Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en
tramwegwezen
In 2021 inmiddels 90 jaar jong

's-Hertogenbosch, 30 augustus 2021,
Beste heer Casteleijn, beste Hans,
We hebben je mail ontvangen en gelezen. Je opvattingen en standpunt zijn duidelijk.
Je schrijft: "Ik ga niet in discussie". Wij ook niet.
We willen je vanzelfsprekend wel een reactie geven. In die reactie beperken we ons tot de
omstandigheden, en wat we als NVBS wel en niet in eigen hand hebben.
>Vergaderingen met een groot aantal personen kun je alleen houden in gehuurde ruimten.
>Door het inmiddels afgetreden bestuur zijn in april ruimten in het Spoorwegmuseum gehuurd, met
afspraken over beeld- en geluidverbindingen, voor (afhankelijk van overheidsregels) maximaal 140
personen. Zouden zich meer leden aanmelden, dan "boventalligen" met een beroep op overmacht
niet toegelaten worden.
>Omdat verenigingsrechtelijk een lid de toegang tot een ALV niet ontzegd mag worden heeft het
interim-Hoofdbestuur andere oplossingen overwogen. Gegeven de vanaf 13 augustus geldende
overheidsregels werd het de combinatie van een fysieke bijeenkomst voor maximaal 130 personen
die akkoord zijn met een coronatest, met een digitale livestream waaraan de overige leden kunnen
deelnemen; óók jij.
>Voor een succesvolle coronacheck is geen vaccinatie vereist.
>Als NVBS kunnen we geen zaalverhuurder dwingen af te wijken van overheidsregels; voor
afdelingen is het niet anders.
>Wij zijn en blijven een spoor- en tramhobbyvereniging. Wij hebben, en maken, geen regels voor
toegang tot (gehuurde) zalen. Ook afdelingen niet. Als die -gesteld voor de keuze OF een
bijeenkomst onder door de verhuurder opgelegde beperkingen, OF géén bijeenkomst- kiezen voor
dan toch een bijeenkomst, hebben wij daar als interim-Hoofdbestuur begrip voor.
Geen discussie wat jou en ons betreft: alleen al daarom óók geen agendapunt in de ALV.
Wel registreren we je brief als ingekomen stuk, en plaatsen we hem online bij de vergaderstukken.
Net als ons antwoord.
Houd plezier in jouw en onze hobby!
Vriendelijke groet,
Karel van Hilten, secretaris a.i.

N.B.: Van de vergelijking die je maakt in de eerste alinea van je brief nemen wij zeer nadrukkelijk
afstand.

