x 15 cm en maximaal 25 x 20 cm); deze zijn zeer welkom.  
 
Veel kwetsbaar materiaal is niet zuurvrij opgeborgen en zal in conditie achteruit gaan als we er niets 
aan doen. Het wordt momenteel van zuurvrije plastic hoesjes voorzien. Een collectie grote foto’s 
(o.a. van Beijnes en Werkspoor) is helaas van origine opgeplakt op niet-zuurvrij papier en zal behan-
deld moeten worden. Dit kunnen wij niet zelf en zal worden uitbesteed aan een professionele partij. 
 
Team Digitaal heeft de NS-foto’s en persfoto’s gescand. In het komende jaar zullen ook andere delen 
van de collectie worden gescand. 
 
Het gehele jaar is de deelverzameling steeds 1 à 2 keer per maand geopend geweest voor de NVBS-
leden. Hiervan is matig gebruik gemaakt, er zijn ongeveer 10 bezoekers geweest.  
Een aantal vragen konden via de Beeldbank worden beantwoord.  
Er zijn de nodige foto’s digitaal aangeleverd t.b.v. artikelen in Op de Rails, voor de NVBS-Website, de 
NVBS-Kalender en voor enkele projecten. In deze laatste categorie vallen de door derden uit te geven 
boeken, waarvan er een flink aantal op stapel staan. 
 
Foto’s Spoorwegen Buitenland (Beheerder Remmo Statius Muller) 
De fotocollectie Spoorwegen Buitenland heeft in 2017 een verdrievoudiging ondergaan. Hierdoor 
dient bij de verwerking ervan kritischer dan ooit te worden geselecteerd. Het betreft vrijwel allemaal 
foto's die na de jaren zestig zijn gemaakt en vaak al in ruime mate aanwezig zijn. Vanwege de hier-
door ontstane werkdruk wordt aan een oplossing gewerkt om in de toekomst efficiënter te kunnen 
werken. Het overcomplete fotomateriaal werd aan de winkel overgedragen.  
De fotocollectie werd afgelopen jaar verschillende keren geraadpleegd, meestal ten behoeve van een 
artikel voor Op de Rails.  
Daarnaast werd verder gewerkt aan de reorganisatie van de collectie. 
 
Foto’s Tramwegen NL en voormalige koloniën (Beheerder René Platjouw) 
Afgelopen jaar is er voortvarend aan de opschoning van de fotocollectie gewerkt, zeer intensief ge-
holpen door Frits Spee, André van der Smaal en af en toe een extra kracht. Er zijn echt bergen werk 
verzet. 
Het is bijna niet te geloven hoeveel dubbele opnames er in de collectie aanwezig zijn, en hoeveel 
vervuiling in de vorm van opgeplakte kalenderplaatjes die als gewone foto reeds aanwezig zijn. Zelfs 
werden fotokopieën aangetroffen. Het zal duidelijk zijn dat sanering een grote verbetering van de 
kwaliteit van de fotocollectie oplevert. 
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De planken in de rolstelling werden allemaal op andere hoogtes gebracht waardoor minder ruimte-
verlies ontstond en over de hele lengte van de stelling Tramwegen NL twee schappen gewonnen 
konden worden. 
Door middel van gele kaartjes worden de blijvende foto’s thans benoemd in de bakken, zodat het 
zoeken makkelijker geworden is. 
Verschillende nieuw binnengekomen verzamelingen werden (na voorselectie op duplicaten) zo snel 
mogelijk ingevoegd in de reeds aanwezige collectie. Over het honoreren van vragen om scans van 
foto’s zijn met het bestuur nadere afspraken gemaakt. 
 
Foto’s Tramwegen België, Luxemburg en Frankrijk (Beheerder Maurits van Witsen) 
Het verslag over 2017 past in de lopende reeks: de tramfoto-verzamelingen zijn niet gegroeid, maar 
dankzij enkele legaten en opsporingen wel verrijkt en tegelijkertijd gesaneerd. Hun totale aantal ligt 
bij 14.000; 500 en15.000.  Nieuwe foto’s van vóór 1980 blijven welkom, maar ook die van nieuw rol-
lend materieel en van recent in dienst gestelde trajecten. 
Deze NVBS-verzamelingen blijven voorlopig nog geheel in Zeist ondergebracht. Het aantal bezoeken 
aan de verzameling bedroeg vijf.  
Voorts waren er vooral vanuit België diverse schriftelijke verzoeken om documentatie met foto's.  
Ook in 2018 is men, mits na telefonisch overleg, welkom bij de beheerder (telefoonnummers zie 
NVBS-website). 
 
Foto’s Tramwegen Overig Buitenland (Beheerder Toon van Liempt) 
De collectie grote foto’s (groter dan 10 X 15 cm) is van Tilburg naar Amersfoort overgebracht, waar-
mee de concentratie in Amersfoort is voltooid. 
Dit jaar ontvingen wij een bijzondere bezoeker: een geïnteresseerde uit de Oekraïne. 
Ook zijn wij begonnen met selectie “aan de poort”: selectie vóór invoeging. Foto’s waarbij info ont-
breekt gaan naar de verkoop; slechte foto’s gaan weg. Dat scheelt zoekwerk en tijd, die we beter 
kunnen besteden. 
 
De deelcollectie wordt gevormd door een prentbriefkaartencollectie, foto’s kleiner dan 10x15 en 
grotere foto’s (tot 20x30 cm), alsmede een map met foto’s groter dan 20x30 cm. 
In 2018 krijgen het ontzamelen van ansichten  en de voorselectie binnen de instroom de meeste 
aandacht.  
 
Materieeltekeningen (Beheerder Frits Spee) 
Een waardevolle aanvulling was de schenking van een collectie materieel- tekeningen op transparant 
afkomstig van het overleden lid Ton Giesbers. Deze tekeningen konden worden toegevoegd aan de 
collectie. 
Verder kwamen diverse vragen en verzoeken binnen die konden worden gehonoreerd. 
De lijst/inventaris van Nederlandse spoorwegmaterieeltekeningen is gereed gekomen en zal op de 
website worden geplaatst. 
Enkele dubbele tekeningen konden worden overgedragen aan collega museumorganisaties in den 
lande. 
 
Kaartmateriaal en Bouwtekeningen (Beheerder Kees Kooij) 
Het afgelopen jaar is er vrijwel uitsluitend gewerkt aan het verwerken van het materiaal dat afkom-
stig is van de opgeheven Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen (SBNS). Het meeste 
materiaal was nog niet in onze collectie aanwezig. 
 
Alle kokers met kaartmateriaal zijn in de ladekasten opgeborgen en beschreven. Vervolgens is be-
gonnen met het verwerken van de inhoud van de verhuisdozen. Iets meer dan de helft van de dozen 
is verwerkt zodat er waarschijnlijk nog een jaar nodig is om tot een afronding te komen.  
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Wat voegde de SBNS-schenking toe? 
De collectie van SNR bestond voorheen per spoorlijn uit 1 tot 3 mappen (indeling spoorlijnen volgens 
het systeem van Kees van de Meene).  
Na verwerking van de SBNS-aanwinst is er nu een minstens één map per station. 
De meeste tekeningen zijn van na 1945. Veel emplacementstekeningen, maar ook veel details rond 
het verbeteren en opbreken van loswegen en lossporen (vaak met een tussenruimte van ongeveer 
10 jaar, dus de stervensfase van het kleinschalige goederenvervoer is duidelijk zichtbaar).  
Er is ook correspondentie bewaard over veranderingen in emplacementen. Soms heel leuke, zoals 
een aanwijzing van de Wehrmacht tijdens de bezettingsjaren om een losspoor in Maarn te verlengen. 
Een ander voorbeeld is de correspondentie rond de eigendomsverhoudingen op het grensemplace-
ment Nieuweschans. Uiteindelijk blijkt er helemaal geen probleem te zijn, want de Duitse bezittingen 
zijn na de bevrijding geconfisqueerd.  
Verder zijn er ook fraaie zeer grote kopieën van tekeningen uit het Utrechts Archief, bijvoorbeeld van 
locomotiefloodsen.  
De bodemsanering was natuurlijk zeer geïnteresseerd in oliestook en olietanks, maar de correspon-
dentie over de vervanging van steenkolenkachels door oliekachels in wachtkamers en seinhuizen is 
niet overgenomen in onze collectie.  
 
Vervoerbewijzen Spoorwegen NL (Beheerder Gerrit van Straaten) 
In het verslagjaar zijn 37 schenkingen en legaten ontvangen van diverse NVBS-leden. Alle schenkers 
nogmaals hartelijk dank! Deze aanwinsten zijn inmiddels ingevoegd in de Collectie en vulden vele 
lacunes.  
Enkele bijzondere stukken documentatie zijn aangekocht via internet-veilingen.  
Diverse vragen van (niet-)leden zijn beantwoord; bezoekers hebben zich in het verslagjaar niet ge-
meld.  
Opvallend: twee roman-auteurs vroegen naar de prijs van een treinreis in 1910 respectievelijk 1939. 
Zij vonden de collectie en beheerder via het internet respectievelijk via verwijzing door het Spoor-
wegmuseum. 
Deelgenomen is aan de Ruil-/Verkoopbeurs in NVBS Centraal op 30 december 2017. Ruim 15 kopers 
van overtollige vervoerbewijzen! 
 
Vervoerbewijzen Tramwegen NL (Beheerder Marco Moerland) 
In het afgelopen jaar is de verzameling plaatsbewijzen tramwegen aangevuld met historische plaats-
bewijzen die uit nalatenschappen en door giften verkregen zijn. Bovendien zijn nieuw verschenen 
hedendaagse plaatsbewijzen aan de verzameling toegevoegd.  
Op de open dag van de SNR op 18 maart 2017 is een selectie plaatsbewijzen geëxposeerd geweest. In 
de loop van 2017 zijn scans van plaatsbewijzen ter beschikking gesteld aan de historische vereniging 
De Elf Marken te Gorssel voor een expositie over de stoomtram aldaar. 
Als u plaatsbewijzen ter beschikking wilt stellen - ook actuele -  neem dan contact op de beheerder 
(zie NVBS-website). 
 
Knipsels Tramwegen NL en vm. koloniën (Beheerder Ronald Weber) 
Er zijn geen verzoeken binnengekomen voor een bezoek aan de collectie. 
Alle tijd dus om deze bij te werken. 
 
Knipsels Spoorwegen NL en voormalige  koloniën (Gesloten deelcollectie) 
Curator is conservator Erwin Voorhaar. 
 
Fotobureau (Beheerder Robert Sirks) 
Het was een goed jaar voor het Fotobureau. De Beeldbank heeft voor een opleving gezorgd. Er wer-
den 692 foto’s besteld, bijna vier keer zo veel als in 2016. De bestellers haalden voor 94% de num-
mers van de bestelde foto’s uit de Beeldbank.  
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Er is nog één besteller die foto’s bestelt die circuleren in de Rondzendingen, deze waren vroeger de 
belangrijkste bron voor fotobestellingen.  
In 2017 werd ook door een toenemend aantal niet-leden van de NVBS gebruik gemaakt van de mo-
gelijkheid om, weliswaar tegen veel hogere prijzen, foto’s te bestellen. 8 van de 25 bestellingen 
kwamen van niet-leden, die 7% van de  foto’s bestelden. Deze bestellingen met hogere prijzen, een 
groot aantal bestelde foto’s op een groter formaat dan standaard en het grote aandeel van 80% af-
drukken van eigen SNR-negatieven heeft ertoe geleid dat het Fotobureau in 2017 na een jaar verlies 
weer een flink batig saldo heeft. 
Steeds vaker wordt ons materiaal gevraagd om het te mogen gebruiken op websites en in publica-
ties. 
Deze ontwikkeling was reden tot bezinning op de voorwaarden waaronder de SNR materiaal ter be-
schikking stelt. Voorts tot stroomlijning van interne procedures om aanvragen met zo min mogelijk 
inspanning af te handelen. Een voorstel voor een en ander was eind 2017 gereed voor interne dis-
cussie. 
 
Fotorondzendingen (Beheerder Ciril van Hattum) 
Zoals gebruikelijk ontvingen de deelnemers ook in het jaar 2017 weer negen zendingen met elk circa 
160 foto’s van verschillende zaken op spoor- en tramgebied uit binnen- en buitenland. 
Door de redelijke hoeveelheid foto’s die gelukkig gedurende het jaar wordt ontvangen konden ook 
nu weer zeer verschillende interessante series worden samengesteld in de dozen 616 tot en met 622. 
Helaas liep ook dit jaar het aantal deelnemers wederom terug: vier personen bedankten en wel 
hoofdzakelijk vanwege de steeds stijgende verzendkosten. Ondanks de aandacht die de Fotorond-
zendingen krijgen in de Nieuwsbrief, leverde dit geen nieuwe abonnees op. 
De contributie werd niet verhoogd en bleef gehandhaafd op € 6,75 voor een heel jaar kijkplezier. De 
circulatie is over het algemeen vlot verlopen. 
 
Team Digitaal (Coördinator René Jongerius) 
In 2017 werd gestaag verder gegaan met het scannen, photoshoppen en beschrijven van materiaal in 
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 uitbreiding bestond grosso modo uit: 
• ca 4.000 negatieven van de heer J. Voerman 
• ca 1.950 negatieven van de heer J.J. Overwater 
• ca 475 glasplaten van de heer J.J.B. Vellekoop 
• ca 550 dia’s van de heer H.H. Luijendijk 
• ca 500 foto’s van andere fotografen. 
 
Een groot aantal series bevindt zich in de pijplijn. Zo wordt verder gewerkt aan de negatieven van 
Overwater, zijn na de negatieven nu ook de dia’s van J.A. Bonthuis in bewerking, en wordt gewerkt 
aan de dia’s van H. van Keulen en G. Kuschy. De negatieven van F.J. Hoevenagel zijn gescand en heb-
ben ook hoge prioriteit voor verdere verwerking.  
De dia’s van Bonthuis leveren een merkwaardig probleem op: Deze fotograaf had de gewoonte een 
zwartwit- en een kleurenopname te maken. Het dilemma is of we deze allebei in de beeldbank moe-
ten opnemen. De zwartwit-grootbeeldopname blinkt vaak uit door scherpte, de (meestal) kleinbeeld-
kleurenopname is minder scherp maar heeft het voordeel van kleur. 
 
Enkele series digitale foto’s van C. Cremer en Th.M.W. Neutelings werden verwerkt; hier resteert nog 
het maken van beschrijvingen, zodat in 2018 hopelijk een portie meer recent beeldmateriaal aan de 
beeldbank kan worden toegevoegd. Het verwerven van beeldmateriaal uit het digitale tijdperk is een 
punt van aandacht. In de herfst van 2017 is aan deelnemers aan de fotorondzendingen een oproep 
gedaan hun foto’s ook voor de beeldbank beschikbaar te stellen. Dit heeft tot nu toe één succesvolle 
respons opgeleverd. 
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Er is een A3-scanner aangeschaft die in eerste instantie is gebruikt voor het scannen van een serie 
groot formaat kaarten van de hand van Dick van der Spek. Deze kaarten zullen naar verwachting 
medio 2018 in de railatlas worden opgenomen. 
 
In de herfst van 2017 is een belangrijke verbetering gerealiseerd in de ICT-infrastructuur. Waar tot 
dan toe al het beeldmateriaal op de NAS (=netwerkopslag) in Amersfoort door de coördinator in 
tweevoud naar harde schijven bij hem thuis werd gebackupd, is er nu een automatisch werkende 
backup-NAS geplaatst bij een van de teamleden thuis, waardoor er nog slechts één handmatige 
backup nodig is. Verder is de NAS opgedeeld in een aantal ‘stores’ waardoor de verantwoordelijkheid 
voor die handmatige back-up over meerdere personen kan worden verdeeld en beter kan aansluiten 
op de werkverdeling binnen  Team Digitaal. 
 
In het najaar is gestart met een ingrijpende aanpassing van de datastructuur van de beeldbank en de 
railatlas. Tot nu toe werden de bedrijfsnamen van de railbedrijven als trefwoorden behandeld en 
kreeg ieder bedrijf een passende afkorting. Dat leek bij de start van de beeldbank (met bedrijven als 
NS, HTM, DB, MIVB, e.d.) een prima werkwijze, maar door gestage uitbreiding van de beeldbank en 
de toevoeging van steeds exotischer bedrijven (CTC, SBAFB, ZOeS, etc) werd dit toenemend onover-
zichtelijk.  
Voor bedrijfsnamen komt er nu een afzonderlijk zoekveld en tevens zullen ze naast een afkorting een 
verder uitgeschreven aanduiding krijgen.  
Deze ingrijpende aanpassing zal in begin 2018 zijn beslag krijgen. 
 
Tot slot is vermeldenswaard dat toegang werd verkregen tot enkele informatiesystemen van ProRail. 
Hierdoor wordt het nu mogelijk regelmatig actuele digitale bedieningsvoorschriften (met bijbeho-
rende aanschrijvingen) en actuele basisbeheerkaarten toe te voegen aan ons historische archief. 
Hiermee is een grote bron van zorg weggenomen.  
Waar in het verleden overcomplete papieren tekeningen en voorschriften door schenkingen en actief 
verzamelen in onze collectie konden worden opgenomen, dreigt deze instroom in het digitale tijd-
perk compleet op te drogen. Voor twee onderwerpen is daar nu in voorzien.  
In 2018 zal worden onderzocht of ook andere, belangrijke digitale documentatie kan worden verwor-
ven. 
 
 
Het bestuur van de SNR spreekt met groot genoegen woorden van dank uit aan de vele vrijwilligers 
die er voor zorg(d)en dat onze collectie groeit, geordend en toegankelijk wordt voor leden en niet-
leden.  
 

12. De Stichting NVBS-Excursies (SNE) 
 
De Flexreis naar Lyon was wederom een succes. Flexreizen zijn het geesteskind van reisleider en 
penningmeester Pleun Benard. Pleun kan ze echter niet meer organiseren, want geheel onverwacht 
is hij op 7 december 2017 overleden. De SNE verliest hiermee een aimabel reisleider en kundig be-
stuurder, die er toe heeft bijgedragen dat de Stichting NVBS-Excursies is opgericht. 
 
Na de lustrumexcursie in 2016, was het ditmaal business-as-usual, met de Winterreis, een voorjaars-
excursie, de genoemde Flexreis, twee weekendexcursies, spoorzoeken en de Oliebollenrit. De Ko-
ningsdagrit mist in het rijtje omdat het geboekte treinstel op het laatste moment niet inzetbaar 
bleek.  
 
Nieuw in onderstaand overzicht is de Railpuzzelrit. Een excursie die speciaal bedoeld is voor kinde-
ren, waarbij het uiteraard de bedoeling is dat die kinderen hun oma’s en opa’s, moeders en vaders 
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meenemen op een spoors avontuur. De opkomst van de eerste editie was lager dan verwacht, maar 
het succes niet minder: wordt dus vervolgd in 2018; mis hem deze keer niet. 
 
Met twee volle stellen en een geslaagde rit vanuit Zwolle naar Musselkanaal hebben de NS-buffels 
een waardig afscheid gekregen. 
 
Wegens zijn werk heeft Pim Boerma de SNE moeten verlaten, maar we zijn blij dat Rob Zoomer in-
middels is toegetreden tot het bestuur. Bij de Railpuzzelrit en de Oliebollenrit heeft hij zijn enthousi-
asme en kunde al kunnen tonen. Wilfred Klaassen, voormalig penningmeester van de NVBS en re-
gelmatig reisdeelnemer, heeft het SNE-penningmeesterschap aan het einde van het jaar overgeno-
men. 
 
Het bestuur van de stichting bestond op 31 december uit: Ronald Bokhove, Han Duijve, Wilfred 
Klaassen, Erik van Lunteren, Martin Vogelaar, Rob Zoomer en Geert Gorissen.  
 
Het programma voor 2018 is op de informatiebijeenkomst op 2 december toegelicht en biedt naar 
onze mening voor elk weer wat wils. Diverse trein- en tram(dag)excursies, meerdaagse reizen van 
Engeland tot Iran en enkele korte weekendexcursies. Deze laatste excursievorm is ideaal voor leden 
die een keer willen proberen wat het is om met een groep gelijkgestemden op pad te gaan. Men kan 
dan tevens ervaren dat er naast de spoorse doelen voldoende ruimte is om in een ontspannen sfeer 
met andere NVBS’ers kennis te maken. 
 
Tiel, januari 2018 Geert Gorissen, voorzitter SNE 

 
Overzicht van de SNE excursies in 2017 

 
Nr. datum excursie deelnemers 

876 16 t/m 25 februari Winterreis aan de grens van Duitsland 43 

877 8 april SuhV: de Gooische Stoomtram 60 

878 13 t/m 28 mei Roemenië: Wadlopers en Rotterdamse trams 19 

879 24 en 25 juni Trammen door de Ruhrpott 42 

880 19 augustus en 2 september SuhV - Zeeland 79 

881 7 t/m 16 september Flexreis Lyon 46 

882 29 september t/m 3 oktober Stomen met T3 in de Pfalz 51 

883 14 oktober Afscheid DM'90 196 

884 12 november Railpuzzelrit 21 

885 29 december Oliebollen in een warme Muizeneus 104 
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13. Overzicht van Ereleden en Leden van Verdienste  

 

Ereleden  
 
Naam Jaar  Naam Jaar 
J. Dorrenboom † 1973  Frits van der Gragt 1993 
J.H. Broers  † 1979  Hans de Herder 2006 
H.J.A. Duparc † 1981  Frits Kwakkel 2010 
H. Waldorp † 1981  Sam de Lange 2010 
F.C. Wieder † 1981  Jan Peerdeman 2011 
P.H. Bosboom † 1991  Kees van de Meene 2016 
J.W. Sluiter † 1991  Roef Ankersmit 2016 
J. Voerman † 1991  Paul Wiggenraad 2016 
M. Ockeloen † 1995  Ton Pruissen 2017 
J. Sirks † 2003    
B.H. Steinkamp † 2005    
T.G. Ross † 2006    
 

Leden van Verdienste  
 
Naam Jaar  Naam Jaar 
Anton Schultink † 2013  Jos Jekel † 2014 
Jan de Jongh † 2013  Arie Dalm † 2015 
Jan van Hartesveldt † 2013    
     
Janny Bonkenburg 2013  Ger Haaswinders 2015 
Paul Wiggenraad 2013  Johan Koning ter Heege 2015 
Jaap Veen 2013  Gerrit van Straaten 2015 
Rob Roelofsen 2013  Paul Bosman 2015 
Cees van de Beek 2013  Sjoerd Bekhof 2015 
Fred Majolee 2013  Maurits van der Toorn 2015 
Dirk Eveleens Maarse 2013  Michiel ten Broek 2015 
Jirvis Verhoef  2014  Evert Heusinkveld 2016 
Pim van der Kuijlen 2014  Dick van der Spek 2016 
Loet Kuipers 2014  Karel van Ipenburg 2017 
Evert van Laar 2014  Paul Muré 2017 
Sander Mayer  2014  Ton Dijkers 2017 
Carel Neijenhuizen 2014  Ernst van Gulden 2017 
Gerhard Riesthuis 2014  Nico Boooij 2017 
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14. Gedetailleerde financiële gegevens 2017 
(alle bedragen noteren in Euro's) 

 
Resultatenrekening en balans 2017 - NVBS geconsolideerd 

  
Geconsolideerd NVBS 

  Resultatenrekening Resultaat Resultaat 

 
2017 2016 

BATEN 
  Contributie 258.080 257.417 

Brutowinst verkopen 56.255 64.874 
Bijdrage leden 17.561 18.079 
Rente 3.820 8.338 
Bijdrage SNE 1.500 1.500 
Overige inkomsten 4.283 3.780 
Totaal 341.499 353.988 

    
LASTEN 

  Op de Rails  109.220 111.331 
Ledenadministratie, bank 16.795 8.649 
Vergaderingen (o.m. zaalhuur) 8.841 9.523 
Bestuur 11.530 7.909 
Afdelingen 27.496 25.836 
Bijdrage aan SNR 19.561 15.820 
Bibliotheek 9.078 7.682 
Publiciteit en reclame  4.686 4.925 
Internet/website 17.608 17.076 
Huisvesting 74.287 82.437 
Verzekeringen 4.002 4.002 
Kalender 14.009 14.533 
Lustrum 2.305 27.586 
Overige uitgaven 2.268 6.654 
BTW 0 

 Uitgaven winkel 23.437 29.333 
Totaal 345.123 373.296 

    
Baten 341.499 353.988 
Lasten 345.123 373.296 
Saldo -3.624 -19.308 

       
Balans 31-12-2017 31-12-2016 
ACTIVA 

  Liquide middelen 732.683 793.496 
Voorraden 30.777 39.869 
Vorderingen 4.207 3.621 
Vooruitbetaalde huur 0 4.657 
Totaal 767.667 841.643 

    
PASSIVA 

  Vermogen 746.580 762.591 
Voorziening winkel 0 6.000 
Voorziening servicekosten NS 0 10.000 
Voorzieningen, projecten 6.000 

 Vooruitontvangen contributies/ABO 12.670 40.529 
Winkelfonds 0 

 Schulden 7.638 22.523 
Totaal 772.888 841.643 

    
Vermogensvergelijking 

  Vermogen 1 januari 762.591 781.899 
Vermogen 31 december 746.931 762.591 
Resultaat -16.011 -19.308 
Afdracht winkel aan centrale kas 12.387 0 
Resultaat na afdracht winkel -3.624 -19.308 
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Resultatenrekening en balans 2017 - Centrale kas 

Centrale Kas 
     

Resultatenrekening Begroting Resultaat 
Afwijking  
begroting Resultaat Begroting 

 
2017 2017 2017 2016 2018 

BATEN 
     Contributie 260.000 258.080 -1.920 257.417 255.500 

Rente/dividend 8.000 3.780 -4.220 7.103 2.000 
Bijdrage winkel 15.000 11.985 -3.015 0 15.000 
Bijdrage SNE 1.500 1.500 0 1.500 1.500 
Overige inkomsten 500 

 
-500 

  Totaal 285.000 275.345 -9.655 266.020 274.000 

       
LASTEN 

     Op de Rails drukken/verzenden 99.000 103.523 4.523 105.331 105.000 
Op de Rails redactie 6.000 5.697 -303 6.000 6.000 
Ledenadministratie, bank 7.000 16.795 9.795 8.649 8.000 
Vergaderingen (o.m. zaalhuur) 10.000 8.841 -1.159 9.523 10.000 
Bestuur 8.500 11.530 3.030 7.909 8.500 
Afdelingen 7.000 3.913 -3.087 5.761 7.000 
Bijdrage aan SNR 17.500 19.561 2.061 15.820 17.000 
Bibliotheek 8.000 7.000 -1.000 6.500 6.500 
Publiciteit en reclame  8.000 4.871 -3.129 4.000 8.000 
Internet/website 18.000 17.823 -177 14.761 20.000 
Huisvesting 75.000 62.116 -12.884 68.683 80.000 
Verzekeringen 5.000 4.002 -998 4.002 4.000 
Kalender 14.000 14.009 9 14.533 14.000 
Lustrum 2016 

 
2.305 2.305 27.586 

 Overige uitgaven 2.000 2.268 268 6.654 5.000 
Totaal 285.000 284.254 -746 305.712 299.000 

       
Baten 285.000 275.345 -9.655 266.020 274.000 
Lasten 285.000 284.254 -746 305.712 299.000 
Saldo 0 -8.909 -8.909 -39.692 -25.000 

                   
Balans 

 
31-12-2017 

 
31-12-2016 

 ACTIVA 
     Banken 
 

660.955 
 

631.155 
 Deposito Post.nl 

 
2.707 

 
2.707 

 SNE 
 

1.500 
   Totaal 

 
665.162 

 
633.862 

        
PASSIVA 

     Vermogen 
 

556.044 
 

564.953 
 Voorziening servicekosten NS 

   
10.000 

 Vooruitontvangen contributies 
 

2.843 
 

40.529 
 Subsidie SNR 2015 

     Winkel fonds 
 

100.000 
   Schulden 

 
6.275 

 
18.380 

 Totaal 
 

665.162 
 

633.862 
             

Vermogensvergelijking 
     Vermogen 1 januari 
 

564.953 
 

589.655 
 Vermogen 31 december 

 
556.044 

 
564.953 

 Resultaat 
 

-8.909 
 

-24.702 
 Afdracht winkel aan centrale kas 0 

 
-14.990 

 Resultaat na afdracht winkel 
 

-8.909 
 

-39.692 
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Resultatenrekening en balans 2017 - Winkel 
 

Winkel 
  Resultatenrekening Resultaat Resultaat 

 
2017 2016 

BATEN 
  Resultaat verkopen 44.270 64.874 

Rente spaarrekening 40 293 
Rente vermogensrekening 

 
942 

Totaal 44.310 66.109 

    
LASTEN 

  Huisvesting 12.000 12.000 
Catering 126 217 
Divrsen 3.185 4.870 
Portokosten 2.599 1.866 
autokosten 4.707 3.661 
parkeren 68 84 
OV kosten 4.600 5.322 
Telefoonkosten 117 226 
Automatisering 1.163 1.948 
Bankkosten 963 1.087 
Afdracht BTW 5.909 10.052 
Totaal 35.437 41.333 

    
Baten 44.310 66.109 
Lasten 35.437 41.333 
Saldo 8.873 24.776 

       
Balans 31-12-2017 31-12-2016 
ACTIVA 

  Winkel kas 250 250 
Buiten kas 250 250 
P&R kas 95 95 
Vooruitbetaalde ABO 705 

 ING * 42.699 30.303 
ABN-AMRO bestuurrekening 3.454 1.177 
ABN-AMRO spaarrekening * 141 5.947 
ABN-AMRO vermogen 545 97.493 
Vordering op HB 100.000 

 Voorraden 30.777 39.869 
Vorderingen 0 0 
Totaal 178.916 175.383 

       
PASSIVA 

  eigen vermogen 161.726 165.240 
vooruit ontvangen ABO 9.827 

 crediteuren 1.363 4.143 
voorzieningen 6.000 6.000 
Totaal 178.916 175.383 

    
Vermogensvergelijking 

  Vermogen 1 januari 165.240 155.454 
Vermogen 31 december 161.726 165.240 
Resultaat -3.514 9.786 
Afdracht winkel aan centrale kas 12.387 14.990 
Resultaat na afdracht winkel 8.873 24.776 
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Resultatenrekening en balans 2017 - Diensten 
 

 
Diensten  

     Resultatenrekening 
    

 
Bibliotheek Huisvesting DOI P&R TOTAAL 

BATEN 
     Bijdrage leden 1.095 

   
1.095 

Bijdrage HB 7.000 82.000 16.000 4.100 109.100 
Diversen 65 1.088 

 
195 1.348 

Totaal 8.160 83.088 16.000 4.295 111.543 

       
LASTEN 

     Huur 
 

45.885 
  

45.885 
Servicekosten 

 
2.600 

  
2.600 

Naheffing kosten 
 

9.233 
  

9.233 
Energie 

 
7.400 

  
7.400 

Schoonmaken 
 

4.601 
  

4.601 
Kantoorinrichting 

 
4.243 

  
4.243 

Overige huisvesting 
 

7.101 
  

7.101 
Tijdschriften 1.556 

   
1.556 

Boeken 1.631 
   

1.631 
Internet hosting/support 

 
11.348 

 
11.348 

Bestuur, administratie 2.964 1.108 3.289 627 7.988 
Diversen 2.927 

 
1.148 3.288 7.363 

Totaal 9.078 82.171 15.785 3.915 110.949 

       
Baten 8.160 83.088 16.000 4.295 111.543 
Lasten 9.078 82.171 15.785 3.915 110.949 
Saldo -918 917 215 380 594 

             
Balans 

     ACTIVA 
     Bank 514 1.354 388 753 3.009 

Vordering NS  
    

0 
Vooruitbetaalde huur 5.572 

  
5.572 

Totaal 514 6.926 388 753 8.581 

             
PASSIVA 

     Vermogen 514 6.926 388 753 8.581 
Totaal 514 6.926 388 753 8.581 

       
Vermogensvergelijking 

    Vermogen 1 januari 1.432 6.009 173 373 7.987 
Vermogen 31 december 514 6.926 388 753 8.581 
Resultaat -918 917 215 380 594 
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Resultatenrekening en balans 2017 - Afdelingen 
 

Afdelingen 2017-1 

             
Resultatenrekening 
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BATEN 
              Bijdrage leden 474 3.666 623 288 2.242 705 790 268 733 996 

 
627 755 12.167 

Bijdrage HB 275 
    

800 
 

73 1.135 
 

-997 907 
 

2.193 
Diversen 9 243 250 

 
2.043 2 40 

      
2.587 

Totaal 758 3.909 873 288 4.285 1.507 830 341 1.868 996 -997 1.534 755 16.947 

                
LASTEN 

              Zaalhuur 225 2.562 315 190 1.068 540 270 240 1.125 660 
 

900 500 8.595 
Sprekers 164 371 306 129 

 
212 165 170 125 103 

 
133 295 2.173 

Bestuur,administratie 149 212 250 
 

227 224 16 
 

148 
  

713 65 2.004 
Diversen 284 354 22 

 
6.379 

 
148 

 
606 207 

  
85 8.085 

Totaal 822 3.499 893 319 7.674 976 599 410 2.004 970 0 1.746 945 20.857 

                
Baten 758 3.909 873 288 4.285 1.507 830 341 1.868 996 -997 1.534 755 16.947 
Lasten 822 3.499 893 319 7.674 976 599 410 2.004 970 0 1.746 945 20.857 
Saldo -64 410 -20 -31 -3.389 531 231 -69 -136 26 -997 -212 -190 -3.910 

                               
Balans 

              ACTIVA 
              Bankrekening 
 

2.262 
 

659 6.444 2.176 1.502 
 

825 
   

360 14.228 
Kasgeld 206 20 875 162 -873 71 10 -142 

 
1.283 0 -212 14 1.414 

Totaal 206 2.282 875 821 5.571 2.247 1.512 -142 825 1.283 0 -212 374 15.642 

                               
PASSIVA 

              Vermogen 206 2.282 875 821 5.571 2.247 1.512 -142 825 1.283 0 -212 374 15.642 
Totaal 206 2.282 875 821 5.571 2.247 1.512 -142 825 1.283 0 -212 374 15.642 

                
Vermogensvergelijking 

              Vermogen 1 januari 270 1.872 895 852 8.960 1.716 1.281 -73 961 1.257 997 0 564 19.552 
Vermogen 31 december 206 2.282 875 821 5.571 2.247 1.512 -142 825 1.283 0 -212 374 15.642 
Resultaat -64 410 -20 -31 -3.389 531 231 -69 -136 26 -997 -212 -190 -3.910 
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Afdelingen 2017-2 

           Resultatenrekening 
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BATEN 
            Bijdrage leden 540 318 261 108 1.230 256 214 372 1.000 4.299 12.167 16.466 

Bijdrage HB 393 290 300 
  

154 200 383 
 

1.720 2.193 3.913 
Diversen 12 

 
43 

 
40 

 
150 3 100 348 2.587 2.935 

Totaal 945 608 604 108 1.270 410 564 758 1.100 6.367 16.947 23.314 

              
LASTEN 

            Zaalhuur 450 180 340 111 550 425 350 350 
 

2.756 8.595 11.351 
Sprekers 261 202 164 46 352 167 160 130 278 1.760 2.173 3.933 
Bestuur,administratie 251 153 75 0 85 89 220 65 44 982 2.004 2.986 
Diversen 

 
73 105 165 202 50 

 
182 364 1.141 8.085 9.226 

Totaal 962 608 684 322 1.189 731 730 727 686 6.639 20.857 27.496 

              
Baten 945 608 604 108 1.270 410 564 758 1.100 6.367 16.947 23.314 
Lasten 962 608 684 322 1.189 731 730 727 686 6.639 20.857 27.496 
Saldo -17 0 -80 -214 81 -321 -166 31 414 -272 -3.910 -4.182 

                           
Balans 

            ACTIVA 
            Bankrekening 
    

1.350 
   

1.625 2.975 14.228 17.203 
Kasgeld 471 0 57 18 368 0 357 211 481 1.963 1.414 3.377 
Totaal 471 0 57 18 1.718 0 357 211 2.106 4.938 15.642 20.580 

                           
PASSIVA 

            Vermogen 471 0 57 18 1.718 0 357 211 2.106 4.938 15.642 20.580 
Totaal 471 0 57 18 1.718 0 357 211 2.106 4.938 15.642 20.580 

              
Vermogensvergelijking 

            Vermogen 1 januari 488 0 137 232 1.637 321 523 180 1.692 5.210 19.552 24.762 
Vermogen 31 december 471 0 57 18 1.718 0 357 211 2.106 4.938 15.642 20.580 
Resultaat -17 0 -80 -214 81 -321 -166 31 414 -272 -3.910 -4.182 
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Resultatenrekening en balans 2017 - SNR - Stichting NVBS Railverzamelingen 
 

SNR - Stichting NVBS Railverzamelingen 
 Resultatenrekening Resultaat Resultaat 

 
2017 2016 

BATEN 
  Bijdrage leden, derden 3.315 1.647 

Bijdrage hoofdbestuur 19.561 15.820 
Bijdrage SNR 220 220 
Rente 38 51 
Overige 60 4 
Bijdrage HB huisvesting 11.600 11.600 
Totaal 34.794 29.342 

    
LASTEN 

  Reiskosten 7.887 9.366 
Aanloopkosten 6.392 2.030 
Beheerkosten 2.938 7.165 
Bestuur, administratie 994 601 
Bankkosten 255 238 
Huisvesting, verzekeringen 11.600 11.600 
Fotorondzendingen 220 220 
Totaal 30.286 31.220 

    
Baten 34.794 29.342 
Lasten 30.286 31.220 
Saldo 4.508 -1.878 

       
Balans 31-12-2017 31-12-2016 
ACTIVA 

  Liquide middelen 1.196 788 
Vordering HB 0 0 
Spaarrekeningen 19.201 15.101 
Totaal 20.397 15.889 

       
PASSIVA 

  Eigen vermogen 13.189 8.681 
Voorziening Collectievorming 2.215 2.215 
Voorziening Digitalisering 4.993 4.993 
Totaal 20.397 15.889 

    
Vermogensvergelijking 

  Vermogen 1 januari 8.681 10.559 
Vermogen 31 december 13.189 8.681 
Resultaat 4.508 -1.878 
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Resultatenrekening en balans 2017  - SNE - Stichting NVBS Excursies 
 

SNE - Stichting NVBS Excursies 
  Resultatenrekening Resultaat Resultaat 

 
2017 2016 

BATEN 
  Resultaat excursies 11.418 6.559 

Rente baten 206 914 
Overige baten 

 
23 

Totaal 11.624 7.496 

    
LASTEN 

  Kantoor etc. 2.365 1.210 
Bankkosten 1.360 1.252 
Verzekeringspremies 752 794 
Reis- en verblijfkosten 1.498 1.943 
Kosten publicaties in Op de Rails 1.500 1.500 
Kosten deelname SGR 2.012 2.390 
Rentebijschrijving annuleringsvoorziening 0 176 
Overige lasten 0 97 
BTW te vorderen/te betalen -587 

 Totaal 8.900 9.362 

    
Baten 11.624 7.496 
Lasten 8.900 9.362 
Saldo 2.724 -1.866 

       
Balans 31-12-2017 31-12-2016 
ACTIVA 

  Spaarrekeningen 214.996 250.032 
Bankrekeningen 78.574 6.416 
Vooruitbetaalde posten 367 752 
Te vorderen posten 

 
2.431 

Vooruitbetaald inzake excursies 2.036 10.270 
Te vorderen BTW 

 
511 

Totaal 295.973 270.412 

         
PASSIVA 

  Algemene reserve 74.698 71.974 
Stichtingskapitaal 35.168 35.168 
Annuleringsfonds 30.134 34.807 
Calamiteiten 45.000 45.000 
Jubilea 20.000 20.000 
Nog te betalen posten 9.441 5.027 
Restitutie Flexreis 2017 1.760 

 Vooruitontvangen deelnemersbijdragen 77.581 58.436 
Te betalen BTW 691 

 Te betalen bijdrage NVBS 1.500 
 Totaal 295.973 270.412 

    
Vermogensvergelijking 

  Vermogen 1 januari 107.142 109.008 
Vermogen 31 december 109.866 107.142 
Resultaat 2.724 -1.866 
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15. Verslag van de kascommissie NVBS over het boekjaar 2017 
 
VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE NVBS OVER HET BOEKJAAR 2017 

De kascommissie van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwe-

zen (NVBS) benoemd door de Algemene ledenvergadering gehouden op 8 april 2017 te Amersfoort, 

heeft de geldmiddelen en de financiële administratie van de NVBS over het jaar 2017 gecontroleerd. 

De door de penningmeester voorgelegde geconsolideerde jaarrekening sluit met een eigen vermogen 

van € 746.580,00 en een nadelig saldo van € 3.624,00.  

Onze controle is gebaseerd op een ruime steekproef uit de financiële administratie en uit de onderlig-

gende stukken. Bij de inkomsten hebben we gecontroleerd op de juiste vastlegging en voor zover 

mogelijk ook op de volledigheid. Bij de uitgaven was de controle vooral gebaseerd op de onderliggen-

de facturen, kwitanties, en bankafschriften. Ook is gekeken naar de aanwezigheid van de opgevoerde 

banksaldi. 

Vorig jaar werd bij de controle van de ledenadministratie een aantal zwakke punten geconstateerd 

inzake de registratie van de leden en de koppeling aan de financiële administratie. De penningmees-

ter is het afgelopen jaar druk bezig geweest daarin een verbeterslag te maken. Van het oorspronkelij-

ke ledenadministratiepakket LAO is afscheid genomen. In eerste instantie heeft de penningmeester 

gekozen voor het ledenadministratiepakket LEA, gekoppeld aan het boekhoudpakket Twinfield. Echter 

in de dagelijkse praktijk liep men toch tegen een aantal hinderlijke tekortkomingen aan. Derhalve is 

besloten afstand te doen van het ledenadministratiepakket LEA en het boekhoudpakket Twinfield. De 

nieuwe opzet waarvoor nu is gekozen, is om het geheel te integreren in de toekomstige nieuwe websi-

te. 

Wij controleerden dit jaar zeven afdelingen, te weten de afdelingen Oost, Twente, Hart van Brabant, 

Eemland, Rijnland, Zuid-Limburg en Modelbouw en de vijf diensten.  

Bij de bezochte afdelingen en de diensten kwamen wij geen relevante onjuistheden tegen. 

Bij de controle van de centrale kas constateerden wij dat er een goede administratie is. De financiële 

verantwoording is goed op orde. In onze steekproef kwamen wij geen relevante onjuistheden tegen. 

Ter ondersteuning van het beleid adviseren wij: 

- Onderzoek te verrichten naar de  fiscale mogelijkheden met betrekking tot terugvordering van 

de BTW binnen de gehele NVBS. 

- Indien afdelingen, die onder de “vlag van NVBS” een afdelingsexcursie organiseren, zij dan 

ook de financiën daarvan verantwoorden in hun financiële overzicht. 

Wij stellen aan de ledenvergadering voor om de penningmeester te déchargeren voor het door hem 

gevoerde financiële beheer en het volledige bestuur voor het gevoerde financiële beleid.  

Tot slot zeggen wij alle betrokkenen dank voor de goede medewerking die wij als kascommissie heb-

ben ondervonden. 

Baarn, 16 maart 2018 

De kascommissie, 

J. Bennis, S. de Boer, P.W. Groeneveld 

 


