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1. Voorwoord van de voorzitter
Beste NVBS‐er,
Zoals gebruikelijk wordt in dit jaarverslag verantwoording afgelegd over het wel en wee van de
vereniging in 2020 en kijken we terug op activiteiten die ondanks de corona pandemie wel door
konden gaan.
Vanaf eind februari, konden de geplande afdelingsbijeenkomsten en excursies nauwelijks of niet meer
plaatsvinden, net als de Algemene Leden Vergadering die eerst in mei en na uitstel in oktober
gepland was. In plaats daarvan vond een schriftelijke / digitale ALV plaats in oktober waarbij alle
informatie uitwisseling via e‐mail en de website verliep, gevolgd door een digitale stemronde, die met
de uitgebrachte stemmen van ruim 220 leden een historisch record opleverde.
Het project website, dat overigens met twee webshops (SNE en de winkel), beeldbank en
(koppelingen met) ledenadministratie, winkelkassa‐ en boekhoudsysteem, veel meer omvatte dan
een website alleen, werd voltooid met uitzondering van de webshop van de winkel die in maart 2021
in dienst kwam.
NVBS Actueel mocht zich verheugen op een sterk toegenomen aantal abonnees en veel informatie
werd in diverse categorieën toegevoegd aan de (algemene) website. In 2020 bezochten ruim 50000
gebruikers, waarvan de helft nieuwe gebruikers de website van NVBS Actueel. Voor de algemene
website was dit getal 80000, waarvan eveneens de helft nieuwe gebruikers.
Het maandelijks verschijnen van ons verenigingstijdschrift Op de Rails was ook in het licht van het
vaker gedwongen thuis verblijven voor velen waarschijnlijk een lichtpunt in deze moeilijke tijd.
In NVBS Centraal werd door de winkel, het archief van de Stichting NVBS Railverzamelingen en de
bibliotheek door de vrijwilligers zo veel mogelijk doorgewerkt en waren er rekening houdend met de
op dat moment geldende bepalingen. wisselende mogelijkheden tot bezoek.
Ook digitale initiatieven van een aantal afdelingen droegen bij tot het blijven functioneren van de
vereniging.
In de tweede helft van 2021 zal het hopelijk mogelijk zijn verder aandacht te besteden aan het 90‐
jarig bestaan van de vereniging en aan het Europese Jaar van het Spoor.
Mede namens het Hoofdbestuur bedank ik alle vrijwilligers, die door hun inzet de vereniging zo veel
en zo goed mogelijk draaiende hielden en houden.
Marius Hekker
Voorzitter NVBS
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2.

Verslag van de Ledenraadpleging 2020

Nog niet bekend met wat er vanaf maart 2020 zou gaan gebeuren had het HB eind 2019 besloten de
Algemenen Ledenvergadering 2020 op 9 mei 20202 te organiseren in Hotel Haarhuis in Arnhem.
De corona pandemie noodzaakte tot de intelligente lock‐down en de geplande ALV werd verplaatst
naar 24 oktober 2020. Maar gaandeweg ontstonden steeds meer onzekerheden of op deze datum
verantwoord een fysieke ALV zou kunnen worden georganiseerd. Anderzijds diende in elk geval voor
1 november 2020 een ALV te worden georganiseerd. Na consultatie van externe bronnen (websites
van andere verenigingen en websites advocatenkantoren), gevolgd door uitvoerig overleg en zorgvul‐
dige afweging van een aantal van belang zijnde factoren werd door het HB besloten tot een schrifte‐
lijke/digitale ALV met inbegrip van de gerelateerde stemmingen.
De basis hiervoor werd gevormd door het jaarverslag 2019 (pdf) en onderstaande aangepaste vorm
van de oorspronkelijke agenda.
Agenda
1. Concept‐notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2019 te Amersfoort (zie jaarverslag
2019 – punt 2)
2. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2019 (zie jaarverslag 2019 – punt 3)
3. Verslagen van geledingen van de NVBS over het jaar 2019 (zie jaarverslag 2019 – punt 10‐12)
4. Rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2019 (zie jaarverslag
2019 – punt 4)
5. Verslag van de Kascommissie bedoeld in art. 52 van de statuten over het boekjaar 2019 (zie jaarverslag
2019 – punt 15)
6. Verlening van décharge aan het Hoofdbestuur naar aanleiding van het in het verenigingsjaar 2019 ge‐
voerde totale beleid (met inbegrip van de financiën)
7. Benoeming nieuwe leden van het Hoofdbestuur
8. Benoeming van de voorzitter van het Hoofdbestuur
9. Bijstelling begroting 2020 en begroting 2021 (zie toelichting in het jaarverslag 2019 – punt 5)
10. Vaststelling van de contributie voor 2021 (zie toelichting in het jaarverslag 2019 – punt 5)
11. Benoeming leden en plaatsvervangend lid van de Kascommissie
12. Benoeming plaatsvervangend lid van de Geschillencommissie
13. Amendement van de kalendercommissie (zie toelichting hieronder)

Toelichting agendapunt 7
Het Hoofdbestuur stelt als nieuwe leden van het Hoofdbestuur voor de heren J.A.C. (Jan) Post (pen‐
ningmeester), M. (Marius) Hekker (lid) en C. (Kees) van der Meij (lid). Na het terugtreden van Gerrit
Nieuwenhuis per 26 oktober 2020 heeft het HB de omvang van 6 leden.
Toelichting agendapunt 8
Het Hoofdbestuur stelt M. (Marius) Hekker voor als voorzitter van het Hoofdbestuur voor de be‐
stuursperiode 2020‐2021.
Toelichting agendapunt 11
Huub Baardemans, Cees de Rouwe en Frits Spee zijn herbenoembaar als lid van de kascommissie
2020‐2021 en Remmelt‐Jan Oosting is benoembaar als plaatsvervangend‐lid van de kascommissie
2020‐2021.
Toelichting agendapunt 12
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De benoemingstermijn van het plaatsvervangend lid van de geschillencommissie Richard Latten loopt
per ALV 2020 af. Richard Latten stelt zich herbenoembaar.

Daarbij werd het volgende tijdschema gehanteerd:
 Schriftelijke vragen konden worden ingediend van 30 september 2020 tot en met vrijdag 9 okto‐
ber 2020. Deze vragen werden op korte termijn beantwoord. Vragen en antwoorden werden ge‐
publiceerd op de website van de NVBS. In een aantal gevallen gaf dit aanleiding tot vragen in 2de,
3de en zelfs 4de termijn.
 Stemmingen: maandag 19 oktober 2020 tot en met donderdag 22 oktober 2020.
De concept‐notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2019 te Amersfoort (zie jaarverslag
2019 – punt 2) gaven aanleiding tot een set opmerkingen door Sjef Janssen. Deze opmerkingen zijn opge‐
nomen in Appendix 1 en verwerkt in de het de in het jaarverslag 2019 opgenomen (concept)‐notulen.
De overige vragen en antwoorden zijn opgenomen in Appendix 2 van dit verslag.
Voor de stemmingen plaatste het HB onderstaande “Oproep van het HB” op de website.
De eerste – en hopelijk ook laatste – digitale ALV heeft onder u soms aardig wat losgemaakt. Er was
lof maar ook kritiek hoe het HB met de nieuwe website en met de (krappere) financiën omgaat. Het
HB heeft getracht zo eerlijk en open mogelijk op – soms moeilijke – vragen te antwoorden. Eén punt
moet ons echter tevoren van het hart vanwege een mogelijke dreiging van verdeling binnen de ver‐
eniging. Met name op financieel gebied dreigt de vorming van “koninkrijkjes” als we bepaalde delen
van de contributie gaan koppelen aan bepaalde doelen of activiteiten. Dit leidt op lange termijn tot
onwenselijke discussies of erger en daardoor zeker tot een slechtere bestuurbaarheid van de NVBS.
U kunt erop vertrouwen dat het HB de ondankbare taak van bezuinigingsvoorstellen op een afgewo‐
gen en gebalanceerde wijze heeft verricht. De begrotingen voor 2020 (gewijzigd) en 2021 reflecteren
deze insteek. Wij hopen dat u met deze toelichting in het achterhoofd de stemming zult verrichten.
223 leden hebben een geldige stem uitgebracht. De namen en lidnummers van deze leden zijn aan
de hand van de ledenadministratie gecontroleerd en de stemmen zijn door twee stemmentellers ge‐
teld. Meervoudige stemmen en nepstemmen zijn verwijderd. Het resultaat van de stemmingen is
hieronder vermeld:
 De aangepaste notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2019 zijn goedgekeurd.
 Aan het Hoofdbestuur is décharge verleend naar aanleiding van het in het verenigingsjaar 2019
gevoerde totale beleid (met inbegrip van de financiën).
 Als nieuwe leden van het Hoofdbestuur zijn benoemd de heren J.A.C. (Jan) Post (penningmees‐
ter), M. (Marius) Hekker (lid) en C. (Kees) van der Meij (lid).
 M. (Marius) Hekker is benoemd als voorzitter van het Hoofdbestuur voor de bestuursperiode
2020‐2021.
 Er is ingestemd met de bijgestelde begroting 2020 en de begroting 2021.
 De contributie voor 2021 is vastgesteld overeenkomstig de toelichting in het jaarverslag 2019 –
punt 5.
 Huub Baardemans, Cees de Rouwe en Frits Spee zijn herbenoemd als lid van de kascommissie
2020‐2021 en Remmelt‐Jan Oosting is benoemd als plaatsvervangend‐lid van de kascommissie
2020‐2021.
 Richard Latten is herbenoemd als plaatsvervangend lid van de geschillencommissie.
Tijdens de vragen‐periode werd door de kalendercommissie een amendement ingediend om in de
begroting voor 2021 de post kalender van € 10.000 weer terug naar € 14.000 op te trekken gepaard
gaande met een contributieverhoging van € 1,00.
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Dit amendement is aangenomen. Dit betekent dat voor 2021 de contributie wordt vastgesteld op
€ 62,00. De gecorrigeerde begrotingsdetails zijn opgenomen in het Jaarverslag 2019.
Details van de stemuitslagen staan vermeld in Appendix 3 van dit verslag.
Enkele leden hebben naar aanleiding van de stemming een stemverklaring afgegeven. Deze stemver‐
klaringen staan vermeld in Appendix 4.

Appendix 1
Opmerkingen Sjef Janssen naar aanleiding van de in het Jaarverslag 2019 opgenomen concept‐notu‐
len van de op 13 april 2019 te Amersfoort gehouden ALV.
Onder punt 7 derde aandachtsstreepje het woord “zoekfunctie” vervangen door “presentatie van de
resultaten van de zoekfunctie” (noot: bedoeld is de schaakbordweergave)
Onder punt 7 van de notulen bij het tweede aandachtsstreepje van de vragen en opmerkingen de
bestaande tekst aanvullen met de grijze tekst:
Wim Vos vindt de nieuwe website een ramp en noemt de kosten k€ 100 (en niet beperkt daartoe)
daarvoor een schande. Applaus in de zaal. GN merkt daarbij dat de koppeling met andere systemen
veel kosten heeft veroorzaakt. De kerngroep heeft een en ander permanent bewaakt.
Onder punt 7 van de notulen bij het voorlaatste aandachtsstreepje de bestaande tekst met
de grijze tekst aanvullen:
Sander Mayer memoreert dat er na eerdere discussie met Emendis waterdicht een vaste prijs is afge‐
sproken. Hij pleit er dan ook voor om eerste de huidige opdracht af te maken en een eventueel be‐
drag van k€ 30 eerst in 2020 te besteden. Desgevraagd bevestigt Sander Mayer dat de omzetting van
de bestaande functionaliteit van de beeldbank volledig besloten ligt in de basisopdracht aan Emendis
(“de €100.000”)
Onder punt 12 in het tweede tekstblok de bestaande tekst aanvullen met de grijze tekst:
Sjef Janssen stelt vast dat er vage aantijgingen richting SNR worden uitgesproken. Het HB heeft eer‐
der toegezegd dat er een audit gaat komen, waarbij alle zaken op een rij worden gezet. Sjef Janssen
stelt verder dat SNR bij de start van het project bewust buiten de organisatie is gehouden, hetgeen
in een overleg met het Hoofdbestuur als zodanig door het HB erkend is. Hij werpt het feit dat er tel‐
kens nieuwe eisen zouden zijn verre van zich. Van meet af aan is de bestaande functionaliteit van de
beeldbank het vertrekpunt voor de SNR geweest. De SNR functionaliteit werd in de planning van het
project door de kerngroep overigens stelselmatig naar achteren geschoven.
Recentelijk is in een constructief overleg besloten de JIRA lijst wat betreft SNR en bibliotheek bij te
stellen omdat tot dan diverse punten door de kerngroep stelselmatig genegeerd waren. SNR is nog
steeds bereid inclusief experts en deskundigen tot constructieve samenwerking.

Appendix 2
Vragen en antwoorden. De vragen staan in chronologische volgorde van ontvangst De antwoorden
door het Hoofdbestuur zijn in cursief vermeld.
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Op de Rails
1. Ik weet dat het bij nogal wat leden een gevoelig punt is, maar in hoeverre kan de NVBS de inkom‐
sten verhogen door gebruik te maken van reclame in Op de Rails? Vrijwel elk tijdschrift kent ad‐
vertenties en is een eenvoudige en goedkope manier om de inkomsten te verhogen. En vanzelf‐
sprekend moet je goed kijken welke adverteerders je toelaat. Reclame gericht op alleen ouderen
(bevestigt het verkeerde beeld wat mensen hebben van onze club) of van concurrerende bedrij‐
ven zijn wellicht niet wenselijk.
Het plaatsen van advertenties is al vele jaren mogelijk in Op de Rails. Wij zien echter weinig belang‐
stelling. Met onze drukker willen we in overleg gaan over intensiveren van advertentiewerving. Hierbij
moet wel bedacht worden, dat meer ruimte voor advertenties ook kan leiden tot meer pagina’s en
daarmee tot hogere kosten van drukken en verzenden.
2. De NVBS verkoopt Op de Rails ook los (bedrag is mij onbekend). Kan dit bedrag niet op de voor‐
zijde vermeld worden? Zo krijgt het blad ook meer waarde want lezers zien dat het blad een be‐
paalde prijs vertegenwoordigt. Overigens vind ik dat ook de voorzijde een moderner uiterlijk mag
krijgen om zo weer aantrekkelijker te worden voor potentieel nieuwe leden.
In Op de Rails wordt wel degelijk de prijs voor de losse verkoop vermeld, namelijk in het colofon op de
tweede pagina. De NVBS‐winkel hanteert ook deze prijs. Op dit moment zijn we in gesprek met enkele
drukkerijen en daarbij hoort ook de mogelijkheid om de voorkant eventueel te vernieuwen.
Overigens vind ik de website een enorme vooruitgang. Hiermee trek je nieuwe leden beter over de
streep. De toekomst is toch dat er meer digitaal gebeurt.
Maurice Janssen (lid 891449)
Gerrit Nieuwenhuis, voorzitter

Kalender (1)
De kosten voor het maken van de kalender bedragen de afgelopen 3 jaar te samen € 42.154,00. Voor
2020 is weer € 14.000,00 gereserveerd. De kalender is zondermeer van goede en mooie kwaliteit. In
mijn persoonlijke situatie heb ik echter geen gelegenheid om deze kalender ieder jaar op te han‐
gen. Ik mag toch aan nemen dat ik hiermee niet het enige lid ben.
Mijn vraag is of er niet bezuinigd kan worden door te stoppen met het vervaardigen van de kalen‐
der. Of om de kalender te verkopen aan alleen geïnteresseerde leden? (dit laatste is wellicht geen
forse bezuiniging). Nog los van de verkoop aan geïnteresseerden buiten vereniging. Naar mijn me‐
ning zou een verhoging van de contributie hierdoor achterwege of verminderd kunnen worden.
A.H. van Zon (lid 609151)
De jaarlijkse kosten van de kalender bedragen ca. € 10.000; de (extra) verzendkosten als de kalender
met Op de Rails meegaat zijn ca. € 4.000. Losse verzending zou nog veel meer kosten. Voor 2020 zijn
de processen van verzamelen van foto’s en teksten en het voorbereiden van het vervaardigen al gelo‐
pen; aan deze begroting is niets meer te veranderen.
Wij zien de kalender als een service waar men dagelijks plezier van kan hebben en we ontvangen van
veel leden complimenten ervoor. Desalniettemin hebben wij ook aan de Kalendercommissie gevraagd
te bezuinigen, net als elk NVBS‐onderdeel. Vandaar dat voor 2021 nog maar in totaal € 10.000 is op‐
genomen. Losse verkoop is niet interessant aangezien daarop een fors verlies zou worden gemaakt.
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Jan Post, penningmeester

De nieuwe website
In het verslag van de ALV van april 2019 wordt bij punt 7 de toenmalige stand van zaken rond de
nieuwe website weergegeven. Los van de vraag of die weergave toen niet te rooskleurig werd voor‐
gesteld, zijn we inmiddels anderhalf jaar verder en is van een werkende website zoals we ons dat als
NVBS hadden voorgesteld, nog geen sprake.
De vragensteller schrijft als lid c.q. op persoonlijke titel en vertegenwoordigt niet “de NVBS”. Onder‐
staande vragen bevatten naar de mening van het HB een herhaling van eerder gedane zetten en
komt niet constructief over waar wij als vereniging werken aan een door de ALV goedgekeurde be‐
leidsrichting. Desalniettemin heeft het HB, net als bij elk ander lid, de tijd genomen om de – in onze
ogen soms tendentieuze – vragen transparant te beantwoorden.
Op de dag van vandaag (1 oktober 2020) zien we:
 Dat er functionele punten ontbreken
De website is vrijwel compleet functioneel en werkend.
 Dat de webwinkel over de oude website loopt
Door intern NVBS de neuzen van geledingen en diensten, a.g.v. weerstand tegen verandering, on‐
voldoende gericht te kunnen krijgen is er veel vertraging opgelopen op verschillende gebieden, o.a.
bij de webwinkel; deze is inmiddels vrijwel klaar voor gebruik.
 Dat de gebruikersvriendelijkheid te kort schiet
Dit is een subjectief punt; het HB krijgt veel complimenten van leden over de nieuwe site.
 Dat er geen spoor is van de noodzakelijke documentatie om de website in eigen beheer te kunnen
nemen.
Op de achtergrond wordt daaraan gewerkt.
De nieuwe website zou oorspronkelijk in september 2018 opgeleverd worden met een functionaliteit
gelijk of beter aan de toenmalige website. Sindsdien wordt ongeveer ieder half jaar de definitieve op‐
levering aangekondigd. De laatste aankondiging gaf 31 juli 2020 als definitieve oplevering. Vandaag
(2020‐10‐01: twee jaar na de oorspronkelijke geplande datum) is de website nog steeds niet defini‐
tief opgeleverd……….
Als eerder gemeld zijn door onvoldoende veranderbereidheid intern NVBS de deadlines die door de
ALV zijn gewenst steeds opgeschoven.
En ja, er is een testversie die een aantal punten oplost, niet allemaal, geen oplevermoment heeft en
bij oplevering nieuwe problemen blijkt te geven.
De NVBS‐website is inmiddels normaal in productie; van een testversie is geen sprake. Er wordt als
gemeld alleen nog gewerkt aan de webshop.
Daarom de volgende vragen:
1. Wanneer gaat Emendis de huidige testversie afmaken en omzetten naar de productieversie? En
wanneer is de finale oplevering te verwachten?
De NVBS‐website is inmiddels normaal in productie; van een testversie is geen sprake. Er wordt als
gemeld alleen nog gewerkt aan de webshop.
2. Het duurt maanden voordat storende fouten die in de acceptatie website opgelost en getest zijn,
correct in de productie site verschijnen. Selectieve overdracht van gegevens van de ene naar de an‐
dere website is een functionele eis die bij de oude website correct geïmplementeerd was. De huidige
Jaarverslag 2020
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overdracht wekt de indruk dat Emendis hiervoor geen efficiënte procedure en tools heeft. Dit soort
acties zal in de toekomst door NVBS vrijwilligers meerdere keren per jaar worden gedaan. Heeft de
NVBS dit probleem op de radar?
Er is geen probleem want de overdracht van acceptatie naar productie in eigen beheer is voorzien en
gepland. In de opmerking dat het nog steeds “maanden duurt voordat storende fouten worden opge‐
lost” herkennen wij ons niet.
3. Waar ligt het eigendom en gebruiksrecht van alle componenten in de NVBS website die door
Emendis gemaakt zijn of die door Emendis gebruikt zijn ?
Dat eigendom is gepland eind dit jaar over te gaan naar de NVBS.
4. Emendis heeft tot nu toe geen enkele vorm van documentatie over de website geleverd. Is zeker
gesteld dat de NVBS alle gegevens krijgt om het mogelijk te maken dat een andere leverancier wijzi‐
gingen en onderhoud kan uitvoeren? En wordt dat getest bij afname?
Ja.
5. Om onafhankelijk van Emendis te kunnen worden, maar ook voor acties in Amersfoort Centraal,
dient de website (Ontwerp, broncode, plug‐ins van derden, documentatie, installatie en test proce‐
dures,…) te worden opgeleverd en volledig onder controle van de NVBS gaan vallen. Wanneer en on‐
der welke voorwaarden wordt de website fysiek aan de NVBS opgeleverd? Hoe gaat de NVBS de vol‐
ledigheid van die oplevering testen?
Oplevering van Emendis aan NVBS is als gemeld gepland voor eind dit jaar. Zie antwoord op vraag 4
m.b.t. de voorwaarden. De Internetdienst zal, al dan niet met hulp van derden, de volledigheid testen.
6. De website is nog steeds geen integrale NVBS website met integrale globale zoekfunctie zoals in
het oorspronkelijke plan was voorzien. Technisch zijn er geen fundamentele problemen die dat in de
weg zouden staan. Wat gebeurt concreet om die situatie te verbeteren?
Deze stelling is, zeker na oplevering van de nieuwe webshop, niet correct.
7. Er zijn (kennelijk) opdrachten van de NVBS aan Emendis voor ontwikkelingen, SLA en hosting.
Hoeveel geld is in 2018, 2019 en 2020 aan Emendis betaald c.q. verschuldigd voor ontwikkeling?
Hoeveel geld is in 2018, 2019 en 2020 aan Emendis betaald c.q. verschuldigd voor SLA?
Hoeveel geld is in 2018, 2019 en 2020 aan Emendis betaald c.q. verschuldigd voor hosting?
Alle betalingen aan Emendis zijn gedaan binnen de door de ALV goedgekeurde kaders. Wij adviseren
derhalve de vragensteller de stukken voor de ALV 2020 nog eens door te nemen; daar staat dat het
budget van € 130.000 voor het bouwen van de nieuwe NVBS‐website vrijwel is aangehouden met een
bedrag aan totale uitgaven van € 130.415. Dit bedrag is lump‐sum en niet te splitsen in componen‐
ten. Aan normale exploitatiekosten zoals de SLA is in 2020 aan Emendis € 11.676,50 betaald. Verder is
voor het mogelijk maken van de digitale ALV een aanpassing door Emendis nodig geweest welke re‐
centelijk € 453,75 heeft gekost.
Zijn in 2018, 2019 en 2020 andere betalingen aan Emendis gedaan of verschuldigd?
Neen.
Zijn er voor de komende jaren al verplichtingen vastgelegd of toezeggingen gedaan en zo ja welke?
Neen.
8. Emendis werkt niet mee aan stresstests, volumetests en security audits. Realiseert het NVBS be‐
stuur zich de problemen en mogelijke schade die hierdoor opgelopen kunnen worden?
Wat betreft stress‐ en volume‐tests: Het is tendentieus en niet correct onaangekondigd met een twee‐
maal zo grote beeldbank te gaan testen. Security issues zijn er niet.
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9. De website van een kennisautoriteit moet vindbaar en zichtbaar zijn. Er is in december 2018 advies
ingewonnen door de kerngroep om die zichtbaarheid te vergroten bij een gespecialiseerd bedrijf. De
gratis adviezen daarvan zijn niet opgevolgd en op de aanbieding blijkt niet gereageerd te
zijn. Emendis heeft nu zelf iets gebouwd wat functioneel niet getest mag worden. Via indirecte tests
blijkt wel dat Google gegevens die op de oude website wel gevonden werden (o.a. records van de
beeldbank) op de nieuwe website niet meer kan vinden. Was het de bedoeling van de NVBS om min‐
der vindbaar te worden?
Dit soort tendentieuze vragen zijn een exponent van de weerstand welke binnen de NVBS heeft ge‐
leefd, maar nu gelukkig vrijwel niet meer voorkomt. De vindbaarheid is op een standaard wijze gere‐
geld (via Yoast) welke tool geheel in eigen beheer werkt. De situatie dat de records van de beeldbank
niet op de nieuwe website gevonden konden worden is (al enige maanden) verleden tijd.
10. Welke juridische, financiële en andere stappen heeft de NVBS ondernomen om de schade die de
NVBS ondervind op Emendis te verhalen?
Het HB is van mening dat mocht er al schade zijn ondervonden, deze met name door gedrag intern
NVBS is ontstaan. Daardoor is in eigen voet geschoten en is eventuele schade niet verhaalbaar op
Emendis.
Fred Hommersom (lid 612138)
Antwoorden namens het HB: Jan Post en Marius Hekker

Reactie (1)
Het is juist dat ik niet “de NVBS” vertegenwoordig. Mijn excuses hiervoor. Maar ik heb wel heel veel
tijd gestoken in specificeren wat er voor SNR en Bibliotheek gemaakt moest worden, overleg met
NVBS leden over onderliggende eisen, testen van resultaten en zoeken van alternatieve oplossingen,
ook wanneer dat niet gevraagd werd.
Het is ook juist dat dit deels een herhaling van eerdere vragen is. Aangezien daar al meermaals in in‐
tern overleg en 1:1 mailwisselingen, geen, ontwijkende, vage en onjuiste antwoorden op gegeven
zijn is het in mijn visie tijd dat dit onderwerp in breder verband ter sprake komt. Ook deze antwoor‐
den zijn vaag, verwijzen naar een toekomst zonder planning en zijn op dit moment deels aantoon‐
baar weer onjuist.
Verder wens ik de suggestie dat vragen tendentieus zijn of dat er weinig bereidheid zou zijn om iets
te veranderen verre van mij te werpen. Als een oplossing na maanden getest mag worden blijkt die
heel vaak (deels) foutief en het binnen 24 uur melden van die fout is wat anders dan weerstand.
Er is de afgelopen twee jaar meermaals verzocht om direct contact met de Emendis ontwikkelaars
zodat problemen kort gesloten konden worden maar daar is zowel door Emendis als de NVBS niet op
gereageerd. We spreken hier over een uitloop van een 0.5 jaar naar 2.5 jaar, waarbij op dit moment
nog minstens 80 issues open staan voor de productie omgeving. Geen documentatie, geen stress‐
tests, geen security audits en tests, geen planning.
Tijd voor verbetering lijkt me.
Fred Hommersom
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Reactie (2)
Ik heb kennis genomen van uw antwoorden op de opmerkingen van ons mede‐lid Fred Hommersom.
Zijn opmerkingen zijn soms wat kort door de bocht, wellicht door de allerlaatste ontwikkelingen
deels achterhaald maar m.i. niet geheel bezijden de waarheid.
Terzijde: Als de vragensteller niet ‘de NVBS’ is, hoe bent u dan de ‘wij als vereniging’?
Zorgwekkend zijn echter uw antwoorden. U legt de uiterste moeizame totstandkoming van de
nieuwe website geheel buiten uzelf (en buiten de Internetdienst en de kerngroep vernieuwing web‐
site). Weerstand tegen verandering en onvoldoende veranderbereidheid binnen de NVBS zijn de oor‐
zaken. Onvoorzien een tweemaal zo grote beeldbank? Tja, binnen de SNR wordt nu eenmaal duchtig
aan het verder vullen van die beeldbank doorgewerkt. U zou zich dan tenminste kunnen afvragen of
u dit voor onze vereniging ingrijpende project wel goed heeft aangepakt, van te voren doordacht,
adequaat erover heeft gecommuniceerd. Ik mis reflectie op uw eigen rol.
Kwalijker vind ik nog de toonzetting van uw antwoorden. U sabelt de vragensteller neer met opmer‐
ken als ‘subjectief’, ‘tendentieus’, ‘herhaling van eerder gedane zetten’. (Wat weten de niet bij het
project betrokken NVBS‐ers van die herhaling van zetten?) Zelfs als de vragensteller het geheel bij
het verkeerde eind zou hebben, ware een meer diplomatieke beantwoording op zijn plaats geweest.
Al was het maar om na een uiterste moeilijke (en hopelijk binnenkort af te sluiten) periode tot een
normalisering van verhoudingen te komen.
Kortom: Ik vind deze beantwoording het bestuur en de aankomend voorzitter onwaardig.
René Jongerius

Vragen over de financiële verantwoording
N.a.v. Jaarverslag 2019, blz.6, onder 10; laatste volzin:
1. In een vereniging, statutair maximaal democratisch georganiseerd met de ALV als opperste or‐
gaan, heeft de ALV recht op optimaal transparante, volledige financiële informatie. Toegezegd is ‐
zie Jv 2019, punt hierboven ‐ dat “de cijfers” separaat zullen worden gepresenteerd op de web‐
site. Kan deze toezegging alsnog gestand gedaan worden?
Het separaat presenteren heeft wellicht betrekking op de layout van de presentatie. Mij is niet bekend
dat er ook dieper op de cijfers zou moeten worden ingegaan. De cijferopstelling is analoog aan die
over voorgaande jaren.
De (nu nog?) in het jaarverslag 2019 geïntegreerde cijfers, en wat moet gelden als toelichting daarop,
staan verspreid over de blz. 11‐14 en 51‐55, met een kascommissieverklaring op blz 56. Vriendelijk
gezegd is dat lastig, zelfs voor “kenners”. Zakelijk gezegd belemmert het een nuchtere doorlichting
en diagnose van de cijfers. Dat wordt verergerd door de absoluut minimale en niet rechtstreeks aan
posten gerelateerde toelichtingen, of ‐erger‐ de afwezigheid van toelichting.
Kan de separate cijferpresentatie op de website alsnog worden voorzien van een veel completere,
postgewijze, toelichting (en dan dus zowel jaarrekening 2019, balans en v&w‐rekening, als de begro‐
tingen 2020 en 2021)?
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De toelichtingen als gegeven op pag. 12 zijn zelfs iets uitgebreider dan die over 2018 en zullen voor
veel leden voldoende zijn. Immers, het merendeel van de begrotingsposten die in hoofdstuk 14 in de‐
tail staan zijn al zichtbaar op het laagste niveau, en daaraan wordt op pag. 12 gerefereerd. Binnen
die posten is doorgaans geen verdere begrotings‐onderverdeling beschikbaar dan die in kernactiviteit
en overige kosten. Denk aan: huisvesting/bibliotheek/internetdienst en overige kosten; bij afdelingen:
zaalhuur, kosten sprekers, bestuur en overige kosten. Een (nog) nadere/diepere toelichting heeft der‐
halve geen zin. Indien meer specifieke vragen zich opdringen: stuur een bericht aan de penningmees‐
ter en u krijgt per omgaande een transparant antwoord.
2. In de balans 2019 wordt € 30.004 afgeboekt t.b.v. investeringen in de website. In de ALV 2019 is
gevraagd geen betalingen aan Emendis te doen buiten de eerder gevoteerde € 100.000 totdat duide‐
lijk zou zijn dat Emendis haar verplichtingen op basis van die € 100.000 volledig en correct zou zijn
nagekomen. Is de ten laste van 2019 geboekte € 30.004 daadwerkelijk in 2019 uitgegeven c.q. volle‐
dig (dus vooraf aan de te leveren prestaties) betaald aan Emendis? Zo nee, hoe is dan de € 30.004 ‐
die in dat geval nog binnen de NVBS moeten “liggen”, in de boeken verantwoord en terug te vinden?
De post t.l.v. 2019 is in 2019 aan Emendis betaald en daarmede is het project afgerond. Verdere pro‐
jectuitgaven worden niet gedaan, slechts exploitatie en incidentele kleine aanpassingen (zoals voor
het digitaliseren van deze ALV).
3. Volgens de Kascommissie heeft zij aan het HB NVBS adviezen gegeven “met name van procedurele
aard”, maar dus niet alléén van die aard. Welke adviezen heeft de Kascommissie aan het HB NVBS
gegeven?
De adviezen hadden betrekking op L&C, de Internetdienst en de Winkel. Bij L&C duurde het naar de
mening van de Kascommissie te lang voordat na het overlijden van de L&C‐penningmeester de admi‐
nistratie in de centrale kas werd geïntegreerd. Het HB zal in voorkomende gevallen voortaan sneller
actie ondernemen. De Internetdienst heeft volgens de Kascommissie pas in een laat stadium onderlig‐
gende stukken bij de cijfers kunnen verstrekken. Aan het HB is gevraagd een acceptabele boekhou‐
ding te waarborgen, hetgeen geschiedt. Bij de Winkel is door de aard van de cijfervastlegging
(spreadsheets) onduidelijkheid ontstaan over de juiste resultaten en vermogens. Uiteindelijk zijn deze
cijfers wel tot stand gekomen. Door opname van de Winkel‐boekhouding in het ook door “centraal”
gebruikte programma Exact gedurende 2020 (maar wel afgescheiden van centraal; met terugwer‐
kende kracht vanaf 1‐1‐2020) wordt de juistheid van de cijfers beter gewaarborgd. Voorwaarde hier‐
bij is een goede koppeling tussen de nieuwe webshop, het winkelsysteem MPlus en Exact, waaraan
(helaas) nog steeds wordt gewerkt.
Adriaan Pothuizen (lid 148003)
Antwoorden: Jan Post, penningmeester

Reactie en antwoorden hierop
Ad 1, eerste antwoord. De vraag is om conform de toezegging de cijfers separaat op de website te
publiceren, en mijn mening/wens is dat dat moet in transparante, volledige vorm. Nu ook de SNE‐ en
SNR‐cijfers getoond worden is de penningmeester qua volledigheid op de goede weg, dan nog de
correcte uitvoering van de toezegging.
Transparanter dan het publiceren van de Balansen en Resultatenrekeningen (inclusief toelichtingen
bij de cijfers van de vereniging NVBS) kunnen we het niet maken. Meermalen is op vragen geant‐
woord dat een lid altijd de Penningmeester kan benaderen voor detailinzicht in cijfers door samen
(corona‐proof) plaats te nemen achter de PC.
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Ad 1, tweede antwoord. Verenigingsrechtelijk is irrelevant of informatie “voor veel leden voldoende
zal zijn”. Relevant is de verplichting van een verenigingsbestuur om de ALV te voorzien van zoveel en
zo heldere toelichting op de verenigingsfinanciën dat ELK LID op penningmeesters‐niveau kan mee‐
denken (als dat lid het wil). Daar waar geaggregeerd is, verdient een aggregatie uitleg.
Aggregatie is een subjectief begrip. Aangeboden is aan leden die daarom vragen om tot op boekstuk‐
niveau af te dalen in de cijfers van 2019. Hiermee wordt voor het eerst een diepte gegeven die voor‐
heen niet aanwezig was. Echter, nog geen concrete vraag heeft de Penningmeester bereikt….
Ad 2. Conclusie dus dat aan een contractspartij die met weerkerende vertraging en niet steeds volle‐
dig presteerde voor de eerste aanneemsom (€ 100.000), hoogst onbevredigend presteerde derhalve,
reeds vóór het nakomen van zijn verplichtingen uit dat contractdeel de volledige aanneemsom voor
deel 2 (€ 30.000) is betaald “in goed vertrouwen”(!!). De dato heden, ruim na de overeengekomen
(?) opleveringsdatum, zijn essentiële elementen niet gereed. De noodzaak om niet te lang te wachten
met een grondige evaluatie van dit project wordt hierdoor eens te meer benadrukt; “weerstand”
(een woord dat het bestuur gebruikt als verklaring voor het ongelukkige projectverloop) zal het be‐
stuur hiertegen toch niet bieden?
Bovenstaand geeft de mening van het lid weer. Het lid vindt het project nog niet afgerond en wil toch
al starten met een evaluatie; dat lijkt wat in tegenspraak. Maar dat terzijde; als Penningmeester vind
ik het vanuit mijn rol altijd passen grotere projecten nadien te evalueren. Dit onderwerp zal worden
vervolgd.
Adriaan Posthuizen
Antwoorden: Jan Post, penningmeester

Kalender (2)
Amendement van de kalendercommissie m.b.t. de begroting 2021 en gevolg, punten 9 en 10.
De kalendercommissie heeft in het voorstel over de begroting tot haar verdriet moeten constateren
dat de post kalender van € 14.000,‐ teruggebracht is naar € 10.000,‐, een verlaging met bijna 30%. Als
dit bedrag door de vergadering wordt goedgekeurd, behoort de kalender in de huidige vorm tot het
verleden. Er zal dan teruggekeerd moeten worden naar een maandkalender met alleen een grote
foto en een blad daaronder met het kalendarium. De variatie in onderwerpen wordt door het minder
aantal bladen gelijktijdig gehalveerd.
De kalendercommissie heeft in de loop van de jaren vele waarderende opmerkingen gekregen waar
uit bleek dat juist de grote variatie en de toelichtende foto’s en verhaaltjes zeer op prijs werden ge‐
steld. Wij denken met de huidige opzet een unieke NVBS kalender op de markt te hebben voor onze
leden en voor de promotie evenals de verkoop buiten de vereniging. Wij verwachten dat het huidige
voornemen van het hoofdbestuur de meeste leden droevig zal stemmen.
Om de kalender in de huidige vorm in stand te houden zou, om de begroting weer sluitend te krijgen,
één euro bij het voorstel van de contributieverhoging moeten worden opgeteld.
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Voorstel
Wij denken het merendeel van de leden een plezier te doen de kalender in de huidige vorm te be‐
houden en stellen daarom om in de begroting de post kalender weer naar € 14.000 op te trekken on‐
der gelijktijdige aanpassing van de voorgestelde contributieverhoging. Die moet dan voor komend
jaar naar twee euro moeten worden gebracht.
Namens de kalendercommissie, Karel Hoorn
Los van het feit dat ons ook vragen van leden bereiken om de kalender af te schaffen teneinde de ver‐
hoging van de contributie te matigen, zou uw voorstel tot handhaven van de kalender in zijn huidige
format leiden tot een verdere contributieverhoging voor 2021.
Afspraak is dat de contributie slechts met de CBS‐index consumentenprijzen zal worden aangepast.
Het eigen vermogen van de NVBS daalt elk jaar. Teneinde deze daling af te remmen zullen we dus aan
de kostenkant in moeten grijpen. Alle geledingen, diensten, afdelingen en commissies is gemeld dat
ieder zijn steentje bij moet dragen om de financiële positie van de NVBS weer op peil te brengen.
Wij hebben van verschillende NVBS‐onderdelen daarop een positief bericht retour gehad en innova‐
tieve ideeën worden reeds ontwikkeld en uitgevoerd. Op de kalendercommissie doen wij daarom nog‐
maals een beroep om na te denken hoe binnen het nieuwe budget toch een aantrekkelijke kalender
geproduceerd kan worden.
Jan Post, penningmeester

Cijfers 2019 en begroting 2020
Agendapunt 4 Rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2019
(zie jaarverslag 2019 – punt 4).
In de ALV van april 2019 is tot een voorwaardelijke reservering van k€ 30 (aanvullende financiering
nieuwe website) besloten. Onduidelijk is of en wanneer (2019 en/of 2020) dit geld gedeeltelijk of ge‐
heel is besteed. Gaarne opheldering.
Op pag. 11 van het Jaarverslag 2019 is te vinden:
In 2019 is voor het laatst t.b.v. de nieuwe website een bedrag rechtstreeks ten laste gebracht van het
Eigen Vermogen. Het gaat om € 30.000 waarvoor op de ALV van 13 april 2019 voorwaardelijk toe‐
stemming was gegeven. Voor de Centrale Kas is hiermede het project “nieuwe website” afgesloten
Op pag. 53 van het Jaarverslag 2019 is te vinden:
Onttrekking aan vermogen – website ‐30.004 (2019) ‐100.411 (2018)
Derhalve is helder dat genoemde aanvulling geheel is besteed.
De Ledenadministratie heeft in 2019 ruim €4600 méér uitgegeven dan gepland door de verlate ople‐
vering van de (koppelingen) met de nieuwe website. De vraag is of dit als meerkosten van de leden‐
administratie moet worden gezien (en geboekt) of dat dit in feite kosten zijn die geboekt moeten
worden ten laste van de nieuwe website.
Op pag. 12 van het Jaarverslag 2019 is te vinden:
Ledenadministratie: ruim € 4.600 nadeel door het langer dan gepland aanhouden van een softwareli‐
centie vanwege vertraging in de oplevering van koppelingen ledenadministratie <> boekhoudpakket.
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Dit heeft derhalve niets met de nieuwe website te maken, maar de € 4.600 betreft een helaas in 2019
niet‐begrote “verzekeringspremie” t.l.v. de Ledenadministratie voor het geval dat het oude boekhoud‐
pakket Twinfield, waar die softwarelicentie voor was, eventueel nog ingezet zou moeten worden. De
Penningmeester had met de kennis van nu wellicht enkele maanden overschrijding kunnen voorko‐
men; hier is van geleerd.
Uit het jaarverslag van de winkel blijkt dat ook hier aanpassingen aan kassa´s en andere automatise‐
ringskosten, voortvloeiend uit de nieuwe website, niet geboekt zijn als projektkosten maar ten laste
van de winkel zijn gegaan (ca. € 3000). Is de conclusie juist dat buiten de € 130.000 uit het eigen ver‐
mogen de nieuwe website méér dan € 130.000 gekost heeft?
Die conclusie is (gelukkig) niet juist. De extra kosten bij de Winkel bestaan met name uit het (op ver‐
zoek van de winkel) koppelen van de gegevens van de ledenadministratie aan de kassa. Tot dan toe
werd er voor lid‐gegevens gewerkt met lijsten en spreadsheets, hetgeen noch geborgd noch up‐to‐
date was. Nu is er – op uitdrukkelijk verzoek van de winkel – wel een “live”‐koppeling. De nieuwe
website, waarachter ook de ledenadministratie schuilgaat, heeft die live‐koppeling mogelijk gemaakt.
De kosten hiervan toerekenen aan de nieuwe website is dus niet opportuun.
Agendapunt 9 Bijstelling begroting 2020 en begroting 2021 (zie toelichting in het jaarverslag 2019 –
punt 5)
De bijgestelde begroting 2020 en begroting 2021 staan in het teken van “de tering naar de nering
zetten”. Dat is alleszins begrijpelijk en nodig. Niettemin is de korting van de bijdrage aan de SNR –
ook in vergelijking met andere uitgavenposten – zeer fors te noemen. De vermindering van de mid‐
delen bedraagt in twee jaar tijd 37%, meer dan één derde. Dat een dergelijke vermindering van mid‐
delen volledig kan worden opgevangen door een structurele verhoging van de eigen inkomsten is
vrijwel uitgesloten. Voorgesteld wordt daarom om uit de post “overige uitgaven” 2021 een bedrag
van €2000 over te boeken ten gunste van de bijdrage aan de SNR.
Afspraak is dat de contributies slechts met de CBS‐index consumentenprijzen zal worden aangepast.
Het eigen vermogen van de NVBS daalt elk jaar. Teneinde deze daling af te remmen zullen we dus aan
de kostenkant in moeten grijpen. Alle geledingen, diensten, afdelingen en commissies is gemeld dat
ieder zijn steentje bij moet dragen om de financiële positie van de NVBS weer op peil te brengen.
Wij hebben van verschillende NVBS‐onderdelen daarop een positief bericht retour gehad en innova‐
tieve ideeën worden reeds ontwikkeld en uitgevoerd. Op de SNR doen wij daarom nogmaals een be‐
roep om na te denken hoe binnen de nieuwe budgetten toch de diensten en activiteiten voort kunnen
gaan, al dan niet in afgeslankte vorm. Mocht dit niet blijken te lukken dan hoort het HB dat van de
SNR via de reguliere kanalen. Wij kunnen de aan de ALV voorgelegde begroting nu niet aanpassen.
Sjef Janssen (lid 154054)
Antwoorden: Jan Post, penningmeester

(Additionele) vragen en antwoorden in tweede termijn
Agendapunt 4 Rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2019
(zie jaarverslag 2019 – punt 4)
Met uw antwoord wordt duidelijk dat het extra budget ad €30.000 (waarvoor de ALV toestemming
heeft gegeven) volledig is uitgegeven en wel al in 2019. Normaliter wordt een slotfactuur betaald na
een –goedgekeurde‐ oplevering van het afgesproken werk.
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Aanvullende vraag: welk NVBS‐belang was ermee gediend om dit bedrag al volledig in 2019 te beta‐
len terwijl per einde 2019 nog lang geen finale website door Emendis was opgeleverd?
Op de ALV van 13 april 2019 is besloten een bedrag van € 30 k extra ter beschikking te stellen om de
nieuwe website af te maken. Eind 2019 functioneerde de website reeds uitstekend hetgeen tot de be‐
taling ervan heeft geleid. Het incorporeren van onderdelen die op dat moment door interne NVBS‐
oorzaken nog niet compleet waren heeft de NVBS als gemeld geen extra geld gekost. Hier dient met
name de inzet van mijn voorganger geprezen te worden.
Uw antwoord op de vraag dat de toerekening van de kosten van de koppeling Ledenbestand aan de
administratie van de winkel “niet opportuun is”, is duidelijk in tegenspraak met hetgeen in het PvE
(programma van eisen) van juni 2017 is aangeven. De kosten van deze koppeling behoren weldege‐
lijk tot de investeringskosten van de nieuwe website.
In de in de ALV van april 2019 genoemde audit op het project nieuwe website dient expliciet een fi‐
nanciële evaluatie te worden opgenomen.
In de “algemene functionele eisen”, zoals vastgelegd in een document van 19 december 2017 tussen
NVBS en Emendis, is niets terug te vinden over koppeling van ledengegevens aan de kassa/de admi‐
nistratie van de winkel. Uw beeld behoeft derhalve bijstelling.
Agendapunt 9 Bijstelling begroting 2020 en begroting 2021 (zie toelichting in het jaarverslag 2019 –
punt 5)
In uw antwoord memoreert u dat “alle geledingen een steentje moeten bijdragen”. Gezien de finan‐
ciële situatie van de NVBS onderschrijf ik de noodzakelijkheid tot een financiële bijstelling.
De korting op de bijdrage aan de SNR is echter exceptioneel in vergelijking met andere gekorte bud‐
getten. Kan het HB nader toelichten op basis van welke beleidsuitgangspunten en overwegingen de
diverse budgetten gekort zijn en inzichtelijk maken dat er sprake is van een evenwichtige bezuini‐
ging?
Met betrekking tot dit punt verwijs ik naar de positieve respons die het HB op zijn begrotingsvoorstel‐
len op 20 mei jl. namens de SNR heeft ontvangen van de penningmeester van de SNR. In detail is deze
correspondentie wellicht geschikt voor publicatie bij dit antwoord maar dat laat ik aan de SNR ter be‐
oordeling over. Het HB roemt regelmatig de inzet van met name SNR voor haar bijdrage de financiën
van de NVBS als geheel weer op orde te brengen; het is mij persoonlijk dus niet duidelijk waarom er
bijna een half jaar later door een SNR‐bestuurslid vragen bij worden gesteld.
Antwoorden: Jan Post

(Additionele) vragen en antwoorden in derde termijn
Dat de website eind 2019 “uitstekend functioneerde” is een opvallende uitspraak omdat op dat tijd‐
stip de website aantoonbaar JIRA‐lijst) nog verschillende grote manco´s bevatte.
“Groot” is een subjectief woord. Het lijkt erop dat u probeert uw gelijk te halen inzake een proces dan
wel project dat niet naar uw zin is verlopen. Ik weet niet of een ALV daar het platform voor is.
Wil het HB dan aangeven op welke punten “een document van 19 december 2017 tussen NVBS en
Emendis” afwijkt van het PvE van juni 2017? Immers het gaat hier tussen datgene wat de NVBS wilde
en wat de NVBS besteld heeft.
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Wat waren de overwegingen om de koppeling van ledengegevens aan de kassa/administratie (die in
juni 2017 door de winkel gewenst was) niet op te nemen in de opdracht aan Emendis?
Waarom zijn afwijkingen tussen PvE en opdracht niet gecommuniceerd door de (toenmalige) kern‐
groep?
Het lijkt er wederom op dat u probeert uw gelijk te halen inzake een proces dan wel project dat niet
naar uw zin is verlopen. Ik weet niet of een ALV daar het platform voor is. In mijn bezit is het ge‐
noemde document waar die koppeling niet in is genoemd. Wat tot verschillen tussen documenten
heeft geleid – als dat al zo is – is mij niet bekend.
De penningmeester van de SNR heeft in de bestuursvergadering opgemerkt dat de korting op het
budget in het lopende jaar 2020 opgevangen kan worden door de verminderde reiskosten tgv het
corona‐virus. Dat is in 2020 een meevaller maar die is niet structureel.
Ik vermoed dat wij ons in moeten stellen op een wereld waarin niets structureel is, en derhalve de no‐
dige flexibiliteit van alle afdelingen, diensten en geledingen moeten benutten om de erosie van onze
financiële positie tot staan te brengen. Ik heb alle vertrouwen in ons verenigingskader dat deze uitda‐
ging met positieve instelling wordt opgepakt.
In februari 2020 heeft de HB‐vertegenwoordiger in de SNR een bezuiniging aangekondigd en daarbij
de bedragen €15.000 (2020) en €13.000 (2021) genoemd. Hierbij werd gememoreerd dat bij alle ge‐
ledingen/onderdelen bezuinigingen zouden plaatsvinden zonder dat daar cijfers bij werden ge‐
noemd.
Pas in september bij het voorleggen van de stukken t.b.v. de ALV is de volledige begroting van de
NVBS ter beschikking gekomen en werd cijfermatig zichtbaar hoe de bezuiniging is vormgeven, niet
alleen voor de SNR maar voor alle geledingen. Mijn vraag had ik dus simpelweg niet eerder kunnen
stellen........
Mijn vraag blijft daardoor overeind.
Kennelijk vindt u dat de SNR bovenmatig gekort wordt op het budget. Ikzelf vind dat het HB gepro‐
beerd heeft om de bezuinigingen zo afgewogen mogelijk te verdelen over alle onderdelen.
Antwoorden: Jan Post

(Additionele) vragen en antwoorden in vierde termijn
“uitstekend” (functioneerde) is een subjectief woord. Het lijkt erop dat u het beeld probeert te vesti‐
gen dat eind 2019 een proces dan wel een project succesvol draaide. De ALV is bij uitstek het plat‐
form voor de leden om over de gang van zaken binnen de vereniging vragen te stellen, vooral wan‐
neer zaken mooier worden voorgesteld dan ze feitelijk zijn.
Nu inhoudelijk. Eind 2019:
•
was de beeldbank niet operationeel op de nieuwe website (gebeurde pas 10 februari 2020)
•
functioneerde het zoekalgoritme niet conform de wensen (ook van de bibliotheek)
•
liep de webwinkel nog over de oude site en functioneerde de koppeling tussen ledenadmi‐
nistratie en kassa/winkel niet
•
was de gebruikersvriendelijkheid van de nieuwe website onder de maat
•
stonden er ca 130 punten op de JIRA‐lijst
In mijn waarneming zijn dat grote manco´s van de website (op dat moment).
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Een inhoudelijk antwoord op mijn zakelijke vraag aan het bestuur van de NVBS kan m.i. niet worden
afgedaan met het al dan niet toevallig niet beschikbaar zijn van een document bij de vragenbeant‐
woorder.
Voor mij wordt helder dat het ontwijkende antwoord een duidelijk signaal is dat de feitelijke op‐
dracht aan Emendis (ten dele) niet in lijn was met het PvE.
Duidelijk dus een punt voor de audit op het project.
Wat ik vind is vooralsnog niet relevant (en wat u víndt is dat ook niet).
Ik heb een zakelijke vraag aan het HB gesteld over de voorgelegde begroting en wil graag een inhou‐
delijk antwoord krijgen. Nádat ik die feitelijke informatie gekregen heb, kan het tijd worden iets te
gaan vinden.
Gezien het feit dat deze vragen te laat (10.10.2020 – 22:47 – dat wil zeggen na de sluiting op
09.10.2020–24:00) door het secretariaat zijn ontvangen is hier door het Hoofdbestuur geen reactie op
gegeven.

Verbetervoorstellen
Ten behoeve van de ALV 2020 heb ik enkele punten/opmerkingen:
1) De Winkel voert (nog steeds) in haar ogen overtollige boeken, enz. af richting afvalverwerking.
Waar het boeken in goede staat betreft is dit naar mijn mening cultuurbarbarisme. Voorstel: doe
die items cadeau aan bevriende museumorganisaties en/of geef nieuwe NVBS‐leden als wel‐
komstgeschenk één of meer boeken. Naar ik begrepen heb gebeurt dit laatste al wanneer iemand
op een beurs lid wordt.

Inderdaad kan het voorkomen dat de Winkel overtollige (tweedehands) boeken afvoert. Vergeten moet niet worden dat vaak hele verzamelingen met enige regelmaat worden aangeboden,
meestal in relatie met overlijden van een lid of extern persoon aan de NVBS, waarvan lang
niet altijd het gehele aanbod aan boeken relevant kan worden geacht. In de regel wordt altijd
nagezien welke exemplaren van het aangebodene nog aanvullende waarde hebben voor ofwel
verkoop ofwel opname in de SNR-collectie. Vandaar dat op voorhand wordt getracht bij binnenkomst zo zuiver mogelijk te werken, zodat (noodzakelijke) afvoer tot een minimum beperkt
kan blijven. Het kan echter niet altijd voorkomen worden. Niettemin zullen we de suggesties
op hun haalbaarheid bekijken in de komende tijd.
2) Dalend ledenbestand: maak (meer) gebruik van lokale huis‐aan‐huisbladen voor de aankondiging
van afdelingsavonden waar ook niet‐leden welkom zijn en laat de afdelingsvoorzitter deze gasten
persoonlijk verwelkomen en vertellen wat de NVBS nog meer bieden kan. Geef een presentexem‐
plaar van Op de Rails aan hen.

Goed voorstel om via de stafnieuwsbrief onder de aandacht van de afdelingsbesturen te brengen.
3) Aanmeldformulier lidmaatschap: neem hier een vraag op of het nieuwe lid bereid is iets binnen de
vereniging te doen zoals vrijwilligerswerk bij Winkel, Bibliotheek en SNR, het verzorgen van een afde‐
lingsavond, enz. Vraag ook naar de specifieke interesse en eventuele verzameling(en) van dit nieuwe
lid.
Prima voorstel; wordt binnen het HB besproken.
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4) Centrale ruimte NVBS C: ik lees in het jaarverslag dat aan huisbaas NS verbeteringsvoorstellen zijn
voorgelegd voor wat betreft de NVBS‐ruimtes. Graag ook aandacht voor het meubilair: de rode stoe‐
len rond de tafels in de centrale ruimte zijn de NVBS onwaardig. De steeds loslatende bekleding
wordt met bisonkit geplakt; ik heb al eens iemand zien opstaan met de stoel aan zijn achterwerk ge‐
plakt hangend.
Sommig meubilair is inderdaad aan het eind van de levensduur. Het HB zal met de dienst Huisvesting
contact opnemen of er wat betreft de inventaris tegen aanvaardbare kosten verbeteringen mogelijk
zijn.
Gerrit C. van Straaten (lid 150054)
Antwoorden: HB‐leden

Financiële verantwoording
Inzake de geconsolideerde cijfers:
Op welke vordering(en) heeft de afboeking van € 8.195 betrekking? Op wie is die vordering? Hoe
oud is die vordering? Wat is het afboekingsmotief? (Met het oude jaarverslag en de toelichting van
toen is dat ook niet te achterhalen).
De € 8.195 was een interne post in de relatie NVBS Centraal‐Winkel. Deze post was over 2018 onte‐
recht door mij opgenomen als vordering op derden, hetgeen in 2019 is rechtgetrokken. Cumulatief
maakt het voor het NVBS‐vermogen geen verschil.
Inzake de winkel:
Wat zijn de waarderingsgrondslagen voor de winkelvoorraad? Heeft de afwaardering van € 7694 be‐
trekking op een gewijzigde waardering of zijn er voorraadverschillen? Bij gebreke van een omzetcijfer
is het onmogelijk om de omvang van de voorraad te relateren aan de omzet en aan het bruto‐winst‐
percentage. In dit verband betreur ik zeer dat er blijkbaar is gestopt met het afzonderlijk publiceren
van de cijfers van de winkel. Tot op heden werd dat altijd gedaan. Kan dit alsnog gebeuren? Nu zou‐
den wij het moeten doen met de zeer beperkte gegevens die uit de geconsolideerde cijfers gehaald
kunnen worden.
De winkel heeft een vast waarderingssysteem van haar artikelen. Elk jaar dat een artikel in voorraad
blijft liggen wordt een bepaald percentage van de waarde afgeschreven. De cijfers van de winkel wor‐
den niet afzonderlijk gepubliceerd op grond van concurrentie‐overwegingen (andere boekwinkels en
webshops zouden wat graag onze marges willen zien). Als eerder aan een vragensteller gemeld: als u
samen met de Penningmeester achter het beeldscherm wilt plaatsnemen, kunt u alle vragen – ook
over de winkel – stellen en krijgt u transparant antwoord.
Inzake SNE en SNR:
Deze cijfers ontbreken in het jaarverslag. In alle 31 jaar dat ik lid ben van de NVBS heb ik die cijfers
nog nooit gemist, ook niet toen deze activiteiten nog binnen de vereniging NVBS waren.
Enkele argumenten om deze cijfers wel in het jaarverslag op te nemen:
 Deze zelfstandige stichtingen zijn nauw gelieerd aan de NVBS.
 Er is een zekere bestuurlijke binding omdat er is vastgelegd dat er altijd iemand van het HB in de

stichtingsbesturen zit. Bij SNE worden bestuursleden benoemd door het HB nadat het SNE be‐
stuur is gehoord. (Statuten punt II artikel 6). Voor SNR geldt een dienovereenkomstige construc‐
tie. (Statuten III artikel 8).
 Ook worden beide stichtingen gecontroleerd door de kascommissie van de NVBS.
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Daar waar ik mij bij de winkel nog beperk tot het ten zeerste te betreuren dat de cijfers niet in het
jaarverslag staan is het voor mij een absolute voorwaarde om te kunnen instemmen met de financi‐
ele verslagen dat de cijfers van SNE en SNR ook in het jaarverslag worden vermeld.
Ik ben het geheel met u eens en zal de secretaris vragen de jaarcijfers van SNE en SNR op de website
toe te laten voegen.
Inzake de kascommissie:
Ik mis in het verslag wederom iets over de ledenadministratie en de verzekeringen. (Huishoudelijk
reglement art 40 alsmede de artikelen 9 en 11). Overigens is het weer zeer positief dat ik in het
hoofdstuk over de begroting (pag. 13) lees dat de penningmeester voornemens is om de verzekerin‐
gen door te lichten en heb ik het vertrouwen dat de (eventueel nog aanwezige) gebreken in de le‐
denadministratie nog ruim in de aandacht zijn.
De afzonderlijke kascommissieverslagen van SNE en SNR werden weliswaar nooit gepubli‐
ceerd (waarmee ik nog vrede kan hebben) maar ik zou wel graag willen weten of deze bestaan en
aan het HB zijn uitgebracht.
Ik begrijp het als u over ledenadministratie en verzekeringen enige uitleg mist. Ik zal dat volgend jaar
goedmaken. Voor nu: als gevolg van de doorlichting van het verzekeringspakket zijn wij gewisseld van
tussenpersoon; wij verwachten nu betere service te ontvangen. Qua ledenadministratie is een grote
(positieve) slag gemaakt bij het integreren met de nieuwe website en de koppeling naar het boek‐
houdpakket Exact. Nieuwe leden vloeien automatisch zowel de ledenadministratie als de boekhou‐
ding in. Wanbetalers monitoren is nu ook veel eenvoudiger geworden. Afvoeren van leden is vanzelf‐
sprekend nog een handmatig proces, maar beter geborgd dan vroeger. Uw vraag inzake de Kascom‐
missieverslagen SNE/SNR zet ik intern door.
Jan Haasdijk (lid 147229)
Antwoorden: Jan Post, penningmeester

Reactie en antwoorden hierop
De penningmeester schrijft dat de cijfers van SNE en SNR nu op de website komen. Ik hoop dat daar‐
mee bedoeld wordt dat deze dan dus worden toegevoegd aan het jaarverslag.
De financiële gegevens van SNE en SNR zijn toegevoegd aan het jaarverslag.
Mijn vraag of er afzonderlijke kascommissieverslagen inzake SNE en SNR aan het HB zijn uitgebracht
moet de penningmeester als lid van het HB toch ook kunnen beantwoorden? Bestaan deze afzonder‐
lijke verslagen nog steeds wel? Zo niet dan zou dat toch ook niet reëel zijn tegenover de besturen
van deze stichtingen? (SNE punt V art 30; SNR punt VI art. 35)
Jawel, die verslagen zijn er en worden met de Stichtingen en de Penningmeester NVBS gedeeld.
Naast beantwoording van bovenstaande vragen zie ik vooral met grote belangstelling uit naar de re‐
actie van de kascommissie.
Deze vraag wordt door het HB niet opportuun voor een ALV geacht.
Jan Haasdijk
Antwoorden: Jan Post, penningmeester
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Vraag over de toelichting
Een Jaarrekening bestaat op grond van BW 2 titel 9 uit de onderdelen Balans, Winst‐ en verliesreke‐
ning en Toelichting hierop. In paragraaf 14 Jaarrekening van het NVBS jaarverslag kom ik het onder‐
deel Toelichting niet tegen. Mijn vraag: waarom is er geen onderdeel Toelichting op de Balans en
Winst‐ en Verliesrekening in de Jaarrekening opgenomen?
Frank Vollmuller (lid 607086)
In hoofdstuk 4 op pag. 11 begint het verslag van de Penningmeester die (wellicht niet onder het kopje
“Toelichting”) wel degelijk een toelichting op Balans en V&W omvat.
Jan Post, penningmeester

Stemprocedure en informatievoorziening
Krachtens artikel 23 van het Huishoudelijk Reglement geschieden stemmingen bij acclamatie of door
middel van handopsteken. Een stemming geschiedt schriftelijk indien voorafgaande aan het agenda‐
punt ten minste tien leden daar om vragen. Zo’n schriftelijke stemming geschiedt dan onder leiding
van een door de ALV aan te wijzen stemcommissie.
Bij een stemming door handopsteken is voor het bestuur na afloop wel de stemverhouding bekend
maar niet de individuele stem van de aanwezigen (tenzij uiteraard de bestuursleden die met scherpe
blik en feilloos geheugen hebben geregistreerd). Bij de digitale ALV worden wij geacht op het stem‐
formulier naam en lidmaatschapsnummer in te vullen. Indien dit betekent dat het individuele stem‐
gedrag daadwerkelijk wordt vastgelegd en bewaard dan zou ik dat onzorgvuldig vinden, zeker bij
stemming over personen, zoals bij enkele agendapunten het geval.
Dit leidt tot de volgende vragen:
1) Op welke wijze is de stemprocedure technisch en organisatorisch ingericht? Is daarbij gegaran‐
deerd dat individueel stemgedrag niet wordt vastgelegd en bewaard? Althans niet zichtbaar voor het
bestuur en de internetdienst? Zulks in ieder geval bij stemmingen over personen?
Van 19 t/m 22 oktober 2020 kan gestemd worden door op de website het stembiljet in te vullen en te
verzenden. Naam en lidnummer worden daarbij gevraagd ter identificatie van de stemmer en om te
voorkomen dat bijvoorbeeld door een lid tweemaal zou worden gestemd. Na telling door de secretaris
van het Hoofdbestuur en een lid van de kascommissie worden de stembiljetten blijvend verwijderd.
2) Indien deze garantie in de werkwijze die u voor ogen staat op dit moment niet kan worden gege‐
ven, welke maatregelen zult u treffen om de gewenste anonimiteit alsnog te garanderen? Bijvoor‐
beeld door de stemprocedure te laten uitvoeren onder toezicht van onafhankelijke personen, bij‐
voorbeeld een notaris of de kascommissie (en eventueel door deze in te schakelen deskundigen).
Zie het antwoord onder punt 1.
3) Op welke wijze geeft u invulling aan de bepaling dat voorafgaande aan een agendapunt door ten‐
minste tien leden om een schriftelijke stemming kan worden gevraagd?
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Door corona is evident een fysieke vergadering niet mogelijk en is een schriftelijke stemming de enige
mogelijkheid, waarbij dan ook toepassing van het onder punt 3 genoemde niet relevant is.
In vroeger jaren was het (voor zover mijn herinnering strekt) mogelijk vooraf het jaarverslag op te
vragen. Daarvan wordt in de aankondiging in OdR 2020‐9 geen gewag gemaakt. Krachtens artikel 44
van de statuten kan een stemgerechtigd lid namens één ander stemgerechtigd lid een stem bij vol‐
macht uitbrengen. De NVBS kent vele oudere leden die niet altijd behendig zijn in de omgang met
internet. Er zijn ook oudere leden die niet over internet beschikken. Dit zo zijnde zou het gepast zijn
geweest om in de bijzondere situatie van een digitale ALV hetzij het jaarverslag met OdR mee te zen‐
den, hetzij in OdR te vermelden dat het jaarverslag bij de secretaris kon worden opgevraagd.
Maar overigens leidt dit nog tot de volgende vraag:
4) Op welke wijze geeft u invulling aan de bepaling dat een stemgerechtigd lid namens één ander
stemgerechtigd lid een stem bij volmacht mag uitbrengen?
Het bij volmacht uitbrengen van een stem is in de huidige situatie een dermate complicerende factor
dat daarvan is afgezien.
René Jongerius (lid 102978)
Antwoorden: Frits van Buren, secretaris

Reactie (1)
Inmiddels heb ik kennis genomen van uw antwoorden op mijn vragen inzake de stemprocedure en
de informatievoorziening. Allereerst stel ik vast dat u geen antwoord heeft gegeven op mijn vraag
hoe de stemprocedure technisch is ingericht. Hoe en in welke vorm komen bijvoorbeeld de stemfor‐
mulieren bij de personen die de telling verrichten?
Het stemformulier komt digitaal bij de personen die de telling verrichten terecht.
U geeft aan de stemprocedure met het digitale formulier te zien als een schriftelijk stemming. Indien
in deze opvatting wordt meegegaan, dan zou conform het huishoudelijke reglement de telling moe‐
ten geschieden onder leiding van een door de ALV aan te wijzen onafhankelijke stemcommissie, be‐
staande uit drie meerderjarige leden. In die formulering zit besloten dat leden van het HB geen leden
van de commissie kunnen zijn. Mij lijkt het daarom onjuist dat de telling mede wordt uitgevoerd door
de secretaris van het HB.
Er is geen ALV dus een ALV kan ook geen stemcommissie aanwijzen. Nergens staat expliciet geformu‐
leerd dat een HB lid daar geen deel van zou mogen uitmaken.
René Jongerius
Antwoorden: Frits van Buren

Reactie (2)
Het op vraag 4 van René Jongerius gegeven antwoord impliceert dat een (onbekend) aantal leden de
mogelijkheid om een stem uit te brengen, een statutair recht, wordt onthouden. Ik adviseer het be‐
stuur na te gaan of een ALV rechtsgeldig besluiten kan / mag nemen als vooraf duidelijk is dat het be‐
stuur de facto een categorie leden uitsluit van (“)deelnemen(“) aan de besluitvorming.
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Van 2014 t/m 2019 is nimmer een volmachtstem ter ALV uitgebracht. De schriftelijke/digitale proce‐
dure ALV 2020 is dan ook een realistische balans tussen eisen en mogelijkheden.
Adriaan Pothuizen (lid 148003)
Antwoorden: Frits van Buren

Internetdienst
In het jaarverslag van 2019 wordt onder punt 10.4 verslag gedaan van de activiteiten van de Internet
dienst. Daarin staat onder andere: “In september 2019 verwierf een notitie met taken en functies
van de Internetdienst de goedkeuring van het HB.” en “Een door de Internetdienst opgesteld beleids‐
plan verkreeg in december de goedkeuring van het HB als ‘uitvoeringsplan’.”
Vragen hierover:
 Zijn de notitie en het beleidsplan volledig openbaar of in te zien door NVBS leden?
 Zijn die documenten op de website of ergens anders gepubliceerd en daarmee toegankelijk voor

NVBS leden?
 Zijn de diensten die met de notitie en het beleidsplan te maken hebben, zoals SNR, Bibliotheek,

Webwinkel, Reisburo, …. hierover vooraf geïnformeerd en hebben ze de mogelijkheid gehad om
hierover te adviseren?
Beide documenten regelen in essentie de relatie tussen Internetdienst en Hoofdbestuur en er is geen
directe noodzaak deze documenten op de website te publiceren of op een andere wijze in brede zin
toegankelijk te maken. Opneming van de notitie in de beschrijving van de administratieve organisatie
(spoorboekje) van de NVBS waar taken en functies van elke dienst/geleding in beschreven gaan wor‐
den kan overweging verdienen.
Ook staat in het verslag dat een aantal benoemingen gedaan is.
 Is het mogelijk om de procedure van deze benoemingen te openbaren?
 Worden de diensten die met de samenstelling te maken krijgen hierover vooraf geïnformeerd en
hebben ze de mogelijkheid om hierover te adviseren?
Art. 55 HR vermeldt: De beheerder en de bestuursleden worden door het Hoofdbestuur voor een peri‐
ode van vier jaar benoemd en kunnen na afloop telkens voor eenzelfde periode worden herbe‐
noemd. De procedure van deze benoemingen ligt daarmee vast en er is geen statutaire of reglemen‐
taire noodzaak tot informatie of advies.
F. Hommersom
Antwoorden: Jan Post en Frits van Buren

Jubileumviering en ledenwerving
1) Welke evenementen in het kader van de jubileumviering (voorwoord van de voorzitter in het
NVBS Jaarverslag 2019) worden (zijn) voorgesteld? Wat is daarvoor opgenomen op de begroting?
Krijgen de leden nog mogelijkheden met suggesties te komen? En zo ja, kunnen de leden in de ALV
van 2021 dan over die suggesties beslissen?
Gezien de onzekere tijden en alle extra maatregelen vanuit de regering dit voorjaar en nu weer, is het
op dit moment nog niet mogelijk een beeld te verschaffen omtrent of en zo ja, welke acties er kunnen
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worden uitgevoerd t.b.v. een jubileumjaar. Als er meer zicht op is, wordt ook leden zeker gevraagd
suggesties in te brengen. Op de begroting is ‐zoals bekend‐ vooralsnog geen budget opgenomen, om‐
dat primair zal worden gezocht naar externe financiers. Wel wordt gekeken wat er binnen de be‐
staande exploitatiebudgetten mogelijk is. Of over dit alles besloten kan worden tijdens de ALV 2021 is
op dit moment derhalve ook niet zeker.
2) Na lezing van het NVBS‐jaarverslag over 2019 baren teruglopende ledenaantallen en het interen
op de financiële buffers mij zorgen. Ik begrijp dat er naar de kosten gekeken moet worden maar
overweegt u ook de inkomsten te vergroten door bijvoorbeeld een verhoging van het lidmaatschap
met € 10,‐ en actiever werven van leden, bijvoorbeeld op Marktplaats en sociale media? Wordt er
nog overwogen de NVBS als ANBI (of desnoods SBBI) aan te laten merken?
Onze voorjaarsactie heeft naar schatting tussen de 10 en 20 nieuwe leden opgeleverd. De finale op‐
telsom wordt later dit jaar gemaakt als een totaalbeeld beschikbaar is. Tegelijkertijd is de werving be‐
lemmerd door het geringe aantal evenementen waar NVBS zich kon presenteren. Ter informatie: de
Stichting NVBS‐Railverzamelingen (SNR) heeft de ANBI‐status, klik hier.
R.J. van Mourik (lid 430049)
Antwoorden: Hans Dominicus, lid hoofdbestuur

Appendix 3
Details van de stemmingen
Agendapunt 1
Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2019.
Voor
181
Tegen
1
Blanco
28
onthouding
13
De aangepaste notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2019 zijn goedgekeurd.
Agendapunt 6
Verlening van décharge aan het Hoofdbestuur.
Voor
182
Tegen
9
Blanco
17
onthouding
15
Aan het Hoofdbestuur is décharge verleend naar aanleiding van het in het verenigingsjaar 2019 ge‐
voerde totale beleid (met inbegrip van de financiën).
Agendapunt 7
Benoeming nieuwe leden van het Hoofdbestuur.
Voor
189
Tegen
3
Blanco
18
onthouding
13
Als nieuwe leden van het Hoofdbestuur zijn benoemd de heren J.A.C. (Jan) Post (penningmeester),
M. (Marius) Hekker (lid) en C. (Kees) van der Meij (lid).
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Agendapunt 8
Benoeming van de voorzitter van het Hoofdbestuur.
Voor
178
Tegen
8
Blanco
22
onthouding
14
ongeldige stem
1
M. (Marius) Hekker is benoemd als voorzitter van het Hoofdbestuur voor de bestuursperiode 2020‐
2021.
Agendapunt 9
Bijstelling begroting 2020 en begroting 2021.
Voor
155
Tegen
17
Blanco
34
onthouding
17
Er is ingestemd met de bijgestelde begroting 2020 en de begroting 2021.
Agendapunt 10
Vaststelling van de contributie voor 2021.
Voor
151
Tegen
20
Blanco
38
onthouding
14
De contributie voor 2021 is vastgesteld overeenkomstig de toelichting in het jaarverslag 2019 – punt
5.
Agendapunt 11
Benoeming leden en plaatsvervangend lid van de Kascommissie.
Voor
188
Tegen
1
Blanco
19
onthouding
15
Huub Baardemans, Cees de Rouwe en Frits Spee zijn herbenoemd als lid van de kascommissie 2020‐
2021 en Remmelt‐Jan Oosting is benoemd als plaatsvervangend‐lid van de kascommissie 2020‐2021.
Agendapunt 12
Herbenoeming plaatsvervangend lid van de Geschillencommissie.
Voor
192
Tegen
1
Blanco
15
onthouding
15
Richard Latten is herbenoemd als plaatsvervangend lid van de geschillencommissie.
Agendapunt 13
Amendement van de kalendercommissie: voorstel om de contributie met één euro extra te verho‐
gen.
Voor
148
Tegen
61
Blanco
14
onthouding
0
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Het amendement van de kalendercommissie om in de begroting de post kalender weer naar €
14.000 op te trekken gepaard gaande met een contributieverhoging van € 1,00 is aangenomen.

Appendix 4
Stemverklaringen
Stemverklaring M. Bos
Aan het Hoofdbestuur van de NVBS
Geachte leden,
In ‘normale’ tijden is het bij de ALV bij stemmingen mogelijk om een stemverklaring af te geven.
Dat is nu niet bij een digitale stemming mogelijk.
Daarom dat ik dit op deze manier doe.
Een digitale stemming maakt het voor mij niet mogelijk om door interactie zoals in een fysieke verga‐
dering op afgewogen manier tot een mening te komen alvorens ik een stem uitbreng.
Ik realiseer me dat een zogenaamde ‘Zoom‐sessie’ met betrokken leden (alhoewel technisch moge‐
lijk) wellicht te veel gevraagd is van het HB en Internetdienst.
De stijl van beantwoording van de vragen en opmerkingen en de kwaliteit van de antwoorden door
het HB heeft helaas mijn begrip voor de keuzes en overwegingen van het HB doen dalen in plaats van
versterkt. Ik miste ‘nuance’ en ‘weloverwogen’.
Dit leidt ertoe dat
- Ik tegen stem om het HB décharge te verlenen.
Reden is dat het HB in de op de website gepubliceerde informatie, de indruk wekt voor een aantal
zaken geen verantwoordelijkheid (willen) te dragen dan wel verantwoording wenst af te leggen.
- Ik stem tegen het bijstellen van de begroting 2020 en 2012
Reden is dat de onderbouwing (in de vorm van (financieel) beleid) onvoldoende is.
- Om dezelfde reden stem ik tegen het voorstel van de contributie 2021.
- Eveneens stem ik om deze reden voor het amendement van de Kalendercommissie.
Met vriendelijke groeten,
Martin Bos
Lid 155100

Reactie J. Haasdijk op de stemverklaring M. Bos
Dag Martin,
Fijn dat je ook stilstaat bij de stemmingen.
Het is inderdaad onmogelijk om tot een goede interactie te komen op de manier waarop nu verga‐
derd moet worden. Ik weet echter geen beter alternatief met zoveel mensen en uitsluitend daarom
ben ik daar maar niet over gevallen. Ik heb inmiddels een positieve ervaring met vergaderen via
zoom in kleinere groepen en dat heeft mij tot de overtuiging gebracht dat het met een zo grote
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groep als onze ledenvergadering echter niet mogelijk is om ieder tot zijn recht te laten komen. Dan
blijft het in de praktijk dus net zoals het nu is.
Wel ben ik het met je eens dat de manier van beantwoorden soms wel wat genuanceerder had ge‐
kund.
Hoe nu verder?
Er zijn inderdaad zaken die niet lekker gelopen zijn. Wel is het zo dat de oorspronkelijke penning‐
meester er niet meer is en dat de thans beoogde voorzitter wel eens een bindende persoon zou kun‐
nen blijken. Daarom vind ik het niet handig om tegen decharge te zijn. De functie van geen decharge
geven zou in de praktijk tot aftreden van het bestuur moeten leiden. Nu echter twee leden die in de
afgelopen periode een belangrijke rol hebben gespeeld, zijn en worden vervangen is dat vragen om
aftreden niet meer nodig.
Ik wil de resterende en nieuwe bestuursleden niet voor de voeten lopen en hen een eerlijke kans ge‐
ven. Bovendien heb ik er geen behoefte aan om de vertrekkenden, die vrijwillig wel veel werk heb‐
ben verzet, nu na hun terugtrekken nog een tik achteraf te geven ook al is hun opereren op een aan‐
tal punten (Emendis) bepaald niet gelukkig geweest.
Ik maak ook geen bezwaar tegen de bijgestelde begroting. Ik vind het niet nodig om de nieuwe pen‐
ningmeester die met frisse wind de financiële problematiek binnen de vereniging wil oplossen,
thans voor de voeten te lopen.
Voor het amendement van de kalendercommissie had ik in eerste instantie veel begrip. Het is ten‐
slotte maar € 1,‐‐. Echter stel nu eens dat op één of ander moment toch de kalender zou moeten
worden afgeschaft dan zouden wij de contributie toch ook niet gaan verlagen met het gehele kalen‐
derbudget? En ook: Wat als andere onderdelen van de vereniging bezwaar maken tegen bezuinigin‐
gen op hun eigen deelactiviteiten dan gaan wij toch ook dat weer niet in contributies vertalen?
Kortom er ontstaat dan een onontwarbare kluwen van potten en potjes en dat moeten wij niet wil‐
len.
Het blijft jammer dat wij zonder fatsoenlijk wederwoord moeten vergaderen, maar ik zie geen betere
oplossing. Ik wilde dit alles graag met je delen, want ik waardeer jouw inbreng altijd zeer, ook nu wij
het niet met elkaar eens zijn.
Er zijn enkele mensen met wie ik op onderdelen contact heb gehad, merendeels omdat zij dat zelf
hebben gezocht. Ik stuur hen in alle openheid een kopie van deze mail, zodat ook zij een goede afwe‐
ging kunnen maken zolang zij nog niet hebben gestemd. Voor de goede orde stuur ik ook een kopie
aan het HB.
Jan.

Stemverklaring A. Pothuizen
Beste (nog) zittende en aankomende bestuursleden,
Ik merk dat sommige medeleden een stemverklaring afgeven, en dat vind ik wel een goed idee nu we
het echte gesprek met elkaar niet kunnen voeren.
Hierna de mijne.
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Vooraf: ik laat in het midden of deze "ALV" juridisch voldoende basis heeft, en ook of de stemprocedu‐
res ‐met name die inzake de benoeming van personen waarbij niet genuanceerd kan worden tussen
de voorgedragenen ‐ een rechterlijke toetsing zouden doorstaan. Dat niet alle leden de mogelijkheid
tot actieve participatie hebben is ook zo'n punt, en dat bij stemmen over personen geen geheimhou‐
ding verzekerd is zal zeker bij de Autoriteit Persoonsgegevens als toezichthouder interessant gevon‐
den worden. Maar ik laat het dus voor nu zo.
M.b.t. agendapunt 6, Décharge, heb ik blanco gestemd. "Er zijn zaken niet lekker gelopen" (zegt Jan
Haasdijk). Die vriendelijke woordkeus staat in mijn beleving voor beleidsfouten die de NVBS interne
spanningen en financiële schade hebben bezorgd. Maar de personen die er op aangesproken moeten
worden zijn of gaan weg. De nieuw aantredende bestuursleden moeten voort. Wat resteert is de
noodzaak van een audit, een grondige evaluatie, hoe het zo heeft kunnen gaan; de nieuwe penning‐
meester herhaalt de toezegging dat die er komt. Dan stem ik niet tegen. Ook niet vóór, ik wil de uit‐
komsten van de audit gezien hebben.
M.b.t. agendapunten 7 en 8, Benoemingen, heb ik ook blanco gestemd. Dat op basis van mijn over‐
wegingen genoemd in "vooraf". Tegen de genoemde personen als mens heb ik niets.
M.b.t. agendapunten 9 en 10 heb ik voor gestemd. Eens met Jan Haasdijk: een nieuwe penningmees‐
ter moet alle kans krijgen.
M.b.t. agendapunt 13, amendement, stem ik tegen. Niet omdat ik de kalender niet mooi vind, maar
omdat ook andere "spending departments" best minder "afgeknepen" willen worden. De boeiende
discussie over de voor de NVBS meest effectieve besteding van schaarse middelen moet m.i. plaats‐
vinden tegen de achtergrond van het nieuwe Beleidsplan en de 7 daarin genoemde doelstellingen.
Zal best moeilijk worden. Voorbeeld: "Erfgoed in stand houden en benutten" en tegelijkertijd de bij‐
drage aan de SNR met 33% omlaag brengen zal nog maar uitvoerbaar moeten blijken. De pijn van be‐
zuinigen verdelen is de pijn van veel penningmeesters. Als al gezegd: ik gun een nieuwe penning‐
meester de kansen, ruimte en tijd.
Adriaan Pothuizen, lid 148003

Stemverklaring S. Ruys
Beste Adriaan, beste Jan,
Er is inderdaad alle reden om een stemverklaring af te geven. Om mij moverende redenen volsta ik
thans met deze reactie, maar, zoals jullie weten, maak ik mij zorgen. Om te beginnen over de wijze
waarop aan de leden van de vereniging de gelegenheid wordt gegeven, in feite wordt ontnomen, om
in een algemene ledenvergadering met elkaar en het Hoofdbestuur in debat te gaan over het ge‐
voerde en te voeren beleid, (tegen)voorstellen te doen, desgewenst beslissingen aan te houden en te
stemmen. Uiteraard heb ik er begrip voor dat de COVID‐19‐pandemie het moeilijk maakt om een
deugdelijke ALV van een grote vereniging als de NVBS te organiseren. Het Hoofdbestuur heeft onge‐
twijfeld zijn best gedaan, maar bij de thans gekozen vorm stel ik vraagtekens. Ik sluit mij dan ook aan
bij de opmerking van Adriaan over de houdbaarheid van de te nemen besluiten, waaronder het ver‐
lenen van decharge aan het Hoofdbestuur, want als ik alle stukken lees, is er het een en ander ge‐
beurd dat een indringend debat over het gevoerde beleid opportuun doet zijn. Zo’n debat zou het
Hoofdbestuur ook de kans bieden om de kritiek op een deugdelijke wijze te pareren. Ik geef nog een
ander voorbeeld: aan de leden wordt de mogelijkheid onthouden om in verband met de financiële
situatie van de vereniging voor een grotere contributiestijging te stemmen dan door het
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Hoofdbestuur wordt voorgesteld. Adriaan merkt terecht op dat door het voorliggende beslismodel
de mogelijkheid tot nuance ontbreekt. Ik heb daarom op de meeste beslispunten blanco gestemd.
Met vriendelijke groet,
Sander Ruys

Aanvulling J. Haasdijk
Aan de leden van het HB en aan allen die inmiddels in deze gedachtewisseling zijn betrokken.
Alhoewel ik technisch gezien zelf niet zou weten hoe je een vergadering zodanig houdt dat deze
langs digitale weg voor alle leden is te volgen heeft Sander mijns inziens een punt dat er concreet in
de wet staat dat dit een voorwaarde is.
Overigens zijn er al politieke partijen geweest die met grotere aantallen elektronisch hebben verga‐
derd, dus het schijnt toch wel te kunnen.
Sander wijst er concreet op dat indien niet wordt voldaan aan art 6 lid 1 van de wet Covid‐2019 de
vergadering geen rechtsgeldige besluiten kan nemen, dus op de één of andere manier zou een derge‐
lijke vergadering toch georganiseerd moeten worden.
Juist om te voorkomen dat een ieder die het past de rechtsgeldigheid van thans te nemen besluiten
tot in lengte van jaren zou kunnen aanvechten zou dit toch moeten worden opgelost.
Ik stel nadrukkelijk aan het HB voor dat het aanbod van Sander om mee te denken aan een oplos‐
sing zoals bedoeld in de laatste zin van zijn mail over deze juridische problematiek wordt opgepakt.
Voor wat de stemverklaringen van Adriaan en van Sander betreft geef ik hen nog als reactie dat ik
zelf blanco stemmen niet heb overwogen. Wel merk ik op dat, als er alsnog een goede vergade‐
ring komt, ik dan opnieuw mijn stem zou willen overwegen, waarbij ik mij dan zou laten leiden door
een betere motivering door het bestuur van de genomen besluiten. Zou het toch blijven zoals het is
dan blijf ik achter mijn ingediende stem staan met de gedachte dat er dan toch wel heel veel verlie‐
zers wat dan een bron van ontevredenheid en juridische onzekerheid kan zijn en blijven in onze zo
waardevolle vereniging
Met vriendelijke groeten,
Jan Haasdijk.

3. Verslag van de secretaris
Het hoofdbestuur (HB) onderging in 2020 een aantal veranderingen. Voorzitter Gerrit Nieuwenhuis
heeft na de digitale ALV in oktober 2020 het HB verlaten en zijn activiteiten voor de NVBS voorgezet
als hoofdredacteur van Op de Rails. Als nieuwe voorzitter werd Marius Hekker tijdens deze ALV geko‐
zen. Ook werden Jan Post en Kees van der Meij gekozen tot penningmeester respectievelijk lid van
het HB
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Het HB was dus in 2019 als volgt samengesteld:
Gerrit Nieuwenhuis
Marius Hekker
Frits van Buren
Jan Post
Kees van der Meij
Henk de Bruijne
Hans Dominicus

voorzitter tot ALV (oktober) 2020
voorzitter vanaf ALV (oktober) 2020
secretaris
penningmeester – vanaf (ALV) oktober 2020
lid vanaf oktober 2020
lid
lid

Het HB vergaderde in 2020 veertien keer. Na bijna elke HB vergadering werd een stafnieuwsbrief
naar de vrijwilligers vermeld in de Lijst van Contactpersonen gestuurd. De geactualiseerde Lijst van
Contactpersonen zelf werd zes keer verstuurd. Wegens de corona pandemie werden vanaf nagenoeg
alle vergaderingen vanaf maart 2020 telefonisch of met Zoom gehouden. Het afstemmingsoverleg
werd op 14.03.2020 en 14.09.2020 in NVBS Centraal gehouden.
Verder werd op 15.08.2020 een vergadering in Utrecht gehouden om het traject voor de beleidsplan‐
nen te concretiseren. Daarbij werden de volgende drie doelstellingen gekozen (met HB leden / eige‐
naren):
 Erfgoed in stand houden en benutten (Henk de Bruijne)
 Uitbreiding actieve leden en vrijwilligers (Hans Dominicus)
 Attractieve digitalisering (Kees van der Meij)
Realisatie van deze concretisering heeft door de beperkingen samenhangend met de corona
pandemie vertraging opgelopen.
Nadat twee keer een datum was gekozen voor de Algemene ledenvergadering moest besloten
worden af te zien van een fysieke vergadering. Als substituut werd gekozen voor een digitale /
schriftelijke vergadering. Daarbij was ruim tijd beschikbaar voor vragen en antwoorden, soms in een
aantal rondes. Aan de schriftelijke stemmingen werd door 223 leden deelegenomen.
Ook de jaarlijkse stafvergadering met onder andere vertegenwoordigers van de afdelingen werd in
2020 op 14.11.2020 met Zoom gehouden. Onder andere werd de ontwikkleing van de
beleidsplannen toegelicht.

4.

Verslag van de Penningmeester over 2020

De geconsolideerde jaarrekening over 2020 van de NVBS betreft de volgende onderdelen:
‐
‐
‐
‐

Centrale Kas
Winkel
Diensten (Bibliotheek, Huisvesting, Internetdienst)
de 20 afdelingen

Beide stichtingen, SNR en SNE, zijn niet geconsolideerd in de NVBS‐cijfers, aangezien dit zelfstandige
stichtingen zijn. U vindt de cijfers van de Stichtingen vanaf pag. 77.
De Kascommissie heeft de Jaarcijfers van de NVBS gecontroleerd; hun verslag vindt u op bladzijde 81.
Apart vermeld mag worden dat, mede n.a.v. de bevindingen van de Kascommissie over het jaar 2019,
de administratie van de Winkel in 2020 volledig is omgebouwd naar een professioneel niveau, zodat
in 2021 de gehele boekhouding (net als die van NVBS Centraal) in het pakket Exact plaatsvindt,
Jaarverslag 2020
Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor‐ en tramwegwezen ‐ opgericht 28 februari 1931

31
inclusief koppelingen naar de nieuwe webshop en het winkel‐kassasysteem. Dit biedt de NVBS, naast
een correcte registratie, beter en tijdiger inzicht in ontwikkelingen op gebied van resultaat en ver‐
mogen. Een woord van dank aan diegenen die deze ombouw tot stand hebben gebracht is hier op
zijn plaats.
Balans
In 2020 zijn enkele kleine correcties betrekking hebbend op 2019, van in totaal ca. € 2.707, ten gun‐
ste van het eigen vermogen gebracht; dit betrof grotendeels een geboekte maar nooit betaalde fac‐
tuur voor IT‐exploitatie. Op de balans is ult. 2020 een extra voorziening van € 5.500 getroffen voor
zowel de aanschaf van 500 jubileumspeldjes als voor een nog te ontvangen verzekeringsfactuur. Voor
nog te ontvangen facturen inzake Servicekosten NS Stations is € 7.000 voorzien.
Ten opzichte van 2019 is niets gewijzigd in de waarderingsgrondslagen en het bank‐ c.q. activerings‐
beleid. Wel is de voorraad‐herwaardering van de Winkel ad. ca. € 7.000 direct in de exploitatie ge‐
boekt, in plaats van in het Eigen Vermogen; dit wordt de standaard werkwijze.
Onder de post Crediteuren zijn o.a. opgenomen een tweetal betwiste facturen van NS Stations inzake
service‐ en energiekosten van tezamen ca. € 19.000 (inmiddels zijn de energiekosten betaald) als‐
mede nog te betalen kosten aan drukkerij Verloop ad. ca. 11.000.
Wederom kunnen we constateren dat, gegeven de gestage afname van het aantal leden alsmede het
interen op het Eigen Vermogen in de laatste jaren (negatieve resultaten, investeringen), de vermo‐
genspositie van de NVBS tot een niveau is gedaald waarbij de continuïteit van de vereniging in gevaar
kan komen. Een overzicht over de laatste 5 jaar:
Vermogensverloop (in €)

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

782.250

762.942

746.931

603.026

534.482

Vermogen 1 januari
Correctie Eigen Vermogen 2019

2.707

Saldo exploitatie

-19.308

-29.615

-16.467

Onttrekking aan vermogen - website

-100.411

-30.004

Onttrekking aan vermogen - IT winkel

-13.879

-2.684

-4.467

603.026

534.482

502.591

-12.387

Onttrekking aan Eigen Vermogen corr.

Vermogen 31 december

Samengevat:
ult. 2015:
ult. 2020:
Verloop:
Hiervan:
Exploitatieresultaat
Investeringen Website
Investeringen IT Winkel

-3.624

762.942

746.931

-30.132

-19.389

€
782.249
502.591
‐279.658

‐128.213
‐130.415
‐21.030
‐279.658

ofwel circa in € per jaar/lid:
‐5,75
‐5,85
‐0,94

De conclusie moet zijn dat de vereniging te lang heeft gewacht met het verhogen van de contributie.
Een incidentele daling van het eigen vermogen vanwege investeringen of bijv. organisatorische
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aanpassingen is acceptabel, mits deze over langere termijn weer gecompenseerd wordt. Echter, het
structureel negatieve exploitatieresultaat dient op korte termijn gecompenseerd te worden; met het
oog op continuïteit zullen – naast reeds geplande kostenbesparingen ‐ de leden ook op het gebied
van contributie door deze zure appel heen moeten bijten. Meer hierover vindt u bij het onderdeel
“Begrotingen 2021 en 2022”.
Resultaten
Het geconsolideerde resultaat over 2020 bedroeg € 30.132 negatief, terwijl het begroot negatief re‐
sultaat € 1.100 beliep. Inzake het corona‐effect op onze resultaten van 2020: dit beloopt naar schat‐
ting zowel aan inkomsten‐ als uitgavenzijde ruim k€ 22; in de toelichting hierna worden deze effecten
apart ingeschat/benoemd. In 2020 valt sec het financiële corona‐effect dus mee. Op langere termijn
zijn er wellicht meer nadelige effecten vanwege het niet kunnen werven van leden op beurzen, min‐
der bezoekmogelijkheden aan Centraal, alsmede het niet houden van excursies en bijeenkomsten
welke toch ook altijd een wervend karakter kunnen hebben.
De belangrijkste oorzaken van de verschillen begroot vs. werkelijk zijn:
‐ Aan de inkomstenzijde bleven de opbrengsten/inkomsten € 24.457 achter. Hiervan zijn de groot‐
ste posten:
o Winkel: ca. € 8.200 minder aan opbrengsten (grotendeels vanwege corona); blijft ook in 2021
een risico
o Contributie: per saldo een grotere afname van het ledental dan voorzien wegens minder dan
geraamde instroom nieuwe leden: ca. € 2.800 minder inkomsten
o Bijdragen leden op afdelingsavonden: ruim € 14.000 minder bijdragen en overige inkomsten
vanwege het stilleggen van de bijeenkomsten (corona).
‐ Aan de uitgavenkant waren de kosten/uitgaven per saldo € 4.517 hoger t.o.v. begroot; enkele pos‐
ten:
o Op de Rails: bijna € 10.000 nadeel op onze grootste kostenpost door het nog niet in lijn met
het budget kunnen brengen van de drukkosten; iets dat voor 2021 wel gerealiseerd is. De ko‐
mende jaren zullen eventuele kostenstijgingen binnen het bestaande budget moeten worden
opgevangen.
o De afdelingen “bespaarden” € 11.600 door het vervallen van de bijeenkomsten. Verder heeft
het HB € 2.000 minder dan begroot hoeven bijdragen in kosten van de afdelingen; beide pos‐
ten grotendeels wegens corona.
o Ledenadministratie: ca. € 1.900 voordeel door lagere softwarekosten.
o De Huisvestingskosten worden elk jaar hoger door de indexering van de huur en stijging van
energieprijzen; in 2020 € 4.200 overschrijding. Op langere termijn nadenken over alternatieven
zowel qua kosten als opbrengsten; een blijvende stijging als in de afgelopen jaren is voor de
vereniging niet te absorberen..
o Aan Bestuurs‐ en vergaderkosten is ruim € 10.000 minder uitgegeven als effect van de verval‐
len fysieke ALV en lagere reiskosten (grotendeels vanwege corona).
o De Winkel noteerde ca. € 15.000 hogere uitgaven/inkopen dan begroot. Bijna de helft van dit
nadeel betrof afwaardering van de voorraad; de andere helft komt door een te optimistische
(centrale) kostenbegroting. Gedurende 2020 is de administratie van de winkel verbeterd en
over 2021 zal een meer reële begroting worden opgesteld.
o Het vormen van 2 voorzieningen al onder de paragraaf “Balans” genoemd leidden tot een na‐
deel van per saldo ca. € 3.400 op de post Overige kosten.
o Door een eenmalig duurdere SLA (Service Level Agreement) dan eerst begroot ontstond bij In‐
ternetdienst/Website een nadeel van ca. € 3.100.
o De Bibliotheek kon vanwege lagere operationele kosten een voordeel van € 2.200 noteren
t.o.v. budget.
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o Verder t.o.v. budget enkele kleinere voordelen, op o.a. L&C en Kalender, welke tezamen €
3.800 minder hebben uitgegeven.
Tot slot nog terugkoppeling over voornemens in de begroting over 2020 genoemd:
‐ De verzekeringsportefeuille is doorgelicht door een nieuwe tussenpersoon. Dit heeft geleid tot
een beter inzicht in de dekking van de risico’s.
‐ Inmiddels is een “spoorboekje” verschenen dat inzicht aan kader en vrijwilligers biedt m.b.t. de
interne regels, organisatie en afspraken binnen de NVBS.
‐ Als eerder gemeld is de administratie van de Winkel opnieuw georganiseerd.
‐ Dienst L&C: deze dient nog opnieuw vormgegeven te worden.
Een cijfermatig overzicht van balans en resultaten over 2020 (en eerdere jaren) vindt u in hoofdstuk
14.

5.

Begrotingen 2021 (gew.) en 2022, alsmede voorstel contributie 2022

N.B.
Het interim Hoofdbestuur dat op 1 juli 2021 is aangetreden heeft een op onderdelen aange‐
past voorstel voorgelegd aan de ALV van 18 september 2021; die voorstel is als addendum toege‐
voegd aan dit verslag.
Als onder hoofdstuk 4 gemeld is de ontwikkeling van het eigen vermogen zorgwekkend.
Op langere termijn dienen de maatregelen uit de beleidsplannen mede te zorgen voor een gezonde
vermogenspositie van de NVBS. Voor de realisatie van die beleidsplannen is nog steeds een stelpost
van € 5.000 opgenomen in zowel 2021 als 2022, te zien als investering in onze toekomst.
Op kortere termijn zullen we – na de impact van COVID19 – vast moeten houden aan het naleven
van de begrotingsregels enerzijds, en anderzijds de inkomsten moeten verhogen.
Begroting 2021 (gewijzigd)
Voor 2021 stelt het HB een minder rooskleurige begroting voor t.o.v. waar de ALV vorig jaar mee
heeft ingestemd. Wij verwachten in het lopend jaar helaas een daling in opbrengsten van ca. k€ 26,
voornamelijk door een voortschrijdend inzicht in niveaus van contributies, opbrengsten winkel en
opbrengsten afdelingen. Hier staat een verwachte daling van de kosten van slechts ca. € 9 mille, met
name kosten afdelingen, tegenover. Per saldo – cijfers in hoofdstuk 14 – verwachten wij een resul‐
taat van € 13.150 negatief in 2021, hetgeen nog altijd een relatieve verbetering t.o.v. 2020 van ca. k€
17 betekent.
bedragen in €

Inkomsten
Uitgaven
Resultaat

Werkelijk
2020
304.673
334.805
-30.132

Begroot
2021
342.950
338.750
4.200

Voorstel voor Voorstel voor
Bijgestelde
Voorlopige
Begroting
Begroting
2021
2022
316.850
361.050
330.000
346.000
-13.150
15.050

Het HB stelt verder voor, mede op grond van de ontwikkeling van het eigen vermogen 2015‐2020 als
gegeven in hoofdstuk 4, het z.g. weerstandsvermogen van de NVBS te gaan verbeteren. Via een ri‐
sico‐/impactanalyse alsmede via eenvoudige vuistregels is het gewenste weerstandsvermogen te be‐
palen, rekening houdend met de normale operaties in verleden en heden, toekomstige tegenvallers
maar ook mogelijke (vervangings‐)investeringen en bijzondere uitgaven (zoals het 100‐jarig jubi‐
leum). Een verbetering van het huidig eigen vermogen met ca. k€ 200 a 300 is daartoe nodig. Deze
verbetering zullen we over een aantal jaren middels een hogere contributie moeten opbouwen.
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Begroting Contributie 2022 en later
Het HB stelt op grond van het voorgaande voor de contributie voor ingaande het jaar 2022 met €
7,50 per lid te verhogen. Hierdoor ontstaat ca. € 32 mille aan extra inkomsten t.o.v. “bijgestelde be‐
groting 2021”. Deze contributieverhoging bestaat uit de volgende componenten:
Aanvulling eigen vermogen

‐ resultaten/investeringen verleden
‐ exploitatie heden en toekomst
‐ Reservering voor jubileumfonds 100 jaar

€ 2,50/lid/jaar
€ 2,50/lid/jaar
€ 2,50/lid/jaar

Deze verhoging betekent dat een gewoon lid in 2022 € 69,50 per jaar aan contributie NVBS gaat be‐
talen. Het HB vindt dit een contributieniveau dat goed te verdedigen is; immers: als u maandelijks
een railtijdschrift koopt bent u al duurder uit, en de NVBS biedt – naast een mooi railtijdschrift ‐ zo‐
veel meer! En bovendien bouwt de vereniging op deze wijze in de komende jaren een reservering op
van in totaal ca. k€ 100, beschikbaar voor het jaar 2031 zodat wij hopelijk ons 100‐jarig jubileum in
stijl kunnen vieren; deze reservering wordt jaarlijks op een aparte bankrekening vastgezet.
Begroting 2022, overige posten
Inkomsten: een stijging van ca. k€ 11 t.o.v. “bijgestelde begroting 2021”. Door de dienst L&C nieuw
vorm te geven wordt verwacht de instroom van leden te verhogen t.o.v. 2020 en 2021. Vanuit de
winkel wordt ook meer omzet verwacht, zeker vanwege de vernieuwde webshop. Verder nemen wij
aan dat de “fysieke” afdelingsavonden weer opgestart kunnen worden.
Uitgaven: een stijging van ca. k€ 16 t.o.v. “bijgestelde begroting 2021”. De extra inkomsten uit de
voorgestelde contributieverhoging t.b.v. het Jubileumfonds (ca. k€ 11) worden op een aparte bankre‐
kening gezet en komen als voorziening op de balans. De overige uitgavenposten worden verwacht
ongeveer in lijn te blijven met “bijgestelde begroting 2021”. De ingezette gestage afbouw van HB‐
bijdragen aan diensten, geledingen en stichtingen wordt voortgezet. Het HB gaat in gesprek met
betrokkenen om tot een “plattere” bestuursorganisatie met meer directe invloed over en weer
tussen/in HB en diensten, geledingen en stichtingen te komen; doel is betere benutting van de
aanwezige middelen en grotere efficiency in de besturing van de vereniging. Ten dienste van dat doel
zal ook een op Statuten en HR gebaseerde, eenvoudige doch doelmatige, Planning & Control‐cyclus
worden ingevoerd.
Per saldo verwacht het HB, indien de voorstellen goedgekeurd worden, een positief resultaat over
2022 van ca. k€ 15, hetgen een verbetering van ca. k€ 28 t.o.v. de bijgestelde begroting over 2021
betekent.
De begrotingscijfers zijn net als voorgaande jaren weergegeven op geconsolideerd niveau (doch excl.
de stichtingen), en zijn ook te vinden in hoofdstuk 14

6. Ledenbestand 2016‐2020
Totaal begin jaar
Nieuwe leden
Opgezegd
Overleden
Wanbetalers
Totaal einde jaar
Mutaties per saldo

2020
4415
145
‐120
‐77
‐13
4350
‐65

2019
4465
147
‐123
‐54
‐20
4415
‐50

2018
4513
162
‐120
‐62
‐28
4465
‐48

2017
4570
154
‐102
‐91
‐18
4513
‐57

2016
4599
149
‐84
‐60
‐34
4570
‐29
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Samenstelling Ledenbestand ult. 2020
Gewoon lid
4015
Gezinslid
53
Jeugdlid
123
Erelid/Lid van Verdienste
36
Overig (LRTA, buitengewoon)
123
Totaal 4350

Reden van aanmelding 2020
Actie NVBS 2020
Eerder lid geweest
Folder/Facebook
Internet
Beurs
Oktober actie
Abonnement/Proefnummer OdR
Via Gezinslid
Via NVBS-er
Overig/onbekend
Totaal

4
7
4
51
5
1
5
3
21
44
145

Nieuwe leden 2020
Jeugdleden
Gezinsleden
Gewone leden
Overig
Totaal

14
3
126
2
145

Reden van opzegging 2020
Overleden
77
Gezondheidsredenen
18
Financiële redenen
10
Geen/andere interesses
30
Klachten
3
Wanbetaler
13
Overig/geen opgave
59
Totaal
210

Helaas zien we – ondanks een over de jaren stabiele instroom – per saldo nog steeds een gestage
achteruitgang van het aantal leden. Het relatief hoge aantal leden dat de vereniging wegens desinte‐
resse verlaten heeft baart enerzijds zorgen; het binden van leden (en vrijwilligers) is dan ook een van
de speerpunten van het beleidsplan waarvan de acties dit jaar op stoom moeten komen. Het relatief
geringe aantal leden dat in 2020 wegens financiële redenen heeft opgezegd geeft anderzijds steun in
het voornemen de contributie substantieel te verhogen.

7. Regiegroep Schenkingen en legaten
Het jaar 2020 liet een duidelijke toename zien van het aantal schenkingen. We mochten mooie en
grote Schenkingen ontvangen van o.a. Mevr. Boomsma, Wouter Boer, Martha Brouwer, Piet van der
Gaart, Laurens Winkel, Karin van der Meulen, Margriet Perquin, William Poutsma, H. aan den Wiel
en Arriën van der Windt . SNR heeft via Maarten Pijnacker van ProRail een mooie verzameling in ont‐
vangst mogen nemen. Tevens was er voor SNR een bijzondere schenking bij van dhr. Numann. Zijn
vader, die in 1939 op de vlucht was vanuit Berlijn naar Engeland, maakte aantekeningen van al de
treinbewegingen die hij kon zien vanuit zijn onderduikadres. Al deze aantekeningen heeft dhr.
Numann overgedragen aan SNR. Dhr. Numann is bij zijn vluchtpoging nooit verder gekomen dan Ne‐
derland, waar hij ook na de oorlog is blijven wonen. Bij mevr. Verdel hebben wij een groot aantal
boeken, tegen een gereduceerde prijs, kunnen kopen.
Het aantal boeken en documenten is gestegen, het aantal dia’s is flink gedaald, waarschijnlijk door
toevallige oorzaken. Veel stukken vonden een plaatsje bij SNR en ook heeft de Bibliotheek het aantal
boeken behoorlijk kunnen uitbreiden.
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Wat niet voor de Bibliotheek en SNR geschikt werd bevonden wordt zoals gebruikelijk in de winkel
aan onze leden aangeboden. De samenstelling van de regiegroep Schenkingen en Legaten is in 2020
aangepast aan de nieuwe bezetting van diverse functies binnen de vereniging. De groep is een keer
bij elkaar gekomen om enkele zaken te stroomlijnen. Mede daarom is de samenwerking tussen bibli‐
otheek, SNR en de winkel weer naar tevredenheid verlopen.
Karel van Ipenburg

8. Verenigingsarchief
In 2020 kon uiteraard veel minder aandacht besteed aan het op orde brengen van het verenigingsar‐
chief. Van de afdeling Noord zijn veel stukken ontvangen, maar waar helaas nog niet echt naar is
kunnen kijken. Aan het aanleggen van een archief per afdeling wordt doorgewerkt.
Verder zitten veel stukken dubbel in het archief. Veel bestuurders in het verleden brachten hun eigen
archief onder bij de NVBS, maar veel is dubbel. Ook valt op dat vóór het tijdperk van de mail werke‐
lijk alles per post ging. Maar niet alleen dat, soms waren dat zeer lange brieven e.d. Ook een onder‐
werp als statuten, huishoudelijke reglementen heeft veel overleg met zich meegebracht. Daar is een
stevig archief van aanwezig.
Wel kan ik vaststellen dat ik inmiddels alle kalenders die zijn uitgebracht nu in het archief zijn onder‐
gebracht en dat er jaarverslagen zijn vanaf 1962.
Met het inscannen van stukken wordt doorgegaan wat niet persé in Amersfoort behoeft plaats te
vinden. Inmiddels is wel duidelijk dat door een goede opzet het gemakkelijk is om iets terug te vin‐
den.
Hopelijk kan in 2021 het tempo weer wat opgevoerd worden.

9. Jaarverslagen van de afdelingen
Onderstaande tabel laat een overzicht zien van de aantallen bezoekers van de afdelingsavonden van
2015 tot en met 2020. De ontwikkelingen zijn verschillend per afdeling, maar van 2013‐2019 was het
totaal aantal bezoekers aan afdelingsbijeenkomsten ongeveer 6000 per jaar. Corona heeft ook daar in
2020 een enorm negatieve invloed gehad.
Afdeling
Amsterdam
Apeldoorn
Den Haag
Drechtsteden
Eemland
't Gooi
Kennemerland
Hart van Brabant
West-Brabant
M+W-Brabant4)
Modelbouw
Noord
N Holland Noord
Oost
Oost-Brabant
Rijnland
Rotterdam
Twente

A1)
180
196
950
154
219
233
104
79
126
805
259
420
339
150
395
274
548

2015
B2) A/B3)
9
20
10
20
19
50
9
17
9
24
9
26
9
12
9
9
10
13
36
21
15
9
10
10
10
12

22
22
28
38
15
40
27
46

A
141
180
1042
154
223
268
103
135
124

2016
B
7
10
20
9
9
9
9
10
10

A/B
20
18
52
17
25
30
11
14
12

A
212
180
1038
104
201
225
116
54
128

2017
B
9
10
21
8
9
9
9
6
10

A/B
24
18
49
13
22
25
13
9
13

A
161
187
1140
128
224
221
108

2018
B
9
10
21
9
9
9
9

A/B
18
19
51
14
25
25
12

A
183
161
1010
122
198
194
119

2019
B
9
10
19
9
9
9
9

A/B
20
16
53
14
22
22
13

A
49
48
295
35
57
47
79

2020
B
2
3
6
3
3
2
5

A/B
25
16
49
12
19
24
16

778
293
418
317
153
343
287
533

36
13
14
9
10
10
9
10

22
23
30
35
15
34
32
53

662
282
501
316
134
375
276
528

36
12
16
9
10
11
9
11

18
24
31
35
13
34
31
48

707
255
462
267
131
382
289
506

34
12
15
9
10
11
9
10

21
21
31
30
13
35
32
51

127
752
258
462
244
148
351
267
501

9
36
12
16
9
10
11
9
10

14
21
22
29
27
15
32
30
50

54
311
99
173
109
46
108
215
114

5
19
4
6
3
3
3
75)
2

11
16
25
29
36
15
36
31
57
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Utrecht
Zeeland
Zuid-Limburg
Zwolle
Totaal

138
119
127
340
6165

8
9
9
10

17
13
14
34

149
114
124
344
6223

10
9
9
10

15
13
14
34

209
104
148
329
6122

9
9
10
10

23
12
15
33

183
108
126
359
5944

9
9
9
10

20
12
14
36

202
99
120
442
5960

9
9
10
10
234

22
11
12
44
26

81
29
45
195
2189

3
2
3
6
90

27
15
15
33
24

1) A = totaal aantal bezoekers ‐ 2) B = aantal bijeenkomsten ‐ 3) A/B = gemiddeld aantal bezoekers per bijeenkomst
4) Voortzetting van de voormalige afdelingen Hart van Brabant en West‐Brabant – 5) fysiek en digitaal

De verslagen per afdeling zijn geschreven door de afdelingen zelf en met soms kleine wijzigingen
hieronder weergegeven.

Amsterdam
Zoals bij de meeste afdelingen moesten de bijeenkomsten vanaf half maart worden afgelast.
Afgelopen zomer hebben we nog overwogen om de bijeenkomsten vanaf september weer op te
starten.
Om de volgende redenen hebben we uiteindelijk besloten om dit niet te doen:
1: Onze ruimte in het Haarlemmermeerstation is te klein om voldoende afstand te houden.
2: Een andere ruimte vinden is erg moeilijk en in de meeste gevallen niet te betalen.
3: Een bijeenkomst waarbij allerlei strikte regels in acht moeten genomen is niet gezellig.
Het bleek een juist besluit want al spoedig werden de coronamaatregelen door de overheid aange‐
scherpt.
Wat wel een succes werd was de zgn “meebreng‐mail”. Het was een idee van onze penningmeester
om regelmatig naar onze afdelingsleden een mail te sturen, waarin we over een breed scala van
railonderwerpen plaatjes en teksten tonen.
Iedereen wordt hierbij uitgenodigd om een bijdrage in te sturen, hetgeen ook gebeurde. Inmiddels
zijn er al 69 van deze mails verstuurd.
Op deze manier blijven we contact houden met onze achterban.
Wat betreft de huisvesting: het is een sfeervolle ruimte, goed betaalbaar maar voor een groei van
het aantal bezoekers biedt deze locatie echter geen mogelijkheden.
Er zijn geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur geweest en wat ons betreft gaan met
hetzelfde bestuur het nieuwe jaar in.
Hopelijk in de loop van 2021 weer met een maandelijkse bijeenkomst.
Namens het bestuur van de afdeling Amsterdam,
Bert van Raaij (secretaris)
Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Amsterdam in 2020
Datum
20.01.2019
17.02.2019

Spreker
René Platjouw
Gert Jan Binkhorst

Onderwerp
Aantal bezoekers
30 jaar geleden
28
Stoom bij minus 40 graden
21
Totaal aantal bezoekers
49
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Apeldoorn
Vanwege de corona‐beperkingen waren er in 2020 in totaal slechts 3 bijeenkomsten.
Was in januari en februari nog enthousiast gestart, vanaf maart kwamen de geplande bijeenkomsten
helaas te vervallen.
Na de zomer werd in september vol goede moed weer gestart, maar moest het bij deze ene bijeen‐
komst blijven. Vanaf oktober kwamen de bijeenkomsten weer te vervallen.
Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Apeldoorn in 2020
Datum
22.01.2020
26.02.2020
23.03.2020

Spreker
Evert Heusinkveld
René Platjouw
Bart van ‘t Grunewold

Onderwerp
De Hannoversche Westbahn
Take the Interurban
De NS in de jaren ‘80
Totaal aantal bezoekers

Aantal bezoekers
16
17
15
48

Op 18 april was het jaarlijks door Jan Buis georganiseerde afdelingsuitstapje gepland met als reisdoel
Bremen. Deze kon als gevolg van de corona‐perikelen geen doorgang vinden.
Ook op de uitge‐
stelde datum 22 augustus kon het uitstapje om dezelfde reden helaas geen doorgang vinden.
Bestuur afdeling Apeldoorn
Lolke Looijenga (voorzitter), Leo van Engeland(secretaris) en Steven Hopman(penningmeester).

Den Haag
Het jaar 2020 stond voor een belangrijk deel in het teken van het mondiaal rondwarende, besmette‐
lijke Coronavirus. In verband hiermee waren gedurende lange tijd beperkende maatregelen van
kracht die het onmogelijk maakten op verantwoorde wijze afdelingsavonden te organiseren. Voordat
de maatregelen medio maart ingingen konden nog wel vijf avonden worden gehouden. Alle daarop
volgende vijf avonden die waren gepland tot en met mei moesten worden geschrapt. Na een versoe‐
peling van de maatregelen in juni lukte het nog één keer een avond in de tweede helft van het jaar te
organiseren, namelijk op 14 september. Tijdens deze avond waren 45 bezoekers aanwezig. Toen kort
daarna de maatregelen wegens oplopende aantallen besmettingen weer werden verscherpt moes‐
ten de zeven resterende avonden tot eind december alsnog worden geannuleerd.
Het gemiddelde aantal bezoekers voor de avonden die wél doorgang vonden kwam uit op 49,2 (ex‐
clusief bestuursleden; met hen erbij 53).
Het bestuur ontplooide een initiatief om de contacten met de bezoekers zo goed mogelijk in stand te
houden. Aan de ca. 90% van onze bezoekers die over een e‐mailadres beschikken wordt nu om de 14
dagen een digitale rondzendbrief toegezonden met bijdragen van lezers in de vorm van foto’s en tek‐
sten over een bepaald onderwerp. Titel: Railvertier.
De samenstelling van het bestuur is gewijzigd. Voorzitter Paul Muré trad af omdat hij naar Nijmegen
verhuisde. Paul Wiggenraad trad als vervanger van hem toe tot het bestuur. Hij is per 1 januari 2021
de nieuwe voorzitter geworden. Secretaris Hans Haije trad per 31 december af. Hij wordt vervangen
door Marten Kleyn.
Het is duidelijk en verklaarbaar dat het in 2020 niet lukte om de magische grens van 1.000 bezoekers
per jaar uit voorgaande jaren te halen. In 2020 bleef het aantal bezoekers steken op 295 voor in to‐
taal zes avonden. Dit had uiteraard ook zijn weerslag op de financiën van de afdeling. Tegenover
wegvallende inkomsten uit entreegelden stonden echter ook minder uitgaven voor zaalhuur e.d.. Per
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saldo resteerde een negatief exploitatiesaldo van € 50,‐ . Desondanks is de financiële positie van de
afdeling nog steeds goed te noemen.
Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Den Haag in 2020
Datum

Spreker(s)

Onderwerp

13.01.2020
27.01.2020
10.02.2020
24.02.2020
09.03.2020

Bas Schenk
Marco Moerland
Ton Pruissen
Jan Tromp
Hans Altena

14.09.2020

1. Paul Muré
2. Edward Kuijper

Vergeten tramlijnen in Zwitserland deel 2
Toen en Thans 1994‐2019
Rook en Smook tussen Rügen en Rotterdam
Bovenleiding in Nederland 1924‐1966 deel 2
75 jaar na D‐Day, de Geallieerde Spoorwegen –
een vergeten hoofdstuk
1. Scandinavië ‐ tram en spoor
2. Sporvogn, Trikken, Spårvagn, Een zwart‐witte kijk
op Scandinavische trams in 1971
Totaal aantal bezoekers

Aantal
bezoekers
54
54
52
37
53
45

295

Drechtsteden
De Covid‐19 pandemie heeft ook zijn invloed gehad op het reilen en zeilen van de afdeling.
In 2020 hebben we helaas slechts 3 bijeenkomsten kunnen houden met in totaal 35 betalende leden.
De geplande bijeenkomst voor maart moest helaas geannuleerd worden waarna bijeenkomsten tot 1
juni werden verboden.
Met de start in september van het seizoen 2020/2021 kon de heer Huizer de eerder afgezegde pre‐
sentatie verzorgen. De ramen en deuren moesten zo veel mogelijk open voor het verversen van de
lucht. Het was geen probleem door de heerlijke warme zomeravond. Het werd tevens de laatste pre‐
sentatie van 2020.
De trouwe bezoekers kregen via de mail de beschrijving van de presentatie zodat de kosten voor het
uitgeven van een programmaboekje achterwege kon blijven.
Het jaar 2020 is afgesloten met een verlies van € 65,45. We hebben nu nog een eigen vermogen per
31 december 2020 van € 111,20.
Ook in 2020 zijn we gastvrij ontvangen door de koster van de Andreas kerk.
We kijken uit naar de mogelijkheid om in september een start te kunnen maken met het seizoen
2020/2021.
Wim Reedijk – voorzitter
Overzicht presentaties en bezoekersaantallen van de afdeling Drechtsteden in 2020
Datum
21.01.2020
18.02.2020
15.09.2020

Spreker (s)
Onderwerp
Thuis de la Vieter, Geert Wessels, Railjournaal 2019
Peter en Rinse Kooiman
Peter van der Vlist
Presentatie over rijtuigen ‘Plan D’
Fer Huizer
De RTM volledig in kleur
Totaal aantal bezoekers

Aantal bezoekers
14
14
7
35
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Eemland
De afdeling Eemland is in 2020 in plaats van de gebruikelijke negen drie keer bijeen geweest in het
vertrouwde Railzicht te Amersfoort. Dat was in januari, februari en september. De andere maanden
was Railzicht gesloten. Oorzaak uiteraard de Covid 19. Dat we niet bijeen konden komen was zowel
voor bezoekers, sprekers als organisatoren teleurstellend.
Wanneer we weer in 2021 bijeenkomsten kunnen organiseren is onbekend maar, zodra het kan is
Eemland er klaar voor.
Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Eemland in 2020
Datum

Spreker

Onderwerp

09.01.2020
13.02.2020
10.09.2020

Jan Tromp
Bram Stelling
Aad de Meij

Bovenleiding
Transsiberische spoorlijn
Drieluik: NS Locomotief 1201, West
Berlijn 1967, Oost Berlijn 1993
Totaal aantal
aanwezigen / betalende bezoekers

Aantal
aanwezigen
24
20
13

Aantal betalende
bezoekers
20
16
11

57

47

't Gooi
Dit wordt het kortste jaarverslag dat ik ooit gemaakt heb. Zeer tot onze spijt konden we slechts 2 af‐
delingsavonden presenteren. De derde avond met het Railtheater Amsterdam ging net niet meer
door, omdat de eerste (verantwoordelijke) lockdown aangekondigd was. Helaas konden we het zaal‐
tje niet meer afzeggen.
Ons huidige zaaltje gaf te weinig ruimte voor de anderhalvemeter‐opstelling, bovendien konden de
ramen niet open. De enige ventilatie kwam van de deur, die ik ’s avonds als het in de gangen wat rus‐
tiger werd, open kon zetten. Dat werd dus zoeken naar een andere behuizing.
De bibliotheek had een speciale plek vrij gemaakt voor 20 personen, maar evenals bij de buurthui‐
zen en restaurants ging alles steeds met het bijstellen van de regels open en/of dicht. Nu moeten we
maar rustig afwachten en ons vooral aan de regels houden in de hoop dat het helpt.
Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling ‘t Gooi in 2020
Datum
21.01.2020
18.02.2020

Spreker
Albert Koch
Arco Sierts

Onderwerp
Van Eurofirma tot RailJet‐rijtuigen in Europa
ERTMS en beveiliging
Totaal aantal bezoekers

Bezoekers
22
25
47

Onze dank gaat natuurlijk uit naar deze presentatoren en heel jammer dat we de anderen door de
uitzonderlijke omstandigheden moesten afzeggen. Iedereen wensen we toe: HOUD MOED EN HOOP
Adela Burger, mede namens ons bestuur.

Kennemerland
Niet wetend wat ons in 2020 stond te wachten waren we in januari weer vol goede moet begonnen
en waren we ook in 2020 waren we weer te gast in Station Velserbosch van de “Vereniging
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Hoogovens Stoom”, met voorzieningen zo als koffie, thee en fris. Het is een plek met een “spoorse
ambiance” en de leden zijn zeer tevreden over deze plaats voor onze bijeenkomsten.
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 secretari‐
aat, in de praktijk bevalt deze regeling goed en er wordt regelmatig gebruik van gemaakt.
De leden met Email werden per keer door de secretaris geïnformeerd over datum en onderwerp van
de bijeenkomst. Dit wordt zeker op prijs gesteld. Tevens wordt het voor‐ en najaar‐programma naar
de leden gestuurd.
Nieuwe NVBS leden werd een welkomstbericht en informatie over de afdeling gestuurd, jammer ge‐
noeg leverde dit maar weinig reacties op.
De presentatie in februari over “75 jaar D‐Day en de Geallieerde Spoorwegen” leverde 26 bezoekers
op, een ongekend aantal voor de Afd. Kennemerland.
Hierna begon het Corona virus ons parten te spelen en werden, gezien de genomen maatregelen, de
bijeenkomsten in maart, april en mei afgelast.
In september waren vol goede moed weer begonnen echter eind oktober werd op last van de Direc‐
tie, gezien het toenemend aantal besmettingen in het land, Station Velserbosch gesloten.
De bijeenkomst in november verviel, maar gelukkig kon na een tip van een lid de bijeenkomst in de‐
cember doorgaan en waren we te gast in de werkplaats van de Nieuwe Blauwe Tram in Haarlem.
Vijfhuizen ‐ Henk Booman ‐ secretaris.
Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Kennemerland in 2020
Datum
08.01.2020
12.02.2020

Spreker
Kees Sinke
Hans Altena

09.09.2020
14.10.2020
09.12.2020

Aad de Meij
Peter van der Vlist
Wim Beukenkamp

Onderwerp
Stoom van Alaska tot Vuurland
75 jaar na D‐Day en de Geallieerde Spoorwegen,
een vergeten hoofdstuk
Haagse Bluf
Rijtuigen plan D
De Nieuwe Blauwe Tram
Totaal aantal bezoekers

Bezoekers
15
26
12
11
15
79

Midden‐ en West‐Brabant
In 2020 hebben we tien bijeenkomsten gepland, waarvan er vijf zijn doorgegaan. De andere bijeen‐
komsten zijn afgelast vanwege Covid‐19. Gemiddeld waren er 9 bezoekers aanwezig.
Enkele dagen voordat Nederland volledig in de crisissfeer ging maakten tien leden nog een gezamen‐
lijke dagtrip naar Duitsland. We zijn die dag gereisd via Arnhem en Oberhausen naar Dortmund. Van‐
uit hier namen we de Volmetalbahn (Dortmund ‐ Brügge ‐ Lüdenscheid) en de Oberbergische Bahn
(Lüdenscheid‐Köln). In Köln hebben we een wandeling gemaakt van Köln‐Deutz over de Hohenzol‐
lernbrücke naar Köln Hbf. Tenslotte gingen we weer via Venlo huiswaarts.
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Het reisgezelschap op perron 2/3 in Dortmund Hbf.
Dit jaar waren twee leden van onze afdeling maar liefst 60 jaar lid van de NVBS: Fred van Epen en
Pim van der Kuylen. Ze hebben thuis een speldje en een boekenbon uit handen van de voorzitter ont‐
vangen.
Zodra we weer onbekommerd bijeenkomsten kunnen organiseren gaan we proberen meer leden te
trekken, bijvoorbeeld door ons in lokale weekbladen te promoten.
Het bestuur van de afdeling bestaat uit Maurice Janssen, Erik Filius en Jaap Tuk.
Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Midden‐ en West‐Brabant in 2020
Datum
21.01.2020
19.02.2020
07.03.2020

15.09.2020

Spreker
Bert van Diepen
Kees Bijl
Sjaak Verhaegh
en Frans de Laat
(organisatie)
Fred van Epen

13.10.2020

Jan Vrijs

Onderwerp
Treinenparadijs Berner Oberland
Railvervoer in Londen
Dagtocht Volmetalbahn en Oberbergische Bahn

Openbaar vervoer in Wenen ‐ Samenwerking tussen
trein, tram en stadtbahn/metro
Van PCC tot Avenio (trams in Den Haag)
Totaal aantal bezoekers

Bezoekers
13
15
10

8
8
54

Modelbouw
Het jaar 2020 is voor de afdeling Modelbouw van de NVBS begonnen met een nieuwjaarsreceptie op
6 januari. Het bestuur had voor een hapje en een drankje gezorgd.
Op 3 februari is de jaarvergadering gehouden.
Op 11 maart ging het Corona virus los en gingen alle openbare gebouwen op slot. In samenspraak
met het hoofdbestuur van de NVBS is besloten, in verband met de veiligheid van de bezoekers, de
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avonden tot nader order niet door te laten gaan. De misgelopen inkomsten hebben wij, dankzij een
goede financiële buffer, kunnen opvangen zodat de club kan blijven bestaan. De vaste lasten aan
huur, gas, licht, water en onroerendezaakbelasting gaan echter gewoon door.
Half juli is er weer getracht, rekening houdend met de voorschriften, bijeenkomsten te houden. Ge‐
zien de aanwezige ruimte en het daarin mogen bevinden van een beperkt aantal personen is gekozen
om de bijeenkomsten te splitsen in een middag‐ en een avondsessie. Er is dan plaats voor 8 a 9 per‐
sonen per sessie. De sessies, die doorgingen, werden per mail aan de bezoekers meegedeeld. Voor
beantwoording en aanmelden is een apart mailadres aangemaakt.
Van de 52 in 2020 geplande avonden hebben er maar 19 doorgang kunnen vinden.
De overige 33 avonden zijn door de maatregelen in verband met het Corona virus niet doorgegaan.
Op de bijeenkomsten zijn in totaal 311 personen gekomen. Onderverdeeld in 176 NVBS leden en 135
overige bezoekers.
Fons Veeren ‐ Voorzitter afd. Modelbouw.

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.
Een totaal gemiddelde van 25 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.
Onze bijeenkomsten werden iedere maand halverwege de maand gehouden. Begin van de maand
werden de maatregelen vaak aangescherpt door het RIVM. Dan konden onze bijeenkomsten helaas
niet doorgaan (oktober tot en met december). Het hele jaar 2020 stond vol met bijeenkomsten en
daar zijn 4 van overgebleven. Wij hebben ook tijdelijk een nieuwe locatie, dat is het dorpshuis van
Engelum. Hier kunnen maximaal 30 personen in op 1,5 meter en is makkelijk te bereiken met de bus.
Wij hebben daar voldoende ruimte om afstand van elkaar te kunnen houden. In de locatie van Leeu‐
warden konden er maar maximaal 12 personen in op 1,5 meter. Er was iedere maand voldoende
animo en interesse. Heel veel hobby's van mensen werden stilgelegd door het RIVM. Wij als bestuur
van afdeling Noord vinden het belangrijk dat mensen even de deur uit kunnen, vooral vanwege de
vele animo en de hobby. Nu is alles stilgelegd helaas, wij zitten wel aan online bijeenkomsten te den‐
ken.
De bestuurssamenstelling:
Pieter Bosch
Voorzitter
Inge Draijer – Born:
Secretaris
Pieter Wemelsfelder:
Penningmeester

Henk van Joolen:
Manuel Draijer:

Algemeen lid
Algemeen lid

De bijeenkomsten werden als gebruikelijk in de plaatselijke en regionale media; via de bekende e‐
mailadressen van de leden bekend gemaakt; en via onze Facebook pagina. Tevens
hebben wij een aantal exemplaren van ons programmaboekje neergelegd in NVBS Centraal en bij na‐
burige afdelingen.
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Het ledenaantal is in 2020 nagenoeg hetzelfde gebleven. Daar er leden door overlijden of opzegging
afvallen en er aan de andere zijde nieuwe leden bij komen telt Afdeling Noord nu rond de 367 leden,
waarvan 187 per email post ontvangt. Aan deze leden is het jaarprogramma voor 2020 toegezonden.
Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Noord in 2020
Datum
18.01.2020
15.02.2020
05.03.2020
17.09.2020

Plaats
Leeuwarden
Meppel
Coevorden
Coevorden

Spreker(s)

Onderwerp

Bart van ’t Grunewold
Neel Hartjes
Kasper Haar
Geert de Weeger

DDR in de jaren 80
Stations in Nederland
Het Kamper lijntje
Noordoosterlocaalspoorweg
Totaal aantal bezoekers

Aantal
bezoekers
33
31
20
15
99

Engelum ‐ Inge Draijer‐Born ‐ 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 2020, 44ste jaar voor de afdeling begonnen we vol goede moed met 17 geplande
avonden. De eerste avond was gelijk de best bezochte avond. Na vier succesvolle avonden moesten
we als gevolg van de eerste Corona uitbraak stoppen.
Gedurende de zomer bleek dat wij niet meer gebruik konden maken van de restauratieruimte van de
Museumstoomtram in Hoorn. We vonden uiteindelijk een nieuwe locatie, Café/Restaurant De Ame‐
thyst in Obdam. Met inachtneming van de 1,5 meter hadden we berekend dat er 33 personen de
avonden konden volgen. Op de foto is te zien hoe wij de stoelen en tafels in deze setting hebben op‐
gemeten.

De zaalopstelling van de afdeling Noord‐Holland Noord
Vanaf 10 september hebben wij op de nieuwe locatie twee avonden kunnen houden totdat de
tweede Corona uitbraak met alle restricties van dien opnieuw ons op een zijspoor zette.
Vanaf die tijd zijn er verschillende digitale initiatieven geweest, zoals de digitale modelavond, kerst‐
kaarten van leden naar leden en een Oudjaar Rail Quiz.
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Inmiddels hebben wij het bericht ontvangen dat De Amethyst als gevolg van de Corona maatregelen
in problemen is gekomen en dat heeft tot gevolg dat wij de zaal niet meer kunnen gebruiken. De af‐
deling moet opnieuw op zoek naar een geschikte locatie. Een geluk bij een ongeluk is dat er voorlopig
nog geen avonden kunnen worden georganiseerd in 2021 zodat het bestuur de tijd heeft een ge‐
schikte locatie te vinden.
Met betrekking tot het aantal bezoekers zaten wij tot de eerste Corona uitbraak boven het gemid‐
delde.
Na de herstart was dat beduidend minder; dat heeft ook te maken met de oudere bezoekers, die
vreesden toch besmet te raken met het Coronavirus. Het gemiddelde is voor de 6 gehouden avonden
gelijk gebleven ten opzichte van 2019.
Op bestuursgebied is Jan de Jong herkozen als penningmeester. Een afvaardiging van het afdelings‐
bestuur had op 14 november een online stafvergadering met afgevaardigden van andere afdelings‐
besturen, projectgroepen en het hoofdbestuur.
Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Noord‐Holland Noord in 2020
Datum
07.01.2020

Spreker
Michiel ten Broek

21.01.2020
11.02.2020
03.03.2020
10.09.2020
01.10.2020

Steven Hopman
Karel Hoorn
Jan Noorlander
Frans van Sabben
Frans van Sabben

Onderwerp
NS DDM‐1 Dubbeldekker.
Van eerste dubbeldekker tot afscheidsrit
Per trein door Hongarije
Oekraïne, een groot tramland
Jaaroverzicht 2019
North Yorkshire Moors Railway
Meeneemavond
Totaal aantal bezoekers

Bezoekers
38
32
30
34
23
16
173

Oost
Het afdelingsjaar begon goed. We hadden een mooi jaarprogramma en tot we moesten slui‐
ten goede bezoekersaantallen.
Als bestuur hebben we een aantal keren telefonisch overleg gehad.
Gelukkig heeft onze voorzitter de sprekers van 2020 kunnen verzetten naar 2021.
Omdat het nog niet bekend is wanneer we weer bij elkaar kunnen komen, kunnen we nog
geen jaarprogramma publiceren.
Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Oost in 2020
Datum
08.01.2020
21.01.2020
11.02.2020

Spreker
Ton Pruisen
René Jongerius
Michiel ten Broek

Onderwerp

Bezoekers

Water, vuur en kolen
Door onveilig sein
Van sneue lijntjes
Totaal aantal bezoekers

37
35
37
109

Betalende
bezoekers
34
32
34
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Oost Brabant
Een verslag over 2020, een bizar verlopen jaar. Het was voor onze afdeling nog zo goed begonnen,
met bezoekersaantallen in januari en februari ruim boven ons gemiddelde. Maar alle activiteiten vie‐
len stil toen een onbekend virus abrupt aan de noodrem trok.
Nadat in de zomer de situatie verbeterde, werden enkele presentaties opnieuw vastgelegd. Op de
bijeenkomst in september kwam desondanks slechts een handjevol belangstellenden. De meeste
vaste (= oudere) bezoekers lieten vanwege hun risicoleeftijd verstek gaan. Wel hebben we bij die ge‐
legenheid ons afdelingslid (en voormalige sectieleider Twente) Jan Duijve in het bijzijn van zonen Pe‐
ter en Han in het zonnetje gezet vanwege zijn 60‐jarig lidmaatschap.
In oktober kwam een nieuwe corona‐golf over het land. Onze zaalbeheerder liet weten dat gebouw
De Fuut weer op slot ging. Het afdelingsbestuur heeft daarna alle bijeenkomsten voor onbepaalde
tijd opgeschort. In afwachting van betere tijden.
Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Oost‐Brabant in 2020
Datum
17.01.2020
14.02.2020
16.09.2020

Spreker(s)
Wim Vos en Peter‐Paul
van Birgelen
Bram Stelling
Han Duijve

Onderwerp
Klassieke beveiliging in het nabije Duitsland
NVBS‐reis door Iran in 2018
Beelden van onze excursies 2011‐2020
Totaal aantal bezoekers

Bezoekers
20
19
7
46

Bert van Diepen ‐ secretaris

Rijnland
In het jaar van de corona pandemie heeft de afdeling Rijnland nog 3 avonden kunnen organiseren.
Omdat de in maart en later voorziene bijeenkomsten in de intelligente lockdown vielen zijn die niet
meer doorgegaan.
In de zomer is geprobeerd weer op te starten met een bijeenkomst in september. In onze zaal kon‐
den 28 stoelen op 1½ meter afstand worden geplaatst, ruim minder dan het gemiddelde aantal be‐
zoekers. Toen ook in september het aantal besmettingen in onze streek fors omhoog ging hebben we
alle avonden tot de jaarwisseling geannuleerd. De prijs voor het jaarcontract van onze zaal is (in over‐
leg) weliswaar gehalveerd, maar levert toch een stevig verlies op door het niet doorgaan van de bij‐
eenkomsten. De bezoekers zijn per mail en via de NVBS‐website steeds op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen.
Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Rijnland in 2020
Datum
08.01.2020
19.01.2020
22.02.2020

Spreker
Korte presentaties van
verschillende leden
RTA Amsterdam
Roelof Hamoen

Onderwerp
Nieuwjaarsbijeenkomst met korte meebreng‐
presentaties
Digitaal jaaroverzicht spoor‐ en tram 2018
De historie van Gouda‐Alphen en Leiden‐goe‐
deren
Totaal aantal bezoekers – leden + introducés

Aantal bezoekers 1)
25 + 5 = 30
28 +6 = 34
38 + 6 =44
91 + 17 = 108

1) Geteld zonder de 4 bestuursleden
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Het digitaal jaaroverzicht bij de afdeling Rijnland door het Rail Theater Amsterdam op 22.01.2020.
Karel Hoorn

Rotterdam
In 2020 heeft de afdeling Rotterdam vanwege de coronarestricties slechts drie verenigingsavonden in
de zaal van Miniworld kunnen houden.
Datum
Spreker(s)
09.01.2020
Marco Moerland
13.02.2020
Hans van Poll
12.03.2020
Maurits van den Toorn
1) inclusief bestuursleden

Onderwerp
Toen en Thans
Stoomlocs bij NS in jaren 30
Dagtocht Duitsland

Aantal bezoekers1)
28
28
27

Al vrij snel daarna werd overgeschakeld naar digitale verenigingsavonden met het softwarepro‐
gramma Microsoft Teams.

Datum

Spreker(s)

14.05.2020

Frans Blanker‐Halstein en
Paul van Baarle
Luc Koenot vanuit Brussel
Marco Moerland

Onderwerp

Aantal
deelnemers
17

Opmerking

Trams Polen en ‘Toen en nu’
Proefavond
Groningen ‐ Nieuweschans
11.06.2020
150 jaar tram in België
61
Landelijk uitgerold
22.10.2020
Aus Ruinen erstanden
22
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19.11.2020

Rene van Lier

Trambedrijven in Roemenië

32

Inclusief deelne‐
mers van Railthea‐
ter Amsterdam

De digitale verenigingsavonden kennen inmiddels een aantal trouwe deelnemers waaronder een
aantal leden die voorheen niet de avonden in Miniworld bezochten en zullen in 2021 vervolgd (moe‐
ten) worden.
In 2020 is door de coronarestricties geen jaarvergadering van de Rotterdamse leden in Miniworld ge‐
houden.
Het Rotterdamse bestuur bestaat uit Frans Blanker‐Halstein – voorzitter, Paul van Baarle – secretaris
en Jos Schmitz – penningmeester.

Twente
In januari en februari 2020 werden onze afdelings‐bijeenkomsten in onze zaal ’t Schöpke in Hengelo
zoals gebruikelijk weer druk bezocht. De bezoekers genoten toen van 2 boeiende presentaties met
mooie foto’s, en zaten in de pauze gezellig aan de bar over onze mooie spoorweghobby te praten,
onder het genot van koffie of een biertje en een Twentse gehaktbal.
Tja, we dachten dat het altijd zo zou blijven….
Vlak voor de afdelingsbijeenkomst op woensdag 18 maart ging Nederland op slot met een intelli‐
gente lockdown als gevolg van de coronapandemie en moesten onze geplande bijeenkomsten gean‐
nuleerd worden.
Vanwege de dalende besmettingsaantallen na de eerste coronagolf, leek het er lange tijd op dat een
herstart van onze bijeenkomsten wel mogelijk zou zijn in september.
Ter voorbereiding daarop werd in overleg met de zaalbeheerder alvast een coronaprotocol opgesteld
met richtlijnen zoals verplicht van tevoren aanmelden en andere maatregelen voor het veilig laten
verlopen van onze afdelingsbijeenkomsten in coronatijd. Vanwege de tweede besmettingsgolf kon‐
den die in 2020 helaas nog niet doorgaan en bleef onze zaal gesloten.
Inmiddels is wel duidelijk geworden dat een herstart van onze maandelijkse afdelingsbijeenkomsten
pas mogelijk is als de coronamaatregelen flink versoepeld kunnen worden doordat het vaccinatiepro‐
gramma grotendeels uitgevoerd is. Hopelijk kunnen we in het najaar van 2021 eindelijk weer bijeen‐
komsten gaan organiseren, maar we weten ook hoe onvoorspelbaar en grillig het coronavirus is.
De geannuleerde presentaties zullen dan opnieuw ingepland worden.
Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Twente in 2020
Datum
15.01.2020
19.02.2021

Spreker(s)
Roef Ankersmit en
Kees van de Meene
Geert de Weger

Onderwerp
Staatslijn A: het gedeelte Deventer – Zwolle – Meppel

Aantal
bezoekers
65

Noordoosterlocaalspoorweg‐Maatschappij (NOLS)
Totaal aantal bezoekers

49
114
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Utrecht
In 2020 organiseerde de afdeling Utrecht 3 bijeenkomsten op de eerste maandag van de
maand. Vanwege de bekende overheidsmaatregelen waren er geen activiteiten in de periode april
tot en met december.
Het gemiddeld aantal bezoekers bedroeg 27. De best bezochte avond was de presentatie van John
Krijgsman ‐ Berliner Metamorphosen, deel 2 met 35 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.
Het bestuur heeft in april en mei intensief gezocht naar een alternatieve locatie vanwege de afgekon‐
digde maatregelen van de overheid. Helaas bleek het onmogelijk om in Utrecht een ruime en betaal‐
bare zaal te vinden.

Mar de Klerk ‐ secretaris/penningmeester afdeling Utrecht
Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Utrecht in 2020
Datum
06.01.2020
03.02.2020
02.03.2020

Spreker(s)
Hans Altena
John Krijgsman
Bert van der Kruk

Onderwerp
75 jaar na D‐day – de Gealieerde Spoorwegen
Berliner matamorphosen – deel 2
Railvervoer in België en Luxemburg
Totaal aantal bezoekers

Aantal bezoekers
22
35
24
81

Zeeland
De afdeling Zeeland heeft in 2020 helaas maar 2 bijeenkomsten kunnen houden, tot dat het door de
corona‐maatregelen niet meer mogelijk was om bijeenkomsten te houden.
De meeste recente (en voorlopig laatste) bijeenkomst was op 28 februari 2020 met spreker Marius
Broos met zijn lezing “De Zeeuwse Lijn in het (verre) verleden”. Intussen leeft het gevoel dat de ge‐
zellige afdelingsbijeenkomsten intussen ook in een ver verleden liggen…..
Op 15 en 16 februari 2020 was de NVBS, namens de afdeling Zeeland, weer vertegenwoordigd op de
Modelbouwshow in de Zeelandhallen te Goes. Vele bezoekers konden (hernieuwd) kennismaken met
de NVBS en met de mogelijkheden die er binnen de vereniging aanwezig zijn, wat in enkele gevallen
heeft geleid tot spontane aanmelding als lid. Tijdens de Modelbouwshow is ook het programma van
de afdeling Zeeland onder de aandacht gebracht.
Dit was tevens één van de laatste grote publieksbijeenkomsten in Zeeland op het gebied van model‐
spoor. Ook de Zeeuwse Modeltrein Ruilbeurs in Vergader‐ en Congrescentrum De Stenge te Hein‐
kenszand moest zijn activiteiten staken. Ook via deze modelspoorruilbeurs bracht de afdeling
Zeeland haar programma en de NVBS onder de aandacht van de bezoekers.
Het jaar 2020 is in alle opzichten ontspoord
nog altijd zoeken we met elkaar naar de juiste weg
Hopelijk wordt 2021 het jaar waarin we het juiste traject kunnen vinden en
we met elkaar weer kunnen genieten van diverse eindbestemmingen
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Tot dan moeten we helaas wachten op het fluitsignaal voor vertrek
om weer bijeenkomsten te mogen organiseren
Goes ‐ februari 2021
Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Zeeland in 2020
Datum
03.01.2020
28.02.2020

Spreker(s)
Diverse
Marius Broos

Onderwerp
Meebrengavond
De Zeeuwse lijn in het (verre) verleden
Totaal aantal bezoekers

Aantal bezoekers
8
21
29

Zuid Limburg
Het rampjaar 2020 heeft zijn weerslag gehad op het aantal presentaties. Zoals uit de onderstaande
tabel blijkt hebben wij dit jaar slechts 3 presentaties gehad.

Met ingang van het jaar 2020 hebben wij een nieuwe locatie in gebruik genomen t.w. de Spuiklep te
Heerlen.
Deze locatie ligt op loopafstand van het station Heerlen en heeft voldoende gratis parkeerruimte en
heeft de beschikking over een groot scherm, een beamer en een bar en is bovendien groter dan onze
vorige locatie dus laat de bezoekers maar in grote getale tot ons komen.
Deze nieuwe locatie bleek een schot in de roos en viel bij alle bezoekers bijzonder in de smaak.
De afdeling heeft bovendien een bijna dagelijkse fotorondzending die wordt beheerd door Pierre
Keulen waarin afwisselende foto’s van onze gezamenlijke interesse worden getoond.
Momenteel hebben wij een ledenwerfactie omdat een aantal van de bezoekers van de fotorondzen‐
ding geen lid van de NVBS is; wij proberen deze mensen over te halen om lid te worden met een een‐
malige gratis toegang bij onze presentaties en een gratis NVBS kalender 2021.
Omdat er momenteel geen presentaties worden gehouden komt deze actie wat moeizaam op gang.
Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Zuid Limburg in 2020
Datum
10.01.2020
14.02.2020
11.09.2020

Spreker
Ronald Bokhove
René Platjouw
Bart van ‘t Grunewold

Onderwerp
Spoorwegen op de kaart
Alles is Railatief
Fototreinen
Totaal aantal bezoekers

Aantal bezoekers
19
14
12
45

Simpelveld ‐ Wim Vos (voorzitter / penningmeester)

Zwolle
2020 werd gedomineerd door Corona. Van de tien bijeenkomsten moesten er vier worden geannu‐
leerd en bij nog eens drie was het aantal bezoekers beperkt tot 25. In vergelijking met andere afde‐
lingen hadden wij dus nog het geluk dat onze zaal zoveel plaatsen bood. Dit had uiteraard gevolgen
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voor de opkomst. Hadden we in 2019 gemiddeld 44,2 bezoekers per bijeenkomst, in 2020 viel dit te‐
rug naar 32,5. In absolute aantallen gingen we van 442 naar 195. Teleurstellend, met de opmerking
dat de bijeenkomsten van januari en februari beiden 42 bezoekers trokken en die van maart nog 36.
In vervolg op ons verslag over 2019 kunnen we melden dat we nog steeds bijzonder tevreden zijn
over de accommodatie bij Stadkamer, op loopafstand van het station. Tevens hebben we besloten
met ingang van 2021 een half uur eerder te beginnen om 19:30. Ook hebben wij Bastiaan Luytjes als
nieuw bestuurslid voorgesteld aan de afdelingsbezoekers. Maar wederom als gevolg van de Corona‐
beperkingen hebben we instemming uitgesteld. Geert de Weger heeft aangekondigd in 2021 de
voorzittershamer te willen neerleggen.
Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Zwolle in 2020
Datum
08.1.2020

Spreker

11.03.2020
09.09.2020

Sjoerd Bekhof
Michel Dispa en
Peter Barink
Jaap Nieweg
Albert Koch

14.10.2020

Hans Altena

09.12.2020

John Krijgsman

12.02.2020

Onderwerp
Mijn eerste films

Aantal
bezoekers
42

Vijftig jaar Museum Buurt Spoorweg

42

Op smalspoor tot in de haarvaten van de Achterhoek
Van Eurofima tot Railjet: Rijtuigen in Europa 1960‐2018
75 jaar bevrijding: De geallieerde spoorwegen,
een vergeten hoofdstuk belicht
Berliner Metamorphosen, deel 2
Totaal aantal bezoekers

36
25
25
25
195

10. Jaarverslagen van de diensten en commissies
10.1. NVBS winkel
Algemeen
Het zal niemand verbazen dat de sluitingen als gevolg van coronapandemie een duidelijk negatieve
invloed hebben gehad op de omzet in en buiten de winkel. Die daalde met 21% naar € 86.582. Ook
het aantal nieuwe Nederlandse boekuitgaven nam af, wat een daling in deze sector opleverde van
ruim 25%. De uitverkoopdag op 29 februari viel gelukkig net voor de lockdown, en kende een record‐
omzet van ruim € 8.100, waarvan 47% tweedehands. Er waren op die dag geregeld meer dan 40
mensen in de winkel, iets wat nu ondenkbaar is. Kosten en vaste lasten bleven ondanks logische ver‐
schillen nagenoeg gelijk, maar stegen door het voor het eerst opnemen van de afwaardering van de
voorraad als kostenpost.
De winkel voorziet in een duidelijke behoefte van de leden. Wij horen veel waardering voor het as‐
sortiment en daarin zijn dit jaar ook een diverse boeken uit Australië opgenomen. Wegens de toe‐
name van het aantal internetbestellingen is de verzending gecentraliseerd en gestroomlijnd. Hier‐
voor kon een nieuwe medewerker worden gevonden, die toch al veel in NVBS‐Centraal aanwezig
was. Het resultaat is een kortere doorlooptijd van de bestellingen. Hierover zijn positieve reacties
binnengekomen.
Corona zorgde voor veiligheidsaanpassingen in de winkel (spatscherm, handgel, looplijnen, verplicht
gebruik van mandjes en een maximum aantal aanwezigen) Dit laatste leidde slechts enkele keren tot
wachttijden. Bovendien moest afgezien worden van extra publieksaantrekkende activiteiten, zoals de
ruilbeurs, een veiling en themadagen. De sluiting en het beperkte bezoek was vooral merkbaar in de
tweedehands verkoop.
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Het belang van de winkel voor de vereniging blijft groot. Zij draagt niet alleen bij in de kosten van
NVBS‐Centraal, maar voorziet ook in een goede mogelijkheid voor afzet van dubbel materiaal uit de
verzamelingen of van schenkingen. Via de tweedehands afdeling vinden vele boeken en andere arti‐
kelen weer een goede plek bij onze leden. Een aantal winkelmedewerkers zet zich ook in bij andere
activiteiten in NVBS‐Centraal. Deze activiteiten zijn door de coronamaatregelen vrijwel uitgedoofd.

Medewerkers en bestuur
Speciaal voor de verzending kon Sjoerd Bekhof worden aangetrokken. Ook keerde Hans Sterk weer
terug, omdat zijn werk weer wat meer ruimte gaf en Cees van de Beek wegens zijn gevorderde leef‐
tijd aan het afbouwen is. Dat laatste is ook het geval met Fred Majolee, die rond de jaarwisseling de
samenstelling van de winkelpagina in Op de Rails kon overdragen aan Paul Wiggenraad, voor de win‐
kel een nieuwe medewerker. De nieuwe webwinkel zal er ook voor zorgen dat Fred de tweeweke‐
lijkse upload niet meer hoeft te doen. De pensionering van Leo de Jong gaf hem meer vrije tijd. Dit
maakte het voor hem mogelijk enkele nieuwe inkoopacties te ondernemen en een goede bijdrage in
de stroomlijning van de verzending te leveren. Een deel van medewerkers heeft vanwege een hoger
gezondheidsrisico in goed overleg geen dienst in de winkel gedaan. De verwerking van inkoop en ver‐
zending zijn steeds in stand gebleven.
Aan het einde van dit jaar waren 33 vrijwilligers bij de winkel betrokken. Daarvan vormen 5 personen
het dagelijks bestuur. Secretaris is Paul Muré, de penningmeester Rob Brood. Voorzitter/beheerder
is Karel Hoorn, Peter Doove vertegenwoordigt ons in de activiteitencommissie en verzorgt ook het
rooster voor de medewerkers, Leo Zilverentant heeft als aandachtsgebied de tweedehands afdeling.
Omdat we graag de vitale penningmeestersfunctie willen verdubbelen, is een advertentie voor een
(tweede) penningmeester met voldoende kennis van het boekhoudprogramma Exact geplaatst. Deze
kon nog niet worden gevonden. Het bestuur vergaderde 1 keer op locatie afgelopen jaar en heeft
verder voornamelijk telefonisch en per mail hun overleg voortgezet. Als ander communicatiekanaal
was er ons digitale interne mededelingenblad de Winkelbel, dat dit jaar negen keer verscheen.
Financiën en administratie
Bij de afsluiting van het jaar 2019 heeft de kascommissie opmerkingen gemaakt over verschillen c.q.
aanpassingen in de weergaven van de cijfers over de jaren 2018 en 2019. Tijdens het automatise‐
ringstraject (wat al vanaf 2018 liep) heeft het HB besloten alle NVBS‐administraties, inclusief de win‐
kel in het programma Exact onder te brengen. Deze beslissing is het winkelbestuur pas later ter ore
gekomen. Omdat bij de winkel geen kennis van het programma Exact aanwezig was, heeft de pen‐
ningmeester van het hoofdbestuur zelf de cijfers van 2019 over‐ c.q. omgezet naar Exact om een
goede aansluiting mogelijk te maken en daarmee het jaar 2019 voor de winkel naar tevredenheid
van de Kascommissie kunnen afsluiten. (zie ook onder nieuwe webwinkel) Om de cijfers van 2020
ook in exact te kunnen weergeven heeft het HB aan Ronald Schuitemaker (in samenwerking met
Kees van de Meij) gevraagd ook de cijfers van 2020 in Exact in te voeren. Dankzij dit extra werk kon
een goede aansluiting / vergelijking met 2019 worden verkregen.

Nieuwe webwinkel en automatisering
In maart is het werk aan de nieuwe webwinkel weer opgepakt. Het overzetten van de boeken en
dvd’s c.a. van de oude webwinkel naar de nieuwe heeft veel problemen opgeleverd. De plaatjes van
de artikelen kwamen onscherp over en moesten opnieuw worden ingebracht. Het lange tijdsverloop
tussen de inlezing en het gereedkomen heeft er ook voor gezorgd dat alle intussen verschenen uitga‐
ven dubbel (in de bestaande en de nieuwe webwinkel) moesten worden ingebracht, Tevens is geke‐
ken hoe het de verwerking van bestellingen en de administratie nog verder geautomatiseerd kon
worden, om menselijke fouten en extra werk te voorkomen. Hoewel de website in dit jaar nog niet
online is gegaan zijn er duidelijke aanwijzingen dat de automatisering gelukt is. De noodzakelijke wij‐
zigingen, die veelal zonder overleg zijn doorgevoerd in het kassasysteem hebben tot frustraties van
betrokken medewerkers geleid. Ondanks bijeenkomsten was voor de betrokkenen niet geheel
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duidelijk wat er precies achter de schermen van de webwinkel gebeurde. (In 2021 zijn gelukkig stap‐
pen gezet om de communicatie te verbeteren, en is meer duidelijker geworden). Het al eerder ge‐
wenste voorraadbeheer is in de backoffice van de nieuwe webwinkel opgenomen. Dit alles heeft wel
een prijs, dit jaar is ruim € 5.200 uitgegeven, en jaarlijks zal een bedrag van ca. € 3.000,‐ nodig zijn
voor koppelingen, hulpprogramma’s e.d.

Openingsdagen en buitenverkoop
Door sluitingen wegens lockdown daalde het aantal openingsdagen van de winkel naar 25 (20 zater‐
dagen en 5 donderdagen). Vorig jaar was dat 45 openingsdagen. Na de afkondiging van de lockdown
op 15 maart sloot NVBS‐Centraal voor bezoekers. De winkel ging pas op 20 juni, onder voorwaarden
en na aanmelding op de zaterdagen, weer open. De donderdagopeningen in juli en augustus vervie‐
len. Op 14 december werd de tweede lockdown van kracht en ging de winkel weer dicht. Bij de ope‐
ningen die in coronatijd vielen werd de personeelsbezetting in de winkel verminderd. Buiten Amers‐
foort was de NVBS‐winkel (in samenwerking met de ledenwerving) alleen aanwezig op de Neder‐
landse Modelspoordagen in Rijswijk en de beurs in Houten. Alle andere manifestaties vervielen.

Schenkingen en aankoop tweedehands
Gezien de kennis van de tweedehands markt is de uitvoering van het onderdeel schenkingen en lega‐
ten en eventuele aankoop bij Karel van Ipenburg van de winkel ondergebracht. Dit verloopt op basis
van vastgelegde interne procedures. De samenwerking met de bibliotheek en SNR verliep op dit ge‐
bied naar tevredenheid. Ook door leden worden met enige regelmaat tweedehands artikelen aange‐
boden. Leo Zilverentant en Karel van Ipenburg handelen deze zaken af.

Webverkopen en verzending
Direct na de eerste winkelsluiting is de verkoop via de webwinkel toegenomen, vooral in de laatste
maanden van het jaar. Er werden ruim 850 bestellingen verwerkt. Het aandeel webverkopen steeg
naar 38,2% van onze verkoop, en is daarmee vrijwel verdubbeld. Vorig jaar was dat nog maar 19,5 %
van onze totale omzet. De portokosten en de benodigde hoeveelheid verpakkingsmateriaal verdub‐
belden mee. Wel konden vaak meer boeken in een pakket worden verzonden. Een aantal bestellin‐
gen van oudere boeken kon niet meer geleverd worden, deze klanten kregen hun geld terug. Na de
eerste toename werd al snel duidelijk dat de gebruikelijke verzending door de verschillende actie‐
beerders niet te handhaven was en meer coördinatie vereiste. Om die reden is met behulp van een
nieuwe medewerker de centrale verzending vanuit Amersfoort ontstaan. Alleen de NVBS‐kalenders,
die voor 98% als “losse” bestelling binnen komen worden nog door de actiebeheerder verzonden.
De andere organisatie van de nieuwe webwinkel en de verder doorgevoerde automatisering voorzien
ook in minder administratief werk bij de verzending. Deze taakverlichting kon echter dit jaar nog niet
worden geëffectueerd.

Het winkelbezoek op de uitverkoop ‐middag op 29.02.2020.
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Verkoopresultaten
De totale verkoop van de winkel daalde met 16,7% naar € 86.582 (vorig jaar
€ 109.761 excl. BTW). De verkoop van nieuwe boeken daalde met 20%, iets minder dan de totale da‐
ling. Reden hiervoor is de uitbreiding van het assortiment met buitenlandse uitgaven. De omzet in
abonnementen bleef na de halvering in het vorige jaar nu vrijwel gelijk. Abonnementen zijn tegen‐
woordig vaak eenvoudiger en goedkoper via internet af te sluiten, reden waarom wij dit ook aanbe‐
velen aan onze leden ten koste van de eigen verkoop. De omzet in tweedehands artikelen daalde
sterk omdat de winkel lange tijd niet geopend was en er niet gesnuffeld kon worden. Dat de daling
ten opzichte van 45% minder openingsdagen toch maar 33,9% bedroeg, lag vooral aan de uitste‐
kende uitverkoopdag. Onze omzet in dvd’s daalde scherp met 42,6% en is nog goed voor bijna 5,4 %
van de totale omzet. Van de activiteiten buiten NVBS‐Centraal gingen de voor ons belangrijke Neder‐
landse Modelspoordagen in Rijswijk door, evenals de 3 dagen in Houten. Het vervallen van de ove‐
rige manifestaties deed de verkoop in deze sector met bijna € 2.700 dalen. Het geleden exploitatie‐
verlies van € 6.396 is ten laste van de eigen reserve van de winkel gebracht.
Tot slot een woord van dank aan alle medewerkers die zich hebben ingespannen om in dit moeilijke
jaar de winkel draaiende te houden, met inbegrip van de personen die veel tijd aan de nieuwe web‐
site c.a. hebben besteed.
Karel Hoorn

10.2. NVBS Bibliotheek
Totdat het coronavirus vanaf medio maart de verdere opening van de bibliotheek verhinderde tot in
eerste instantie begin juli was er al 258 euro aan leengeld binnengekomen. Eind juni mochten biblio‐
theken weer open tot medio december en in die periode ontvingen wij nog 369 euro aan leengel‐
den. Op die manier waren de totale leengelden 2020 samen 627 euro. Dat is ongeveer de helft van
het ‘normale’ jaar daarvoor. Behalve het overheidsverbod om bibliotheken te bezoeken werden de
opbrengsten ook nadelig beïnvloed door het feit dat wij geen boetes in rekening wilden brengen. Dit
resulteerde in zo’n 150 à 200 euro inkomstenderving. Het verminderde bibliotheekbezoek resul‐
teerde in 153 geleende en nog niet teruggebrachte boeken, en dat is 21 minder dan eind 2019.
Waarschijnlijk kwam de lichte afname door dat er veel minder geleend werd in 2020, dus toch een
relatieve toename.
Toch viel het jaarresultaat met 702 euro behoorlijk mee, maar dat komt omdat vanaf dit jaar in over‐
leg met het hoofdbestuur alleen de kosten met betrekking tot dit jaar in het resultaat opgenomen
zijn. Dus vooruitbetaalde abonnementskosten van tijdschriften worden afgetrokken van het resultaat
en de nog te betalen rekeningen er bij geteld. En zo ontstond een definitief resultaat van 707 euro als
een soort compensatie van het verlies over 2019 van 478 euro.
Na het overgangsjaar 2020 kunnen we hopelijk de komende jaren weer normale resultaten tonen.
In 2020 hebben we om ruimtegebrek te bestrijden de boeken met Code Sm‐000 tot en met Sm‐090
verhuisd naar ons depot, dat op ruim 150 meter van de bibliotheek verwijderd is. Het zijn nogal tech‐
nische boeken, die minder frequent uitgeleend worden. De ontstane ruimte van zo’n 3 kasten is ver‐
deeld over alle kasten om wat ruimte te creëren voor nieuwe boeken.
Op 31 december 2020 beliep onze collectie 27.662 titels, zo’n 942 meer dan het jaar daarvoor, iets
minder dan de helft van de toename komt uit legaten en schenkingen. Er zijn 24.877 boeken, 2.466
Dvd’s en Cd’s, en daarnaast zijn er van 278 tijdschrifttitels 4.332 ingebonden jaargangen. Iets minder
dan een vijfde van de collectie is in de Nederlandse taal geschreven Engels en Duits (ongeveer gelijk)
en vormen samen zo’n 75% van de collectie.
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Tijdens de Corona‐sluitingsperioden waren sommige medewerkers aanwezig om onder strenge voor‐
waarden ‘onderhoudswerkzaamheden’ uit te voeren zoals de hierboven al beschreven verhuizing van
boeken naar ons depot. Verder komen er regelmatig schenkingen en collectieve tweede hands inko‐
pen langs, die bekeken dienen te worden. Het is wel zo dat er minder en minder boeken bijzitten, die
onze collectie aanvullen. Maar dat komt natuurlijk ook omdat we heel veel boeken al hebben. Per
definitie kopen we in de NVBS winkel alle nieuw verschenen boeken over Nederlandse spoor‐ en
tramwegen.
Met betrekking tot de medewerkers kan worden opgemerkt, dat om de continuïteit te waarborgen
aanvulling gewenst is waarbij digitale c.q. bibliothecaire ervaring een groot voordeel is.
Het blijft echter wel een vrijwilligers activiteit, dus dank is zeker verschuldigd voor de activiteiten van
eenieder.
Wij hopen, dat in 2021 de Corona‐effecten zullen gaan afnemen waardoor iedereen gewoon welkom
is in de bibliotheek.

10.3. Ledenservice en Communicatie (L&C)
Ledenservice & Communicatie
Binnen L&C zouden diverse organisatie‐onderdelen worden ondergebracht waarmee er enige af‐
stemming zou moeten ontstaan tussen de diverse media waarmee we als NVBS de “buitenwereld”
willen bereiken. Inmiddels zijn we diverse ideeën en initiatieven verder en blijkt dit ideaalbeeld zoals
beoogd niet te worden bereikt. In de praktijk van 2020 bestaan de activiteiten van L&C ruwweg uit
de volgende aandachtsgebieden:
 de NVBS presenteren op beurzen, evenementen en niet‐NVBS‐websites
 loketfunctie (per email) voor allerhande vragen over de NVBS of spoorse onderwerpen
 organiseren van activiteiten in NVBS Centraal
Presentatie NVBS (“P&R”)
In 2020 hebben we onze werkzaamheden binnen de groep Ledenservice & Communicatie
voortgezet, zij het in een beperkte vorm. De eerste twee maanden van 2020 hebben we nog op de
verschillende beurzen gestaan. Begin maart 2020 was het voor ons werk buiten de deur gedaan.
Wel hebben we alle tijd gehad om ons magazijn op te ruimen zodat we hopelijk in 2021 weer de deur
uitkunnen.
Bezoeken van manifestaties
Het afgelopen jaar hebben we als NVBS een drietal 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 de verschillende afdelingen.
Het “dagelijks bestuur” van P&R bestond ook dit jaar uit Hans Koppelman (coördinator) Wim de Jong,
Erik de Jongh en Maikel Rörik (voorzitter)
11 en 12 januari
21, 22 en 23 februari
29 februari en 1 maart

Modelspoordagen Rijswijk.
Rail 2020 Houten.
Noord Hollandse modelspoordagen Alkmaar.

De overige manifestaties werden wegens de Covid‐19‐ontwikkelingen afgelast.
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Digitale kanalen
Naast de eigen NVBS‐website is de NVBS actief op diverse fora en sociale media. Het gebruik van fora
onder een NVBS‐naam stond op een laag pitje; er waren immers weinig activiteiten om onder de
aandacht te brengen.
Naast een NVBS‐facebook‐pagina met 1179 volgers zijn diverse NVBS‐afdelingen ook met hun eigen
pagina actief op Facebook. Hiermee kan nieuws, informatie en promotie worden gedeeld en is het
voor geïnteresseerden op een laagdrempelige manier mogelijk om contact te hebben met onze ver‐
eniging.
Ook op Twitter deelt de NVBS nieuwtjes en informatie over de vereniging. Berichten hebben onge‐
veer een bereik van enkele honderden personen, met uitschieters naar enkele duizenden. De popu‐
lairste berichten zijn vaak de berichten met mooie foto’s uit de beeldbank op de website. Het totale
bereik in 2020 was ruim 70.000 “views”.

Wegens gebrek aan afdelingsactiviteiten, maar ook wegens gebrek aan enthousiasme vanuit de afde‐
lingen zelf, zijn we in 2020 niet verder gegaan met reclamebanners op het Somda‐forum.
Loketfunctie info@nvbs.com
Het e‐mailadres info@nvbs.com is de centrale vraagbaak voor de vereniging. Elke binnengekomen
mail wordt door Maikel Rörik en/of Sjef Janssen direct beantwoord of doorgestuurd naar de betref‐
fende verantwoordelijke of materie‐deskundige. In 2020 kwamen iets meer mails binnen (in 2019
513 mails) die in de regel binnen 24 uur een antwoord of eerste reactie kregen.
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Onderwerp
Aanvraag informatiepakket lidmaatschap
Aanmelding als nieuw lid
Mutaties in naam, adres, e‐mail, rekeningnr
Beeindiging lidmaatschap door overlijden
Opzeggen lidmaatschap
(overige) administratieve zaken
Aankondiging manifestaties door derden
Aquisities/aanbieden diensten door derden
Bezorging OdR (niet ontvangen, beschadigd)
Foutieve naamgegevens (bestandsfout)
Vragen en/of opmerkingen over OdR
Excursies
Informatie railvervoer (foto´s)
Informatie railvervoer (documenten)
Schenkingen
Te koop aangeboden zaken
Website
Winkel
Overig

49
2

3
2
2
3
38

1

5
29
23
16
16

2

8

1

5
1
48
10
5

1
1 14
1

1
1

7
8

2
4 14

13
0 35
2
1
46 22
2
5 25 1
5 174 24

1

1

1
4
1 1 5
1 50 142

1
3
6 17 14

15
16

1
4
6 36

Totaal 2019

Totaal 2020

Winkel

SNR

SNE

Penningmeester

Op de Rails

NVBS‐actueel

Ledenadministratie

L&C

Kalendercie

Internetdienst

Info@nvbs.com

Huisvesting

Cie Schenkingen

Bibliotheek

bestuur NVBS

Afdelingen

57

49 23
9 10
29 50
23 16
16 16
1 30 32
7 10
3 6 5
51 94
38 nvt
10 3
5 30
28 15
54 45
17 11
1 4 14
73 57
10 12 12
1 57 70
16 518 513

Overzicht binnengekomen mails bij info@nvbs.com in 2020 naar onderwerp en afhandelaar

Dit overzicht geeft uitsluitend het aantal binnengekomen mails bij info@nvbs.com weer. Omdat elke
binnengekomen mail beantwoord of doorgestuurd wordt en soms correspondentie ontstaat, is het
totale aantal mails dat door info@nvbs.com verwerkt wordt, ca 1400.
Opvallende zaken
 Het aantal vragen om een informatiepakket nam duidelijk toe. Hierin zit informatie over de NVBS
en een editie van Op de Rails. Dit heeft voor 2020 geleid tot ongeveer 20 nieuwe leden.
 Beduidend minder NAW‐mutaties; kan komen door rechtstreekse berichten aan de ledenadmi‐
nistratie.
 De bezorgklachten OdR zijn duidelijk verminderd; wel was er in 2020 een hinderlijke fout in de
naam op de adreslabels
 Wanneer er –corona!‐ geen excursies worden gehouden, is er ook niets te mailen 
 Toename in mails over website; groot deel heeft betrekking op niet kunnen inloggen.
Tevens wordt er een helpdeskfunctie verzorgd waardoor leden die problemen met inloggen op de
NVBS‐website ervaren een helpende hand wordt geboden.
Activiteiten NVBS Centraal
Naast de gebruikelijke openingen om de week worden ook geregeld aanvullende activiteiten ont‐
plooid. Soms tijdens de normale openingstijden –bijvoorbeeld bij boekpresentaties‐ en soms op
aparte dagen zodat speciale lezing en reguliere bezoekers geen hinder van elkaar ondervinden. Uit‐
gangspunt voor alle activiteiten is om dit samen met winkel, bibliotheek en SNR te doen om elkaar
waar mogelijke te versterken en zo de bezoekers een aangename kennismaking met NVBS Centraal
te bieden waardoor men hopelijk nog eens terugkomt, lid wordt en/of vrienden vertelt wat de NVBS
zoal te bieden heeft.
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Het zal helaas vaker genoemd worden in dit jaarverslag, maar helaas hield het na de nieuwjaarsre‐
ceptie in januari op met extra activiteiten. Wegens de gewenste onderlinge afstand tussen onze be‐
zoekers was het niet verantwoord om grootschalige activiteiten te organiseren.

10.4. Internetdienst
Voor de Internetdienst (ID) werd het jaar 2020, mede als gevolg van Covid‐19, een ander jaar dan
aanvankelijk gedacht. Het lag in de bedoeling in de loop van het jaar het beheer en onderhoud van
de website over te nemen van Emendis. Dit voornemen was al in januari 2018 door de Kerngroep van
het project Vernieuwing Website aan Emendis meegedeeld.
Als gevolg van een reeks belemmerende gebeurtenissen is het er in 2020 niet van gekomen om het
beheer en onderhoud van de Internetdienst daadwerkelijk van Emendis overgedragen te krijgen.
Hoewel de Covid‐19 pandemie niet meewerkte waren het vooral andere factoren die belemmerend
werkten. Zonder volledig te willen zijn, kunnen in dit verband onder meer worden genoemd het aan‐
sluiten van de Winkel op de nieuwe website, de implementatie problemen bij de ledenadministratie
en het voldoen aan extra wensen vanuit SNR.
Voorts kan vermeld worden dat ook personele wisselingen bij Emendis en een trage afhandeling van
‘to do‐zaken’ door Emendis ertoe hebben geleid dat de gewenste overdracht naar de Internetdienst
eind 2020 nog steeds op zich liet wachten. Het gaat hierbij o.a. om het leveren van een handleiding,
de overdracht van de broncodes, de training van een aantal sleutelfiguren en de overgang van hos‐
ting‐functies naar Seashore.
Door het uitblijven van de overdracht kwamen de ID‐leden Dominika de Krosse en Thijs Houdijk in
een wachtstand terecht.
De Internetdienst is verheugd dat het uiteindelijk gelukt is om ook de Beeldbank van SNR onder te
brengen op de nieuwe website.
Door het jaar heen heeft de Internetdienst, wanneer nodig, technische ondersteuning geleverd bij
het nog ‘in de lucht’ houden van de oude website ten behoeve van de Winkel en SNR. De ondersteu‐
ning voor de oude en nieuwe website is vooral geleverd door Marius Hekker, Loet Kuipers, Nico Spilt
en – waar nodig – Cock Koelewijn. Met enige regelmaat kon een beroep worden gedaan op Seas‐
hore, het bedrijf van Cock Koelewijn.
De dienstverlening aan de afdelingen bij het plaatsen van berichten op de website is op een voortref‐
felijke wijze ingevuld door Nico Spilt die bovendien kans heeft gezien maandelijks een zeer lezens‐
waardige uitgave van NVBS‐Actueel te verzorgen. Hierbij kon altijd een beroep worden gedaan op
Sjoerd Bekhof.
Daarnaast heeft Nico Spilt de nodige verbeteringen kunnen aanbrengen in de ‘look and feel’ van de
website en heeft hij een handleiding gemaakt voor het gebruik van de zoekfunctie.
De door Rudi Liebrand en Nico Booij geïnitieerde Belangstellingsregistratie was in de nieuwe website
niet goed realiseerbaar. Door Sjef Janssen en Rudi Liebrand, met belangrijke ondersteuning van Nico
Spilt, is in 2020 een pagina aangemaakt waarop leden hun belangstelling kunnen registreren.
De door Rudi Liebrand en Nico Booij georganiseerde digitale Wisselexpositie kon rekenen op een
brede belangstelling. Door het langdurig uitblijven van een aantal gewenste aanpassingen door
Emendis hebben beiden hun werkzaamheden aan het continueren van de Wisselexpositie beëindigd.
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De benoeming van Marius Hekker tot bestuurslid van het HB door de ALV van november betekende
een aderlating voor het bestuur van de Internetdienst. Ook kwam daarmee een eind aan zijn techni‐
sche ondersteuningsactiviteiten, waarbij hij een centrale rol vervulde. Overigens gunt de Internet‐
dienst hem van harte zijn nieuwe rol als voorzitter van het HB en is hem dankbaar voor alle jaren dat
hij bij de Internetdienst ‘gediend’ heeft. Zijn rol als penningmeester van het bestuur was al in het
voorjaar overgedragen aan Sander Mayer.
Om de ontstane bestuursvacature op te vullen heeft het bestuur een procedure in de wacht ge‐
plaatst tot het moment dat de Covid‐19 maatregelen weer fysieke bijeenkomsten mogelijk maken.
Het bestuur is in 2020 viermaal bijeen geweest, waarbij uit kostenoverwegingen vrijwel steeds is ge‐
kozen voor de locatie ‘Sander Mayer’.
Het bestuur bestaat na het vertrek van Marius Hekker uit Ad Kuijper, Sander Mayer, Loet Kuipers en
een vacature.
Het bestuur van de Internetdienst

10.5. Op De Rails
Door de lockdown in coronatijd moest de redactie behoorlijk improviseren: ze kwam maar zes keer
fysiek bijeen, de overige contacten gingen via de e‐mail. Gewoonlijk vindt iedere maand een
bijeenkomst plaats, die niet alleen dient voor het plannen van komende nummers, maar ook als
moment om kritisch terug te blikken op de recent verschenen afleveringen en eventuele reacties te
bespreken. Ondanks deze handicap produceerde de redactie en vooral de vele auteurs die artikelen
leverden in 2020 twaalf nummers van het maandblad, met een totale omvang van 600 pagina’s; iets
minder pagina’s dan het jaar ervoor in verband met de financiële positie van de vereniging.
Verheugend was dat corona een positieve invloed had op het schrijftalent van auteurs, die een
overvloed aan kopij leverden.
In opdracht van het hoofdbestuur werd gezocht naar kostenbesparende maatregelen voor de
productie van het blad. Er werden offertes gevraagd bij zes verschillende drukkerijen; uiteindelijk
bleven we bij onze huisdrukker, doordat hij scherper calculeerde en omdat wij zelf meer zijn gaan
opmaken.
De laatste aflevering in de serie ‘180 jaar spoorwegen in Nederland’, die in 2019 was gestart,
verscheen in het juninummer. ‘Het spoor in Noordwest‐Spanje’ was een artikel geënt op de geplande
SNE‐excursie daar naartoe, die dus door corona niet doorging. De historie kwam aan de orde met
artikelen ‘De wereldwijde inzet van de PCC’, ‘Bezoek aan DDR‐trams in 1968’ en ‘De NZASM in
Transvaal’. Actuele onderwerpen waren: ‘De Uithoflijn’, ‘De Schweizerische Südostbahn’,
‘Hogesnelheidslijnen in Japan’, ‘De stations van London Underground’, ‘Een nieuwe RET‐werkplaats’
en ‘De moderne streetcar in de USA’. Er verschenen voor het eerst twee artikelen over
kabelspoorlijnen en monorails, de laatste is een vrij onbelichte vorm van transport. Een van onze
leden gaf als reactie: “een zeer lezenswaardig artikel over een vorm van openbaar railvervoer die
terecht eens naar voren is gehaald”. Drie korte artikelen prikkelden de interesse bij de leden voor
een blik in de archieven van de SNR: Spoorkaartjes, tramvervoerbewijzen en ‘trein en tram in de
kunst’ waren hier de onderwerpen. Voor het eerst in het bestaan van het blad organiseerde de
redactie een (schriftelijke!) railquiz met 21 lastige vragen in het meinummer; de drie deelnemers met
de hoogste puntenaantallen kregen een prijs in de vorm van een tegoedbon voor de winkel. Uit de
ontvangen commentaren bleek dit een schot in de roos. Ongeveer dertig leden dongen mee naar de
prijzen.
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Als tipje van de sluier voor 2021: De Europese Unie heeft 2021 uitgeroepen tot het Europees jaar
van het Spoor. Dat is voor ons aanleiding voor een aantal artikelen met dit thema in de nieuwe
jaargang.

10.6. NVBS Actueel
NVBS Actueel is een digitale nieuwsbrief, bestemd voor leden en niet‐leden van de vereniging. De
nieuwsbrief is gratis. Abonnees krijgen een mail zodra er een nieuwe editie online staat. Alle eerder
verschenen nummers zijn ook nog steeds te lezen. NVBS Actueel is in het leven geroepen als aanvul‐
ling op het maandblad Op de Rails en de website nvbs.com.
In 2020 zijn twaalf nummers verschenen, steeds op de vierde vrijdag van de maand. De redactie van
NVBS Actueel bestaat uit Paul van Baarle, Frits van Buren, Marius Hekker en Nico Spilt. Daarnaast zijn
er vaste medewerkers die bijdragen leveren namens de bibliotheek, de winkel en de Stichting NVBS
Excursies. Ook staan er elke maand reisverslagen en vakantietips in NVBS Actueel. Een vast thema
zijn de zoekplaatjes, die worden aangeleverd door de beheerders van de beeldbank.
NVBS Actueel bestond in december 2020 vijf jaar. In die maand verstuurden we een mailing naar alle
NVBS‐leden die nog geen abonnement op NVBS‐Actueel hadden. Dat leverde zo’n 500 aanmeldingen
op, waarmee het aantal abonnees steeg tot ruim 2500. We mogen concluderen dat NVBS Actueel
nog steeds in een behoefte voorziet.
Nico Spilt ‐ eindredacteur NVBS Actueel

10.7. Dienst Huisvesting
Het jaar 2020 is wereldwijd in de ban geraakt van de coronapandemie, zo ook de NVBS. Bijna alle ac‐
tiviteiten werden tot een absoluut minimum teruggebracht.
We openden het jaar op de eerste zaterdag van het jaar vol verwachting met een druk bezochte
nieuwjaarsreceptie. De Winkel, Bibliotheek en SNR werden opengesteld.
Op 8 februari organiseerden Ton Pruissen, Gerard de Graaf en Jan de Bruin een stoomquiz. Een uitda‐
ging voor de ware kenners.
De boekpresentatie door Sander Ruys van ‘Hummel Hummel en zo’ bleek het laatste, toen al beperkt
toegankelijke, evenement.
Op 20 maart diende zich een regeringsmaatregel aan om NVBS tot nader order voor bezoek en me‐
dewerkers te sluiten.
Onze buur en cateraar ‘De Wagenmeester’ werd in juni geconfronteerd met een in het ventilatiesys‐
teem spontaan ontstane brand, als gevolg waarvan het interieur door overmatige roetafzetting zo
goed als onbruikbaar was geworden. In overleg met het HB heeft Huisvesting een donatie van hon‐
derd euro aan het hiervoor in het leven geroepen crowdfund overmaakt.
Door verlichting van de overheidsmaatregelen konden we konden begin juli heropenen op voor‐
waarde van beperkte toegang en aanmelding door de bezoekers. Om onderlinge overdracht van het
virus zoveel mogelijk te beperken heeft Huisvesting samen met de Winkel een looproute gemar‐
keerd, zodanig dat men elkaar niet tegemoet kan komen. We konden de in‐ en uitgang scheiden door
gebruik te maken van een tweede lift.
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In september konden we het bestuur van HRN (Historisch Railvervoer Nederland) faciliteren voor hun
bestuursvergadering. In oktober hebben we de Spoorgroep Luxemburg onderdak geboden voor hun
jaarlijkse ledenvergadering.
De tweede lockdown werd half november afgekondigd; deze bleek tot in 2021 door te lopen.
In de lockdown perioden zijn in NVBS Centraal de noodzakelijke werkzaamheden voortgezet.
Het schoonmaakbedrijf heeft z’n werkzaamheden als gebruikelijk verricht.
Onderhoud aan apparatuur door Huisvesting.
Postafhandeling en in ontvangst nemen van pakketzendingen. De postbus is eind van het jaar geslo‐
ten.
Verzenden van bestellingen, twee maal per week, door de Winkel. Daartoe is een beperkt aantal me‐
dewerkers aangewezen.
Verwerken van nalatenschappen door zowel Bibliotheek als Winkel
SNR heeft enkele medewerkers aangewezen om de reguliere voortgang van werkzaamheden te ver‐
zekeren.
Vergaderingen van het HB, Winkel en SNR konden niet doorgaan; in een aantal gevallen is gebruik
gemaakt van digitale middelen.
We hopen voor 2021 weer de nodige dynamiek in NVBS Centraal te mogen beleven.
Sjoerd Bekhof, Leo Riesthuis, Freek Heite en Theo van der Linden

10.8. Boekencommissie
In het afgelopen jaar is een drietal boeken in de reeks verschenen. Als eerste verscheen bij uitgeverij
De Alk deel 54 met als onderwerp het opsporen en terugvoeren van in de Tweede Wereldoorlog
weggevoerd spoorwegmaterieel en ‐materiaal. De titel van het boek is: Hummel Hummel‐Zügen en
zo. Het manuscript is voor een belangrijk deel gebaseerd op door de auteur teruggevonden archief‐
stukken van de reportages van de personen die destijds bij de opsporing waren betrokken. Daarbij is
ook uit de doeken gedaan waarom materieel soms niet is teruggekomen. Het was wel teruggevon‐
den maar de moeite en de daarmee gemoeide kosten van het terugbrengen bleek soms te groot.
Weggevoerd materieel bleek daardoor soms ten onrechte als vermist ingeboekt.
Als deel 55 verscheen kort daarop bij uitgeverij BoekWie een uitgave met titel De stoomtram Tiel‐
Buren‐Culemborg, een verloren illusie. De auteur is Hans van Lith. Het boek is een bewerkte en aan‐
zienlijk uitgebreide heruitgave van een uitgave uit de jaren zestig. Ook een flinke hoeveelheid foto’s
die destijds niet zijn gepubliceerd verrijken de uitgave.
Als deel 56 verscheen bij uitgeverij Waanders een boek met titel De Spoorwegen in Nederlands‐Indië
1864‐1942. De auteur is Guus Veenendaal.
De laatste tijd is het gebruikelijk in Amersfoort Centraal een bijeenkomst te houden waarbij de
nieuwe delen worden gepresenteerd, samen met een signeersessie. Als gevolg van de beperkingen
door de coronamaatregelen zijn deze in 2020 niet doorgegaan, met uitzondering van een presentatie
in beperkte deelname van het boek Hummel Hummel‐Zügen, en zo. De intussen weer aangescherpte
maatregelen waren te beperkend om voor de andere uitgaven iets dergelijks te organiseren. We
houden dat maar tegoed.
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Het manuscript voor deel 57 in de reeks, over de Mijnspoorwegen in Nederlands‐Indië, met auteur
Gerard de Graaf is gereed. Het zal verschijnen bij De Alk, maar een datum is nog niet vastgesteld.
Hou Op de Rails in de gaten voor de verschijningsdatum en hopelijk is er aanstonds weer gelegenheid
tot de presentatie van boeken, en aansluitend van een signeersessie.
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.
Enschede, Bas Schenk, coördinator Boekencommissie.

10.9. Kalendercommissie
De kalender 2021 (een jubileumjaar) werd evenals in 2020 samengesteld door Sjoerd Bekhof, Karel
Hoorn, John Krijgsman, René Platjouw en Bob Visser. Hij werd weer gedrukt door Damen in Haarlem.
Wegens het 90‐jarig verenigingsjubileum hebben we extra aandacht gegeven aan NVBS activiteiten,
waardoor de kalender een meer historisch tintje kreeg. We konden bij de productie het standaard
tijdschema aanhouden, zodat de kalender in september weer bij de leden werd bezorgd. Veel leden
bekijken hem meteen en dan komen de reacties los. Het meest werd genoemd de mooie (inge‐
kleurde) voorplaat. Die werd ook scherp bekeken. Omdat er dit jaar bij de kleine foutjes toch een
aantal storende naar boven kwamen is hier in Op de Rails van maart aandacht aan besteed. Ook een
in de kalender gestelde vraag kon door een reactie worden opgelost. Een van de fotobijschriften gaf
zelfs aanleiding tot een artikel over het huisvuil uit Den Haag in op de Rails.
De financiële kaasschaaf van de bezuiniging trof de kalender met ca. 35%, met als gevolg dat de in‐
middels gewaardeerde opzet zou moeten vervallen. Wij dienden een amendement op de ALV voor‐
stellen in om het budget voor de huidige opzet van de kalender te behouden. Met vreugde vernamen
wij de duidelijke uitslag van de stemming, een twee‐derde meerderheid wilde de huidige opzet tegen
een kleine contributieverhoging behouden.
We maken de kalender niet alleen. Zonder fotografen en archieven kan onze kalender niet gemaakt
worden, en gelukkig krijgen wij op dit gebied ruime medewerking. Omdat wij ook fouten maken zijn
er een flink aantal gespecialiseerde meelezers. Allen bedankt voor hun bijdragen.
De grote promotiewaarde is door corona wat afgebrokkeld, zeker nu ook het jubileum niet met de
buitenwereld gevierd kan worden. Maar we gaan enthousiast door met een zo groot mogelijke mix
van Nederlands gerelateerde onderwerpen te verzamelen, in de hoop nog meer mensen een plezier
te kunnen doen.
Namens de kalendercommissie, Karel Hoorn

10.10. Geschillencommissie
Of het nu komt door Covid‐19 of door het gegeven dat binnen de NVBS geschillen onderling worden
opgelost, maar de geschillencommissie heeft afgelopen jaar (weer) geen enkel geschil in behandeling
hoeven nemen. Ook is er geen verzoek om bemiddeling gedaan.
Wel is de geschillencommissie onder de aandacht van de leden van de vereniging gebracht door mid‐
del van een korte bijdrage in het verenigingsnieuws in de Op de Rails van april 2020.
We kijken dus terug op een 'rustig' jaar.
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De personele bezetting van en taakverdeling in de geschillencommissie bleef afgelopen jaar onveran‐
derd: Leo den Hollander is voorzitter, Olav Langemeijer en ik zijn leden, waarbij ik de taak van secre‐
taris vervul. Onze plaatsvervangend leden zijn onverminderd Richard Latten, Henk van den Blink en
Wilfred Klaassen,
Roermond ‐ Bart van 't Grunewold

11. De Stichting NVBS‐Railverzamelingen (SNR)
Algemeen
Begin 2020 werd de beeldbank op de nieuwe website in gebruik genomen en toen kwam Corona.....
Het jaar 2020 is daardoor volledig anders verlopen dan gedacht. De lock‐down van maart leidde er‐
toe dat “Amersfoort” op slot ging. Ook de SNR moest haar weg vinden hoe om te gaan met beperkin‐
gen en onzekerheden. Vele vrijwilligers bleven van huis uit hun bijdragen leveren aan het beheer van
onze collectie en dat heeft op een aantal terreinen toch tot grote voortgang geleid.
Door extra Nieuwsbrieven werd de communicatie met en tussen de vrijwilligers van de SNR onder‐
houden. Na de eerste lock‐down toen de vrijwilligers weer naar Amersfoort kwamen, werd duidelijk
hoezeer velen de sociale contacten hadden gemist.
Inkomende archivalia: In 2020 werden meerdere schenkingen verkregen en door gerichte aankopen
kon de collectie verrijkt worden. Bij diverse deelcollecties worden bijzonderheden vermeld.
Toegankelijkheid: De openstelling werd verruimd en het aantal beschikbare indexen uitgebreid
Collectie beleid: Op de valreep van 2020 is het collectieplan 2019‐2022 in nauwe samenspraak met
de deelbeheerders gereed gekomen.
Digitalisering: Digitaliseren van analoog beeldmateriaal vond gestaag voortgang. De wijze waarop de
verdere digitalisering gestalte kan krijgen, werd in kaart gebracht.
Stakeholders: In augustus kregen we een delegatie van het Spoorwegmuseum, waaronder de nieuwe
directeur mevrouw Nicole Cuppens op bezoek. Zij waren verrast over de professionele wijze waarop
documentatie wordt geordend en toegankelijk gemaakt. (Misschien schuilt hierin een verklaring dat
in toenemende mate vragen aangaande documentatie aan het Spoorwegmuseum, naar de
NVBS/SNR worden doorgeschoven ). Met de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE) kwamen
gesprekken op gang op welke wijze de NVBS/SNR kan bijdragen bij het samenstellen van (web‐
site)kaarten op het gebied van railvervoer.

Organisatie
In 2020 werd verder invulling gegeven aan de door de NVBS ingeslagen weg naar meer naamsbe‐
kendheid en toegankelijkheid van de collectie. Een eerste stap tot verdere ontsluiting van de fysieke
verzamelingen was, voor “het SNR‐archief” net als voor de Bibliotheek en winkel openingstijden bij
wijze van proef te publiceren. Deze actie heeft geleid tot een redelijk aantal bezoeken. Omdat op
deze tijden ook gewerkt kan worden aan de collecties is dit een beperkte extra belasting voor de vrij‐
willigers. Door Corona was van een echte proef –die geëvalueerd kon worden‐ echter geen sprake.
De ontsluiting van de collectie kon fors worden verbeterd door een aantal nieuwe indexen die op de
website werden gepubliceerd. Dit maakt het voor leden onderzoekers een stuk eenvoudiger om een
indruk te krijgen van hetgeen in onze collecties aanwezig is. Door het digitaal zichtbaar maken van
de collectie neemt de belangstelling voor deze collectie toe. Hetgeen resulteert in licentieovereen‐
komsten, bestellingen van foto’s en zelfs het aanmelden van nieuwe leden.
In 2020 zijn de vrijwilligers niet fysiek bijeen geweest door Covid 19. Er is wel een digitale bijeen‐
komst georganiseerd. Bestuursleden zijn bij dit overleg geraadpleegd en van de bijeenkomst is een
verslag gemaakt verder heeft deze bijeenkomst een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van
het beheersplan 2019‐2024.
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Binnen het SNR‐vrijwilligersbestand was in 2020 het aantal mutaties beperkt. Versterking blijft altijd
welkom.
Het Team Digitaal omvatte 17 leden. Hun werk is van vitaal belang voor de steeds populair wordende
Beeldbank. Het team kan nog steeds specialisten, met name goede photoshoppers, gebruiken.
Tenslotte zij opgemerkt dat twee SNR‐bestuursleden voor de NVBS het email‐adres
”info@nvbs.com” “bemensen”. In het NVBS‐verslag hierover de details.

Bestuur
Het bestuur bestond op 1 januari 2020 uit Sjef Janssen (voorzitter), Adriaan Pothuizen (secretaris),
Johan Koning ter Heege (penningmeester), Maikel Rörik, Erwin Voorhaar, Erik Vrind en (benoemd
vanuit het Hoofdbestuur) Henk de Bruijne. Het bestuur vergaderde 8 keer in 2020 ; enkele vergade‐
ringen verliepen telefonisch of digitaal.
In de loop van 2020 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
 Erik Vrind heeft om persoonlijke reden het bestuur verlaten; aan het HB is in november Martin

Bos als opvolger voorgedragen. Over deze voordracht heeft het HB geen besluit genomen.
 Henk de Bruijne, bestuurslid aangewezen door het HB, werd door het HB vervangen door door
Kees van der Meij;
 Klaas Rixten is benoemd als secretaris en is Adriaan Pothuizen opgevolgd, die na twee termijnen
van 4 jaar als secretaris niet meer voor herbenoeming in aanmerking kwam.
 Sjef Janssen is herbenoemd als bestuurslid, maar het HB wees hem niet opnieuw als voorzitter
aan.
Tussen het HB en het SNR‐bestuur is als gevolg van de handelwijzen van het HB inzake (her‐) benoe‐
mingen een geschil ontstaan. De statuten van de SNR delen aan het HB NVBS rollen toe bij de
(her)benoeming van SNR‐bestuursleden. Eén SNR‐bestuurslid benoemt het HB NVBS uit eigen mid‐
den; op die benoeming heeft het SNR‐bestuur geen invloed. Als zodanig benoemde het HB Kees van
der Meij. Voor de 6 overige bestuursfuncties draagt het SNR‐bestuur aan het HB NVBS kandidaten
voor. Het HB benoemt deze. Afwijken van de voordracht kan het HB niet, wel zou het ‐ bij serieus be‐
zwaar tegen een voorgedragene ‐ aan het SNR‐bestuur kunnen vragen om een andere voordracht te
doen. Het HB moet binnen 2 maanden beslissen.
Op de voordracht van Martin Bos heeft het HB, ook na rappel, geen besluit genomen. Op de voor‐
dracht van Sjef Janssen, voorzitter, heeft het bestuur besloten Sjef Janssen wel te herbenoemen als
bestuurslid, maar niet opnieuw als voorzitter aan te wijzen; op dit besluit heeft het HB, ook na her‐
haald verzoek, geen toelichting willen geven. Overeenkomstig de beginselen van behoorlijk bestuur
past het het HB om, wanneer het een voordracht niet wenst te honoreren, helder te motiveren
waarop het zijn besluit baseert. Het HB heeft dit nagelaten.
Het SNR‐bestuur is gegriefd doordat zonder enig bericht aan zijn voordrachten wordt voorbij gegaan.
Het betreurt die handelwijze eens te meer nu Martin Bos, die een prima kandidaat was, aan het uit‐
blijven van HB‐instemming de conclusie heeft verbonden niet langer kandidaat te zijn.
Het HB berokkent met deze onbegrijpelijke handelwijze niet alleen de SNR, maar de NVBS als geheel
schade. Het bestuur van de SNR heeft besloten het gerezen conflict aanhangig te maken bij de Ge‐
schillencommissie.

Beheersverslagen
(Deze zijn geredigeerd door de stichtingssecretaris aan de hand van de input van de beheerders van
de deelcollecties).
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Analoge collecties (Conservator Erwin Voorhaar)
De conservator analoge collecties heeft zich in 2020 vooral beziggehouden met het voltooien van het
nieuwe collectieplan voor de SNR, dit in samenwerking met Sjef Janssen. Het verdere werk bestond
uit het beantwoorden van verschillende vragen (via de mail) en het begeleiden van het verwerven
van enkele collecties, zoals de film‐ en geluidscollectie van Willem & Paul Dijkman.
Tevens zijn er diverse grote schenkingen in de patch laten plaatsen en voor de beheerders uitge‐
zocht, zodat zij gemakkelijker konden werken. Bij deze schenkingen komen toch erg vaak voor ons
minder interessante materialen als (buitenlandse) folders en dergelijke mee, die dan aan de winkel
ter beschikking worden gesteld of op de "gratis" plank worden gelegd.
Voor 2021 zal dit allemaal worden voortgezet.
Archief film en geluid (Beheerder Nico Spilt)
Dankzij enkele schenkingen is de filmcollectie in 2020 gegroeid, van bijna 1000 naar ongeveer 1050
filmspoelen. De gemiddelde lengte is 20 minuten. Ook is de collectie geluidbanden en videocassettes
groeit gestaag. De verwachting is dat vooral de hoeveelheid videomateriaal de komende jaren zal
toenemen. Het streven is om zoveel mogelijk beeldmateriaal in digitale vorm om te zetten. Dit ge‐
beurt extern en is daardoor vrij kostbaar. Een deel van de gedigitaliseerde films kan worden bekeken
via de website van de NVBS. De rest is beschikbaar voor onderzoek. Het originele filmmateriaal is
kwetsbaar en kan daarom niet worden uitgeleend.

Archief fotonegatieven (Beheerders Gerard de Graaf en Robert Sirks)
De collectie werd uitgebreid met de negatieven van de heren C.W.H. van der Windt, G.W. Kuijk
en J. Houwerzijl, tevens kwamen o.a. Engelse negatieven van wijlen H.G. Hesselink door aankoop in
het bezit van de SNR.
Er werd beheerswerk uitgevoerd aan de negatieven van wijlen J. Schekkerman (nog onderhanden),
J.C.T. van Engelen en W.R.G. van den Broek (afgerond). Inmiddels is begonnen aan de grote collectie
negatieven van wijlen P. Kiers.

Diatheek (beheerder René Jongerius)
Er is flinke voortgang gemaakt met het verwerken van in eerdere jaren binnengekomen, maar
nog ‘op voorraad’ staande collecties. Daarbij is de drastische stap gezet om twee grote series, bij
elkaar circa 15.000 dia’s, grotendeels af te voeren. Voor beide gold dat het materiaal
niet gedocumenteerd en nagenoeg ongedateerd was. In het ene geval buitenland waarvan al veel
beelden in de collectie aanwezig zijn, in het andere geval overduidelijk buitenlandse excursieritten.
Circa 700 stuks zijn bewaard; t.z.t. zal het beschrijven daarvan nog een behoorlijke inspanning
vergen.
Ook de diacollectie Roosgaarde Bisschop is bewerkt. Hier is een selectie gemaakt van circa 2.700
waardevolle dia’s. Deze collectie had als uitdaging dat de beschrijvingen in zeer minuscule lettertjes
op de diaraampjes staan en overzetten naar een verwerkbaar document veel inspanning vergde.
De heer André van der Smaal heeft in het verslagjaar zijn diacollectie geschonken aan de NVBS. Dit
materiaal betreft hoofdzakelijke de Amsterdamse tram. Hier is een selectie gemaakt van circa 2.200
dia’s. In overleg heeft schenker zelf een bestand met beschrijvingen gemaakt dat zich leent voor
verdere verwerking.
Een begin is gemaakt met verwerking van de zeer interessante diacollectie van oud‐NS‐er en NVBS‐
lid Rob Böing. De heer Cees van der Beek schonk een collectie van circa 1.000 stuks dia’s betreffende
de USA en Canada. Daarnaast werden nog enkele kleinere series ontvangen, variërend van 20 stuks
tot enkele honderden. Al dit nieuwe materiaal is onmiddellijk verwerkt.
De diacollectie levert als het ware een ‘halffabrikaat’: series waar een selectie op beeldkwaliteit en
inhoudelijk belang heeft plaatsgevonden met beschrijvingen (voor zover aanwezig). Daarna komen
de dia’s in de wachtrij om te worden gescand, gefotoshopt en te worden beschreven door Team
Digitaal.
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Ultimo 2020 staan er circa 7.500 klaar om te worden gescand en wachten zo’n 20.000 scans op
verdere verwerking. De vrijwilligerscapaciteit is nu eenmaal eindig. Bron van zorg is dat er voorraden
gaan ontstaan. Maar niet verder scannen heeft ook zijn nadelen, want na het scannen kunnen dia’s
worden ontraamd en opgeborgen in archiefmappen, hetgeen een aanzienlijke ruimtebesparing
geeft. Overigens wacht uit de beginperiode van de diacollectie nog steeds een groot aantal series,
naar schatting 15.000 dia’s, op verwerking. Dit betreft grotendeels buitenland en bij een flink deel
missen de beschrijvingen.
Documentatie Spoorwegen NL en vm. koloniën (Beheerder Evert Heusinkveld)
In 2020 werden enkele schenkingen voor de deelcollectie Spoorwegen Nederland ontvangen
De belangrijkste aanwinst was op 22 januari 2020 de uitgebreide collectie NS wegwijzers van
Sjoerd Eeftens, een zeer waardevolle aanvulling op het materiaal dat al bij de SNR aanwezig
is. Daarnaast kon op 10 februari 2020 het “Algemeen Spoorboek van Nederland,
dienstregeling van spoorwegen, tramwegen, omnibussen en stoomboten, winterdienst 1901 –
1902” worden aangekocht.
Medio zomer 2020 was NVBS‐lid Oege Kleijne een aantal keren op bezoek, die voor de
Stichting Railalert, waar hij tegenwoordig werkt, een historisch overzicht schrijft over
de ontwikkeling van de veiligheidsregels voor mensen die op of aan het spoor werken. Hij
heeft hiervoor uitgebreid de documentatie in de deelrubrieken Veiligheid, Opleiding en
Vorming geraadpleegd.
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 de weken tot half maart is alleen verder gewerkt aan de grote NZH‐collectie. Wel konden van huis
uit enkele vragen worden beantwoord.
Bij de start van de reisbeperkingen is het werk aan de metro documentatie gestopt.
Alle aanwezige informatie van het Amsterdamse metrobedrijf en de informatie van de Sneltram
Utrecht is verwerkt. Hopelijk kan er in de loop van 2021 met de Rotterdamse informatie begonnen
worden.
Foto’s Spoorwegen NL (Beheerder Erikjan Sachse)
Het is gelukt een deel van de in de afgelopen jaren opgelopen achterstanden weg te werken. De hoe‐
veelheid naar rubriek ingevoegde en dus voor de leden raadpleegbare foto's en prentbrief‐kaarten is
wederom gegroeid.
Door het "Team Digitaal" zijn de NS‐foto's, persfoto's en prentbriefkaarten gescand. De scans komen
zijn nu via de Beeldbank ter beschikking, wat ook als voordeel heeft dat dit deel niet meer fysiek ge‐
raadpleegd hoeft te worden en dus beter geconserveerd blijft. Nieuwe toegangen in dit deel van de
collectie worden door Team Digitaal behandeld, dat ook voor het invoegwerk in de betreffende deel‐
collecties zorgt.
Vervolgens werd gewerkt aan het digitaal ontsluiten van een ca. 250‐tal grootformaat foto's en pren‐
ten uit het tijdvak 1875 ‐ 1925, zowel van Nederland als Nederlands Indië. De grotere formaten kun‐
nen niet goed gescand worden en worden daarom gefotografeerd. Een 25‐tal van deze foto's zijn
door een bedrijf behandeld (zuurvrij gemaakt), om dit voor de overige 225 foto's ook te doen is ge‐
zien de financiële situatie helaas niet haalbaar. Deze foto's zullen na te zijn gefotografeerd worden
opgeborgen in archiefdozen met tussen de foto's speciaal papier om verdere verzuring zo goed mo‐
gelijk tegen te gaan.
De groei van de fotoverzameling is in 2020 op beperkte schaal doorgegaan. Nieuwe toegangen:
 foto's afkomstig uit de erven van de NVBS Fotorondzendingen (ca. 300 stuks)
Jaarverslag 2020
Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor‐ en tramwegwezen ‐ opgericht 28 februari 1931

67
 extra mappen met foto's uit de nalatenschap van dhr. Kars: deze heeft vrijwel alle stations en em‐
placementen in Nederland gedocumenteerd in de periode 1970 ‐ 2015 (ca. 500 stuks)
 foto's en prentbriefkaarten uit diverse andere schenkingen en nalatenschappen (ca. 500 stuks).
O.a. van C.H. Beekhuis, E. Neumann, C.W. van der Windt, T. Reijntjes, T. van Doorn en Sasburg.
De deelverzameling is zeer beperkt geopend geweest voor de NVBS‐leden. Een zeer groot aantal vra‐
gen kon echter via de mail of 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 waaronder heemkundige verenigingen. In deze laatste categorie vallen de door derden uit
te geven boeken, waarvan er nog steeds een flink aantal op stapel staan.
Foto’s Tramwegen NL en vm. koloniën (Beheerder René Platjouw)
De groot formaat foto’s in de ladekasten zijn op maatschappij gesorteerd in hangmappen en van la‐
bels voorzien. Door een medewerker is vrijwel 90 % van de collectie tramfoto’s gesorteerd op maat‐
schappij volgens het systeem Sluyters.
Nieuwe aanwinsten kunnen nu makkelijk worden ingevoegd. Als laatste worden nu alle fotobakken
voorzien van kaartjes, waarna een inventarislijst wordt gemaakt, zodat alles makkelijk is op te zoe‐
ken.
Foto’s Tramwegen België, Luxemburg en Frankrijk (Beheerder Maurits van Witsen)
De tramfoto‐verzamelingen is in 2020 gegroeid met enkele honderden foto’s, vooral dank zij
enkele legaten en actuele toevoegingen. Hun totale aantal is afgerond bij België 15.000,
Luxemburg 500 en Frankrijk 15.500. Nieuwe documenten van vóór 1980 blijven uiteraard
welkom, ook van nieuw rollend materieel en van recent in dienst gestelde trajecten.
Foto’s Tramwegen Overig Buitenland (Beheerder Toon van Liempt)
Vanwege corona en ondanks toch nog een enkel bezoek aan Amersfoort is er helaas weinig aan het
bewerken van de collectie gedaan.
Materieeltekeningen (Beheerder Frits Spee)
In het afgelopen jaar zijn 260 tramtekeningen toegevoegd aan de collectie. Voor een groot deel wa‐
ren dit o.a. NZH materieeltekeningen afkomstig van wijlen Gerard de Swart die nog niet waren geor‐
dend en beschreven. Dit werk kon nog net voor het einde van het jaar 2020 worden afgerond. Daar‐
mee is voorlopig het werk aan de tramtekeningen tot een einde gekomen en volbracht. Het aantal
tramtekeningen is door deze toevoeging op totaal 4409 tekeningen gekomen. De aanvullingen zijn op
de inventarislijsten geplaatst en dit zal in de loop van het jaar 2021 zichtbaar zijn op de website.
Er is er in het afgelopen jaar niet gewerkt aan de spoorwegmaterieeltekeningen. De aanvraag voor
kopie tekeningen door belangstellenden was minimaal.
Kaartmateriaal en Bouwtekeningen (Beheerder Kees Kooij)
Er is een aanvang gemaakt met de inventarisatie van de dozen met materiaal van de vele tramweg‐
maatschappijen. Hierbij zijn er interessante zaken aangetroffen.
Via bemiddeling van Nico Spilt kwam er een aanzienlijke hoeveelheid tekeningen binnen van de
spoorwegen rond Haarlem. Het merendeel van deze tekeningen is in onze collectie opgenomen.
Vervoerbewijzen Spoorwegen NL (Beheerder Gerrit van Straaten)
In 2020 zijn 34 schenkingen en legaten ontvangen van diverse (niet)‐leden. Bijzonder was het legaat
van H.Y.van der Zee met items uit de jaren ’60; een periode tot dusver spaarzaam vertegenwoordigd
in de collectie. Via een veilingsite zijn twee zeldzame vrijvervoerkaarten uit 1936 en 1938 voor de
zoon van toenmalig NS‐directeur Mr.Dr. Hugo van Manen aangekocht. Diverse vragen van (niet‐)le‐
den zijn beantwoord; bezoekers hebben zich in het verslagjaar niet gemeld. Illustraties zijn geleverd
voor publicaties over Hoogland/Liendert en de NS in 1961.
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Vervoerbewijzen Tramwegen NL (Beheerder Marco Moerland)
De collectie is door giften en nalatenschappen met recente plaatsbewijzen aangevuld.
In de binnen de NVBS ‐boekenreeks verschenen publicatie over de geschiedenis van de stoomtram
Tiel‐Buren‐Culemborg zijn afbeeldingen van plaatsbewijzen uit de SNR‐collectie afgebeeld. Ook is er
voor dit boek een hoofdstuk over de gebruikte tramkaartjes aangeleverd. In Op de Rails 2020/8 is
een beknopt artikel over tramkaartjes gepubliceerd waarmee de aandacht gevestigd wordt op de
SNR‐collectie.
Ten behoeve van de NVBS‐kalender 2021 zijn afbeeldingen van plaatsbewijzen met een bijbehorend
verhaal ter beschikking gesteld. Op de kalenderbladen van de weken 34 en 35 worden tramkaartjes
uit de SNR‐collectie gepresenteerd.
Knipsels Tramwegen NL en vm. koloniën (Beheerder Ronald Weber)
Door ziekte is er aan de collectie niet gewerkt.
Knipsels Spoorwegen NL en vm. koloniën (Gesloten deelcollectie)
Curator is conservator Erwin Voorhaar.
Fotobureau (Beheerder Robert Sirks)
Naar de jongste inzichten ontving het Fotobureau in 2020 van 99 aanvragers een verzoek om scans.
Hierin niet meegeteld dus degenen die rechtstreeks afdrukken bestelden (worden door Robert Sirks
separaat geregistreerd).
Bij 19 aanvragen om scans kwam het niet tot levering: nooit meer wat van gehoord, teruggetrokken,
nog niet af, door aanvrager “op termijn gezet”. Dus 80 aanvragen wel afgehandeld. Karakteristieken
hiervan:
 Uit NL 66 – uit B 4 – uit D 5 – uit CH 2 – uit Australië 1 – uit Noorwegen 1 – uit UK 1
 Voor thuisgebruik/privé 16, voor een museum 8, voor een tijdschrift 27 (incl OdR), voor een boek
22, voor een film 2, voor commerciële opdrachtgevers 2 (ProRail en Märklin), voor Facebookpa‐
gina of eigen website 3
 Musea 8: 1 uit D (Wesel), 2 oorlogsmusea NL, Spoorwegmuseum Ut, STAR, lokale historische mu‐
sea
 Tijdschriften 27: Spoorweg‐Journaal (B), Strassenbahn‐Magazine (D), OdR, Vriendendienst Spoor‐
wegmuseum, tijdschriften van SHM‐MBS‐SGB‐STAR‐SKL‐Eindhovense Modelbouwvereniging‐
Dampfbahn Furka, Rail‐Hobby, Rail‐Magazine, lokale historische verenigingen (alle NL)
 Boeken 22: aantal kleine NL uitgevers, eigen uitgaven (2 DNBT, St. Industrieel Erfgoed Deventer),
WBooks (2 boeken), Uquilair (3 boeken, in meer dan 1 aanvraag), Verlagsgruppe Bahn VGB (D),
Indiana University Press (USA), Verein Rollmaterialverzeichnis Schweiz VRS (2 aanvragen voor 1
boek) (CH)
In de gevallen waarin de SNR redelijkerwijs meende een bijdrage in onze kosten te kunnen verlan‐
gen, is tegen betaling geleverd. Opbrengsten hiervan € 2025.
Niet alle verzoeken waren het rechtstreeks gevolg van het bekijken van de NVBS‐website en de
beeldbank; een aantal verzoekers raadpleegden de NVBS‐site/beeldbank nadat ze op een andere
website werden doorverwezen. Dit zijn websites met een licentieovereenkomst met de SNR. Deze
overeenkomsten verschaffen die websites het recht “NVBS‐foto’s” in lage resolutie te tonen, en ver‐
melden dat bestellingen bij het SNR‐fotobureau geplaatst moeten worden.
Vóór 2020 gesloten licentieovereenkomsten:
 Het Utrechts Archief (2018) – heeft in 2020 geen bestellingen opgeleverd
 Groninger Archieven (2018) – idem
 Norske Jernbane Museum (2019) – heeft in 2020 1 bestelling opgeleverd (opbrengst € 90)
In 2020 gesloten licentieovereenkomsten:
 Stationsweb (van NVBS‐lid Wichor Bramer) – heeft in 2020 6 bestellingen opgeleverd (opbrengst €
78, incl. afdrukken i.p.v. scans)
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 Klassieke beveiliging.nl (van NVBS‐lid Wim Vos) – overeenkomst pas 29 december tot stand geko‐
men, nog geen bestellingen derhalve.
Team Digitaal (TD)
Voor de meeste gebruikers is de beeldbank het meest zichtbare “onderdeel” van Team Digitaal. In
2020 heeft deze een prominente plek op de nieuwe NVBS‐website gekregen. Maar dat deel dat de
NVBS‐leden (en de nog‐niet‐leden) zien is het eindresultaat van de vele werkzaamheden door ons
Team Digitaal. In kort bestek: afbeeldingen (dia’s, negatieven, foto’s) worden gescand, bewerkt
(kleurcorrectie, rechtzetten, stofjes verwijderen), voorzien van zogenaamde metadata (wat staat er
op de foto, welke locatie, welke datum, etc.) en na een extra controleslag worden ze in fases op de
beeldbank geplaatst. Om een idee te geven van de jaarproductie: begin 2020 waren zo’n 78.300 af‐
beeldingen in de beeldbank te vinden. Eind 2020 was dit aantal toegenomen tot 96.114 met nog
steeds voldoende onderhanden werk “in de pijplijn”.
Eén van de personele knelpunten was het bewerken van de foto’s om ze netjes te krijgen voor plaat‐
sing in de beeldbank. In de loop van 2020 hebben we versterking van nieuwe teamleden met als
taak “Photoshoppen” gekregen zodat dit knelpunt iets minder gaat knellen.

Lopende zaken zijn, naast de diverse negatievencollecties, onder andere het digitaliseren van de klei‐
nere materieeltekeningen en ansichtkaarten van Nederlandse stations. Voor grootformaat foto’s
wordt uitgebreid getest wat de beste manier is om deze te digitaliseren aangezien deze afbeeldingen
niet op onze scanners passen.
Van NVBS‐leden Roef Ankersmit en Jan Griep ontvingen we interessante bijdragen voor de beeld‐
bank, deze waren bovendien reeds zelf gescand en goed beschreven. Dat zien we natuurlijk erg
graag! Ook je bijdrage leveren? Neem gerust contact op via digitaal@nvbs.com
Eén van de taken die ook bij Team Digitaal ligt, is het beheren van het foto‐archief van “Op de Rails”
zodat deze afbeeldingen veilig (o.a. back‐ups op fysiek gescheiden locaties) én vindbaar zijn voor de
redactieleden thuis. Overleg vindt plaats met de aanleverende fotografen om hun werk ook in de pu‐
blieke beeldbank op te kunnen nemen.
Abonnees op de gratis nieuwsbrief NVBS Actueel zal het ook niet zijn ontgaan: iedere maand staat er
leuke “zoekplaatjes” in; een populaire rubriek! Deze wordt gevoed door afbeeldingen die gescand
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zijn maar waarbij de fotograaf niet of onduidelijk heeft vermeld waar de foto is gemaakt en wat we
precies zien. Helaas een bekend euvel bij veel fotografen...
Vaak weten we met de hulp van de NVBS Actueel‐abonnees meer informatie boven water te krijgen;
een erg prettige en nuttige samenwerking!
Nog enkele statistieken over de diversiteit van de afbeeldingen in de beeldbank:

Afrondend
Het bestuur van de SNR spreekt wederom met groot genoegen woorden van dank uit aan de vele
vrijwilligers die er voor zorg(d)en dat onze collectie groeit, wordt geordend en steeds toegankelijker
wordt voor leden en niet‐leden.

12. De Stichting NVBS Excursies (SNE)
Covid‐19 heeft grote invloed op de SNE activiteiten gehad, want vanaf maart kleurde de kaart van
Europa eerst oranje en daarna zelfs rood. Terwijl we in april dachten dat we de geplande reizen naar
Spanje, Frankrijk en Wit‐Rusland enkele maanden moesten uitstellen, werd gedurende het jaar duide‐
lijk dat we niets konden organiseren. De deelnemers aan de Winterreis kunnen terugblikken op een
zeer bijzondere reis, omdat die de enige van het jaar was. Jammer genoeg kon de reünie geen door‐
gang vinden. Voor een excursie, met mondkapje en 1.5 meter afstand, naar Hannover en omgeving
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bleek onvoldoende animo zodat ook het Schönes Wochenende is uitgesteld. Het SNE‐bestuur heeft
gedurende het jaar met regelmaat digitaal vergaderd en zo gewerkt aan een digitale presentatie voor
het jubileum in 2021.
Nr
910

datum
21.02.2020 – 01.03.2020

excursie
Winter van Middellandse Zee tot Alpentop

deelnemers
48

Het bestuur van de stichting bestond uit: Ronald Bokhove, Han Duijve, Wilfred Klaassen, Erik van Lun‐
teren, Martin Vogelaar, Rob Zoomer en Geert Gorissen.
Begin 2021 zitten we in een lockdown, maar is de vaccinatie gestart en is er weer hoop op het kunnen
reizen en samenkomen met groepen. We hopen dan ook dat we in het jaar, waarin de SNE 25 jaar
bestaat, toch minstens een binnenlandse excursie kunnen organiseren. Verder is het voor meerdaagse
reizen afwachten tot de Europese kaart weer groen is, maar wat in het vat zit verzuurt niet, dus we
verwachten dat we de reisplannen uit 2020 in de toekomst toch nog (gedeeltelijk) kunnen uitvoeren.
Tot die tijd moeten we het doen met de mooie reisherinneringen uit het verleden en digitale bijeen‐
komsten.
Tiel, februari 2021 ‐ Geert Gorissen ‐ voorzitter SNE
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13. Overzicht van Ereleden en Leden van Verdienste
Ereleden
Naam
J. Dorrenboom †
J.H. Broers †
H.J.A. Duparc †
H. Waldorp †
F.C. Wieder †
P.H. Bosboom †
J.W. Sluiter †
J. Voerman †
Frits van der Gragt †
M. Ockeloen †
J. Sirks †
B.H. Steinkamp †
Hans de Herder †
T.G. Ross †
Pleun Benard †

Jaar
1973
1979
1981
1981
1981
1991
1991
1991
1993
1995
2003
2005
2006
2006
2018

Naam
Frits Kwakkel
Sam de Lange
Jan Peerdeman
Kees van de Meene
Roef Ankersmit
Paul Wiggenraad
Ton Pruissen

Jaar
2010
2010
2011
2016
2016
2016
2017

Naam
Anton Schultink †
Jan de Jongh †
Jan van Hartesveldt †

Jaar
2013
2013
2013

Naam
Jos Jekel †
Arie Dalm †

Jaar
2014
2015

Janny Bonkenburg
Paul Wiggenraad
Jaap Veen
Rob Roelofsen
Cees van de Beek
Fred Majolee
Dirk Eveleens Maarse
Jirvis Verhoef
Pim van der Kuijlen
Loet Kuipers
Evert van Laar
Sander Mayer
Carel Neijenhuizen
Gerhard Riesthuis
Sjoerd Bekhof
Maurits van der Toorn
Gerrit van Straaten
Johan Koning ter Heege

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015

Ger Haaswinders
Paul Bosman
Michiel ten Broek
Evert Heusinkveld
Dick van der Spek
Karel van Ipenburg
Paul Muré
Ton Dijkers
Ernst van Gulden
Nico Booij
Raymond Kiès
Emiel de Block
Henriette Steenbergen
Leo Riesthuis
Peter van der Zanden
Marius Hekker
Geert Gorissen

2015
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019

Leden van Verdienste
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14. Financiële gegevens (bedragen in afgeronde hele €)
NVBS geconsolideerd, terugblik
Resultatenrekening 2018-2020
2020

2019

2018

BATEN
Contributie
Bruto winst op verkopen winkel
Bijdragen leden
Rente
Bijdrage SNE
Overige inkomsten

267.219
28.567
6.249
88
1.500
1.050

263.480
43.255
17.903
329
1.500
3.479

253.343
27.369
17.675
2.006
1.500
5.306

Totaal

304.673

329.946

307.199

Op de Rails
Bibliotheek
Ledenadministratie, bank
Vergaderingen (o.m. zaalhuur)
Afdelingen
Bestuur
Publiciteit en reclame
Bijdrage aan SNR
Internet, website
Huisvesting
Verzekeringen
Kalender
Uitgaven winkel
Overige uitgaven

124.953
5.050
5.069
4.092
8.986
2.386
854
15.122
23.096
87.963
4.479
12.346
35.023
5.386

127.436
8.007
11.622
9.946
21.413
5.871
2.417
17.103
12.937
81.091
4.029
13.975
28.995
1.571

108.528
8.038
15.824
5.155
23.655
11.639
5.125
17.000
11.228
85.812
4.020
14.170
25.083
1.537

Totaal

334.805

346.413

336.814

Baten
Lasten

304.673
334.805

329.946
346.413

307.199
336.814

Saldo exploitatie

-30.132

-16.467

-29.615

LASTEN
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NVBS geconsolideerd, terugblik
Balans 2018-2020
ACTIVA
Liquide middelen
Voorraad winkel
Vorderingen
BTW
Vooruitbetaalde huur
Totaal
PASSIVA
Eigen vermogen
Correctie EV 2019
Investeringen website tlv EV
Investeringen kassa tlv EV
Voorzieningen (winkel, jub.speld, verzek)
Voorziening servicekosten
Vooruit ontvangen contributies/abonn.
BTW
Schulden
Totaal
Vermogensvergelijking
Vermogen 1 januari
Correctie Eigen Vermogen 2019
Saldo exploitatie
Onttrekking aan Eigen Vermogen corr.
Onttrekking aan vermogen - website
Onttrekking aan vermogen - IT winkel
Vermogen 31 december

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2018

552.907
12.965
667

541.569
19.991
-2.144
-561

599.736
30.371
9.909
3.500

566.538

558.855

643.516

499.884
2.707

567.170

717.316

-30.004
-2.684

-100.411
-13.879
6.000

11.500
7.000
9.837
676
34.934

6.000
7.000
7.116

13.968

4.256

20.522

566.538

558.855

643.516

534.482
2.707
-30.132

603.026

746.931
-29.615

-4.467

-16.467
-19.389
-30.004
-2.684

-100.411
-13.879

502.591

534.482

603.026
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NVBS geconsolideerd, vooruitblik
Resultatenrekening 2020-2022
(bijdragen aan onderdelen onder voorbehoud)

Resultaat
2020

Begroting
2021

Voorstel
voor
Bijgestelde
Begroting
2021

Voorstel
voor
Voorlopige
Begroting
2022

BATEN

Contributie
Bruto winst op verkopen winkel
Bijdrage leden
Rente
Bijdrage SNE
Overige inkomsten
Totaal

304.673

278.000
42.000
17.600
300
1.500
3.550
342.950

270.000
35.300
9.000
50
1.500
1.000
316.850

Op de Rails drukken/verz
Ledenadministratie, bank
Vergaderingen (o.m. zaalhuur)
Bestuur
Afdelingen
Bijdrage aan SNR
Bibliotheek
Publiciteit en reclame
Internet/website
Huisvesting
Verzekeringen
Kalender
Overige uitgaven (incl. voorz. LT‐beleid)
Reservering Jubileumfonds 100 jaar NVBS
Uitgaven winkel
Totaal

124.953
5.069
4.092
2.386
8.986
15.122
5.050
854
23.096
87.963
4.479
12.346
5.386

115.000
7.000
10.000
6.500
22.500
13.000
7.050
3.000
20.000
83.700
5.000
14.000
7.000

115.000
5.000
10.000
5.000
11.000
13.000
5.000
2.000
22.000
88.000
5.000
14.000
7.000

35.023

25.000
338.750

28.000
330.000

346.000

Baten
Lasten
Saldo exploitatie

304.673
334.805

342.950
338.750
4.200

316.850
330.000
‐13.150

361.050
346.000
15.050

267.219
28.567
6.249
88
1.500
1.050

302.250
40.250
15.000
50
1.500
2.000

361.050

LASTEN

334.805

-30.132

115.000
5.000
9.500
5.000
17.500
11.000
5.000
3.000
20.000
90.000
5.250
14.000
7.000
10.750
28.000
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NVBS geconsolideerd, vooruitblik
Balans 2020-2022
(bijdragen aan onderdelen onder voorbehoud)

Balans
31-12-2020

Voorstel voor Voorstel voor
Bijgestelde
Voorlopige
Begroting
Begroting
Begroting
31‐12‐2021 31‐12‐2021
31‐12‐2022

ACTIVA

Liquide middelen
Voorraden
Vorderingen
Totaal

552.907
12.965
667

506.420
30.371
10.000

506.441
13.000
10.000

532.241

566.538

546.791

529.441

555.241

499.884
2.707

506.791

489.441

504.491

13.000
10.000

PASSIVA

Eigen vermogen
Correctie Eigen Vermogen 2019
Jubileumfonds NVBS 100 jaar
Voorziening servicekosten NS
Voorzieningen, projecten
Vooruit ontvangen contributies/abonn.
BTW
Schulden
Totaal

10.750
7.000
11.500
9.837
676
34.934

6.000
14.000

6.000
14.000

6.000
14.000

20.000

20.000

20.000

566.538

546.791

529.441

555.241

502.591

502.591

489.441

4.200

‐13.150

15.050

Onttrekking aan vermogen - IT

534.482
2.707
-30.132
-4.467

Vermogen 31 december

502.591

506.791

489.441

504.491

Vermogensvergelijking

Vermogen 1 januari
Correctie Eigen Vermogen 2019
Saldo exploitatie
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SNR - Stichting NVBS Railverzamelingen
Resultatenrekening

BATEN
Bijdrage leden, derden
Bijdrage hoofdbestuur
Bijdrage SNR
Rente
Overige
Totaal
LASTEN
Reiskosten
Aankoopkosten
Beheerkosten
Bestuur, administratie
Bankkosten
Onvoorzien
Fotorondzendingen

Begroting
2021

Begroting
2022

2020

2019

2018

4.686
15.000
6.897

1.984
17.000
0
4
14

1.819
17.000
220
14
27

3.000
13.000
4.000

2500
13.000
4500

26.583

19.002

19.080

20.000

20.000

4.871
2.136
2.816
131
140

8.793
1.072
5.230
605
297

9.356
3.822
6.927
2.623
263

8.700
5.210
5.200
650
215

7000
5400
4800
250
150
400

220

Totaal

10.094

15.997

23.211

19.975

18.000

Baten
Lasten

26.583
10.094

19.002
15.997

19.080
23.211

20.000
19.975

20.000
18.000

Saldo exploitatie

16.489

3.005

-4.131

25

2.000
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SNR - Stichting NVBS Railverzamelingen
Balans
31-12-2020 31-12-2019

31-12-2018

ACTIVA

Liquide middelen
Spaarrekeningen

37.091
4

20.603
3

19.566
201

Totaal

37.095

20.606

19.767

37.095

20.606

Totaal

37.095

20.606

9.058
2.215
4.993
3.500
19.766

Vermogensvergelijking
Vermogen 1 januari
Saldo exploitatie
Overige mutaties

20.606
16.489

Vermogen 31 december

37.095

PASSIVA

Eigen vermogen
Voorziening Collectievorming
Voorziening Digitalisering
Vordering HB

9.058

3.005
8.543
20.606

13.189
‐4.131
9.058
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SNE - Stichting NVBS Excursies
Resultatenrekening
2020

2019

2018

BATEN
Resultaat excursies
Rente baten
Overige baten

4.294
5
-559

12.334
38

17.506
107

Totaal

3.740

12.372

17.613

LASTEN
Kantoor etc.
Bankkosten
Verzekeringspremies
Reis- en verblijfkosten
Kosten publicaties in Op de Rails
Kosten deelname SGR
BTW te vorderen/te betalen

753
854
1.991
526
1.500
3.072
-491

746
1.321
2.576
3.196
1.500
2.597
1.757

1.401
1.172
1.021
3.685
1.500
3.229
2.074

Totaal

8.205

13.693

14.082

Baten
Lasten

3.740
8.205

12.372
13.693

17.613
14.082

-4.465

-1.321

3.531

Saldo exploitatie
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SNE - Stichting NVBS Excursies
Balans
31-12-2020

31-12-2019

31-12-2018

185.146
9.556
454

185.141
87.717
454

185.103
64.452
454

0
14.107

328
14.171

195.156

287.419

264.508

72.906
35.168
22.037
45.000
20.000
0
0
0
45
195.156

77.371
35.168
26.035
45.000
20.000
6.244
1.456
76.145

78.228
35.168
29.235
45.000
20.000
505
3.030
51.660
1.682
264.508

ACTIVA

Spaarrekeningen
Bankrekeningen
Vooruitbetaalde posten
Te vorderen posten
Vooruitbetaald inzake excursies
Totaal

PASSIVA

Algemene reserve
Stichtingskapitaal
Annuleringsfonds
Calamiteiten
Jubilea
Nog te betalen posten
Restitutie reizen

Vooruitontvangen deelnemersbijdragen
Te betalen BTW
Totaal
Vermogensvergelijking
Vermogen 1 januari
correcties 2018
Saldo exploitatie
Vermogen 31 december

112.539
‐4.465
108.074

287.419

113.396
464
‐1.321
112.539

109.865
3.531
113.396
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15

Verslag van de kascommissie NVBS over het boekjaar 2020

De kascommissie van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor‐en tramwegwe‐
zen (NVBS), per 23 oktober 2020 benoemd door de vervangende schriftelijke/digitale Algemene le‐
denvergadering (gehouden in de periode 30 september2020 t/m 22 oktober 2020), heeft de geldmid‐
delen en de financiële administratie van de NVBS over het jaar 2020 gecontroleerd.
Door de corona‐uitbraak en daarmee verbonden beperkingen zijn de meeste controles dit jaar op af‐
stand gedaan (per mail, telefoon en/of zoom‐sessie). Bij de diensten huisvesting en bibliotheek zijn
wel fysieke controles uitgevoerd.
Op 3 april 2021 is in een zoom‐sessie de geconsolideerde jaarrekening door de penningmeester HB
voorgelegd. Deze sluit met een eigen vermogen van € 502.591,‐ en een nadelig saldo exploitatie van
€ 30.132,‐.
Er zijn dit jaar vier afdelingen gecontroleerd: Apeldoorn, Drechtsteden, Noord en Rotterdam. Daar‐
naast zijn de centrale diensten huisvesting, bibliotheek, winkel en internetdienst, alsmede de stich‐
tingen SNE en SNR gecontroleerd.
Hierbij zijn, zover nog van toepassing, de opgevoerde banksaldi geverifieerd met de opgaven van de
banken. De inkomsten zijn waar mogelijk gecontroleerd op volledigheid. De controle op onderlig‐
gende stukken was beperkter dan gebruikelijk. Deels omdat dit bij een controle op afstand wat lasti‐
ger is, maar vooral ook omdat er over 2020 gewoon veel minder te controleren valt. Want ook op fi‐
nancieel/boekhoudkundig gebied heeft corona duidelijke sporen nagelaten, de boekhoudingen van
de gecontroleerde afdelingen, maar bijvoorbeeld ook van de SNE, waren zeer beperkt van omvang.
Twee van de gecontroleerde afdelingen beschikken nog over een eigen bankrekening.
Hoewel het stallen van NVBS‐(kas)gelden op privérekeningen een zeker risico inhoudt voor de vereni‐
ging, is het aanhouden van eigen bankrekeningen inmiddels een dusdanig kostbare aangelegenheid
in relatie tot het gebruik, dat we deze afdelingen hebben geadviseerd de rekeningen in overleg met
de penningmeester van het HB op te heffen.
Voor zover er in de onderzochte boekhoudingen onduidelijkheden waren, konden deze snel worden
weggenomen door de betreffende penningmeester en in alle gevallen kon geconcludeerd worden
dat de boekhouding een goed beeld geeft van de financiën over 2020.
Aan de vorig jaar gegeven (procedurele) adviezen aan het HB is in voorkomende gevallen gevolg ge‐
geven, wat o.a. terug te zien is bij de winkel, waar de overzichtelijkheid van de boekhouding is verbe‐
terd en daarmee de kans op fouten is verminderd.
Een punt van aandacht is dat er wat wrijving lijkt te zijn tussen HB enerzijds en enkele besturen van
diensten/stichtingen anderzijds. Zonder verder op details en/of schuldvraag in te gaan, roepen we de
betrokkenen met klem op deze verhoudingen zo snel mogelijk te normaliseren. De financiële uitda‐
ging waar de vereniging voor staat, heeft daar alle belang bij.
Wat betreft die uitdaging, de zorgen die door de penningmeester in zijn financieel verslag worden
uitgesproken m.b.t. de vermogenspositie, worden door de kascommissie gedeeld. Een vermogensri‐
sicoanalyse van de penningmeester over de eerstvolgende 5 jaren sterkt ons in die zorgen. Wij ach‐
ten het van groot belang dat de daling van het vermogen tot staan wordt gebracht en bij voorkeur op
korte termijn in een stijging wordt omgezet.
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Wij stellen aan de ledenvergadering voor om de penningmeester te dechargeren 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 medewerking die wij als kascommissie hebben on‐
dervonden.
Nieuwegein, 6 april 2021
Huub Baardemans
Cees de Rouwe
Frits Spee
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Addendum
Aangepast voorstel begrotingen 2021 en 2022 en contributie 2022
2 augustus 2021
In het Jaarverslag 2020 zijn niet alleen de financiële resultaten over 2020 opgenomen maar ook voor‐
stellen voor een bijgestelde begroting 2021 en een voorlopige begroting 2022. Dit zoals binnen onze
vereniging gebruikelijk: naast een terugblik ook een vooruitblik.
De Kascommissie 2020 heeft de cijfers over 2020 gecontroleerd en in orde bevonden. Het interim HB
is niet in de gelegenheid geweest om een eigen analyse kunnen maken van de te verwachten ontwik‐
kelingen voor de komende jaren. Het interim‐HB vaart daarom op de analyse van het afgetreden HB.
Voor zover een beoordeling mogelijk is, acht het interim HB de cijfers en de onderbouwing degelijk
en betrouwbaar. Het heeft ook waardering voor de verbeteringen die het afgetreden HB heeft gerea‐
liseerd in de administratieve processen, bij met name de winkel, en de duidelijke presentatie van en
toelichting bij de cijfers.
Het interim HB deelt de zorg over de sterke daling van het eigen vermogen. Daarbij zij wel aangete‐
kend dat deze voor meer dan 50% voortkomt uit de forse investering in de vernieuwing van de web‐
site en de mede daaraan verbonden investering in de ICT‐systemen van de winkel.
Het interim HB deel ook de zorg over de stijgende kosten, m.n. de gestage stijging van de huisves‐
tingskosten en recent ook de stijging van de kosten van internet/website. In combinatie met de
voortdurende daling van het ledental dreigt inderdaad de continuïteit van onze vereniging in gevaar
te komen. Daarmee ook de continuïteit van onze bibliotheek en onze (in de SNR ondergebrachte)
verzamelingen.
Gelet hierop neemt het interim HB het ingezette beleid van ‐ waar mogelijk ‐ verlaging van de bijdra‐
gen aan diensten, geledingen en stichtingen over. In het najaar zal het nieuwe HB hier met betrokken
partijen overleg over voeren. Als onderdeel van de te voeren strategische discussie zullen we als ver‐
eniging goed naar onze prioriteiten moeten kijken. De keerzijde daarvan kan zijn dat we als vereni‐
ging sommige activiteiten verregaand terugdraaien of zelfs stopzetten.
Het afgetreden HB stelde voor om de contributie met maar liefst € 7,50 te verhogen. Waarvan € 2,50
om een sluitende exploitatie te bereiken, € 2,50 voor de vorming van een jubileumfonds en tot slot
€ 2,50 voor versterking van de algemene reserve (het ‘weerstandsvermogen’ genoemd).
Het interim‐HB wil volstaan met een contributiestijging enkel voor het bereiken van een sluitende
exploitatie dus van € 2,50. Dat is al meer dan een stijging volgens de consumentenprijsindex, want
dan zou de stijging slechts € 1,30 mogen bedragen. Een fors hogere stijging kan minder draagkrach‐
tige leden afschrikken. Mochten we een hogere stijging toch nodig achten, dan zulks pas als uitkomst
van de te voeren strategische discussie. Maar misschien zien we dan andere wegen om tot fondsvor‐
ming voor bijvoorbeeld ons 100‐jarig bestaan te komen.
Gelet op het voorgaande komt het interim HB tot het voorstel voor de bijgestelde begroting en de
voorlopige begroting 2022 als in bijgaande tabel. Daarbij tot slot nog de kanttekening dat het interim
HB van een iets lagere prognose van de contributie opbrengst uitgaat dan het afgetreden HB. Dat
lijkt uit te gaan van een gelijk blijvend of zelfs iets stijgend ledenaantal, hetgeen ons te optimistisch
lijkt. Bovendien is rekening gehouden met sinds 1 juli geldende negatieve rente bij banksaldi boven
€ 100.000.
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NVBS geconsolideerd
resultatenrekening 2018‐2022

BATEN
contributie
bruto winst op verkopen winkel
bijdrage leden
rente + bankkosten
bijdrage SNE
overige inkomsten
totaal

aangepast

oude jaarstukken

resultaat

resultaat

resultaat

voorlopige
begroting

voorstel
begroting

2018

2019

2020

2021

2021

voorstel
voorlopige
begroting
2022

253343
27.369
17.675
2.006
1.500
5.306
307.199

263.480
43.255
17.903
329
1.500
3.479
329.946

267.219
28.567
6.249
88
1.500
1.050
304.673

278.000
42.000
17.600
300
1.500
3.550
342.950

270.000
35.300
9.000
‐900
1.500
1.000
315.900

277.000
40.250
15.000
‐900
1.500
2.000
334.850

LASTEN
Op de Rails drukken/verzenden
Ledenadministratie, bank
vergaderingen (o.m. zaalhuur)
bestuur
afdelingen
bijdrage aan SNR
bibliotheek
publiciteit en reclame
internet/website
huisvesting
verzekeringen
kalender
overige uitgaven (inclusief uitgaven lange termijn
beleid)
reservering jubileumfonds 100 jaar NVBS
uitgaven winkel
totaal

108.528
15.824
5.155
11.639
23.655
17.000
8.038
5.125
11.228
85.812
4.020
14.170

127.436
11.622
9.946
5.871
21.413
17.103
8.007
2.417
12.937
81.091
4.029
13.975

124.953
5.069
4.092
2.386
8.986
15.122
5.050
854
23.096
87.963
4.479
12.346

115.000
7.000
10.000
6.500
22.500
13.000
7.050
3.000
20.000
83.700
5.000
14.000

115.000
5.000
10.000
5.000
11.000
13.000
5.000
2.000
22.000
88.000
5.000
14.000

115.000
5.000
9.500
5.000
17.500
11.000
5.000
3.000
20.000
90.000
5.250
14.000

1.537
0
25.083
336.814

1.571
0
28.995
346.413

5.386
0
35.023
334.805

7.000
0
25.000
338.750

7.000
0
28.000
330.000

7.000
0
28.000
335.250

baten
lasten
saldo exploitatie

307.199
336.814
‐29.615

329.946
346.413
‐16.467

304.673
334.805
‐30.132

342.950
338.750
4.200

315.900
330.000
‐14.100

334.850
335.250
‐400

NVBS geconsolideerd
balans 2018‐2022

aangepast

oude jaarstukken

voorstel
voorlopige
begroting
31‐12‐2018 31‐12‐2019 31‐12‐2020 31‐12‐2021 31‐12‐2021 31‐12‐2022
ACTIVA
liquide middelen
voorraad winkel
BTW
vorderingen
totaal
PASSIVA
eigen vermogen 31 december
jubileumfonds NVBS 100 jaar
diverse voorzieningen (winkel, jubileumspeld, verzekeringen)

jaar‐
rekening

jaar‐
rekening

jaar‐
rekening

voorlopige
begroting

voorstel
begroting

599.736
30.371
3.500
9.909
643.516

541.569
19.991
‐561
‐2.144
558.855

552.907
12.965

506.420
30.371

505.491
13.000

505.091
13.000

667
566.539

10.000
546.791

10.000
528.491

10.000
528.091

603.026

534.482

502.591

506.791

488.491

488.091
nihil

6.000

6.000

6.000

14.000

14.000

14.000

20.522
643.516

4.256
558.854

11.500
7.000
9.837
676
34.934
566.538

6.000

13.968

6.000
7.000
7.116

20.000
546.791

20.000
528.491

20.000
528.091

746.931
‐29.615

502.591
4.200

502.591
‐14.100

488.491
‐400

‐4.467
502.591

506.791

488.491

488.091

‐76.214
‐16.682
‐151.445
‐244.341

‐90.314
‐16.682
‐151.445
‐258.441

‐90.714
‐16.682
‐151.445
‐258.841

voorziening servicekosten NS
vooruitontvangen contributies/abonnementen

BTW
schulden
totaal
vermogensvergelijking
eigen vermogen 1 januari
saldo exploitatie
correcties
onttrekking t.b.v. website
onttrekking t.b.v. ICT‐winkel
eigen vermogen 31 december

‐100.411
‐13.879
603.026

603.026
‐16.467
‐19.389
‐30.004
‐2.684
534.482

vermogenvergelijking cumulatief t.o.v. 2017
resultaat exploitatie
correcties
onttrekkingen website en ICT‐winkel
totaal

‐29.615
0
‐114.290
‐143.905

‐46.082
‐19.389
‐146.978
‐212.449

534.482
‐30.132
2.707

