Verslag van de
Algemene Ledenvergadering 2021
gehouden op 18 september 2021 in het Spoorwegmuseum te Utrecht

Aanwezig:
•

Voor het bestuur a.i.: Adriaan Pothuizen (vzt), Karel van Hilten (secr.) en René Jongerius
(penningmeester).

•

Ca 100 leden in de zaal (o.b.v. getekende presentielijst, zie bijlage 1)

•

Ca 25 leden via live-stream (deelname geregistreerd via logboek, zie bijlage 2)
1. Opening, introductie interim-bestuur

De voorzitter opent om 13 uur de vergadering en heet iedereen, zowel in de zaal, als thuis, van harte
welkom. Het is verheugend dat weer een fysieke bijeenkomst van de ALV mogelijk is.
De voorzitter stelt de leden van het interimbestuur voor alsmede Marjon Brouwer en Maikel Rörik
die voor de ondersteuning van de live-stream-deelnemers zorgen. De deelnemers thuis lopen 6
seconden achter op de zaal t.g.v. schakelverliezen in de communicatie; een punt om rekening mee te
houden, zeker wanneer er gestemd moet worden. Voor de NVBS is het de eerste keer dat een combi
van fysieke en digitale vergadering wordt gehouden en aan de (technische) voorbereiding van deze
vergadering is dan ook veel zorg besteed. Niettemin bij voorbaat excuses wanneer in de techniek iets
zou haperen.
Om voor de deelnemers thuis voor een zo rustig mogelijk camerabeeld te zorgen, is ervoor gekozen
om in de zaal met één microfoon voor de sprekers te werken. Dat vraagt dan wel dat de sprekers
naar voren komen.
Dit jaar bestaat de NVBS 90 jaar hetgeen niet gepaard gaat met een feestelijke ALV; daarvoor is eerst
herstel van goede verhoudingen gewenst en hopelijk gaat deze vergadering daaraan bijdragen.
2. Mededelingen interim-bestuur
De ALV neemt staande een minuut stilte in acht ter nagedachtenis aan de in 2019 en 2020 overleden
leden. Hun namen en woonplaats worden tijdens deze minuut gepresenteerd op het scherm en zijn
opgenomen in bijlage 3
De voorzitter meldt de afwezigheid van Gerrit Nieuwenhuis wiens echtgenote vorige week is
overleden.
Martin Bos, kandidaatbestuurslid is afwezig in de zaal maar neemt wel digitaal deel aan de
vergadering.
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3. Ingekomen stukken
Ingekomen stukken van Hans Casteleijn en Fred Majolee zijn in aanloop naar de ALV door het HB a.i.
beantwoord en worden voor kennisgeving aangenomen. Het ingekomen stuk van Sander Mayer
wordt bij agendapunt 20 behandeld.
4. Aangepaste notulen van de ALV van 13 april 2019
Aan de ALV wordt om “bekrachtiging “ van de notulen van de ALV van 13 april 2019 gevraagd. De
voorzitter licht toe dat “bekrachtiging” voor de NVBS een nieuw begrip in de besluitvorming is,
noodzakelijk geworden doordat de ALV 2020 niet rechtsgeldig is gebleken. Met “bekrachtiging” in
deze ALV2021 kan alsnog een rechtsgeldig besluit worden verkregen. De voorzitter vraagt –uit
praktische overwegingen- tegenstemmers de hand op te steken. Er zijn geen tegenstemmers en de
notulen van de ALV van 13 april 2019 zijn daarmee vastgesteld.
5. Verslag van de Ledenraadpleging 2020
Het verslag van de ledenraadpleging 2020 is ter informatie opgenomen in het NVBS Jaarverslag 2020.
De vergadering heeft geen vragen naar aanleiding van dit verslag.
6. Verslagen van de secretaris over het verenigingsjaar 2019 en over het verenigingsjaar 2020
Beide verslagen geven geen aanleiding tot vragen en opmerkingen.
7. Verslagen van geledingen van de NVBS (afdelingen en diensten) over 2020
Over de verslagen van de geledingen van de NVBS over 2020 worden geen vragen gesteld of
kanttekeningen geplaatst.
Een separaat verslag van het bestuurslid dat belast is met het toezicht op de afdelingen, is gezien de
korte periode dat het interim-bestuur heeft kunnen acteren, niet opgesteld. Wel wordt gewezen op
een stafvergadering die 10 juli jl. heeft plaatsgevonden en waaraan 17 van de 21 afdelingen alsmede
de diensten en geledingen hebben deelgenomen. Een verslag van deze bijeenkomst is op de website
gepubliceerd.
8. Rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2019 en
2020
Bij de behandeling van dit agendapunt haalt de voorzitter agendapunt 14 (bijstelling begroting 2020)
naar voren omdat beide agendapunten samenhangen.
8.1

De ALV bekrachtigt unaniem de rekening en verantwoording over 2019.

8.2
De ALV heeft geen vragen en opmerkingen over rekening en verantwoording over 2020 en
stelt deze vast.
9. Verslagen van de Kascommissie bedoeld in artikel 52 van de statuten over het boekjaar
2019 en over het boekjaar 2020
9.1

De ALV bekrachtigt het verslag van de Kascommissie over 2019.

9.2

De ALV bekrachtigt de benoeming van de Kascommissie 2020.
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De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Huub Baardemans, voorzitter van de Kascommissie die
een toelichting geeft bij het verslag van de Kascommissie over 2020. Hij memoreert dat door de
corona-maatregelen de Kascommissie de controle via Zoombijeenkomsten heeft laten plaatsvinden.
Vervolgens maakt hij een algemene formulering uit het verslag over diensten en geledingen expliciet
door te stellen dat de hoge bijdrage aan de SNR de ANBI-status van de SNR in gevaar kan brengen
door een te hoog vermogen van de SNR.
Sjef Janssen, voorzitter SNR vraagt en krijgt het woord. Hij repliceert dat incidentele baten van de
SNR door het (oude) HB –zonder communicatie- zijn omgezet in een verdere structurele verlaging
van de bijdrage. Bij de ogenschijnlijk riante financiële positie van de SNR moet in ogenschouw
worden genomen dat voor vervanging en uitbreiding van noodzakelijke apparatuur grotere bedragen
nodig zullen zijn. Daarom is fondsvorming nodig. De SNR heeft overigens begrip voor het gegeven
dat een verslechterende financiële positie van de NVBS ook consequenties voor de SNR kan hebben.
Zij ziet de door het interim-bestuur aangekondigde dialoog met vertrouwen tegemoet.
10. Verlenen van décharge aan de penningmeester op grond van het verslag van de
Kascommissie over het boekjaar 2020
De ALV verleent décharge aan de penningmeester over het boekjaar 2020.
11. Verslag van het lid van het Hoofdbestuur dat is belast met het toezicht op de afdelingen
Dit agendapunt is al onder agendapunt 7 behandeld.
12. Verlenen van décharge aan het Hoofdbestuur naar aanleiding van het in het
verenigingsjaar 2019 gevoerde totale beleid (inclusief de financiën) en van het in het
verenigingsjaar 2020 gevoerde totale beleid
12.1

De décharge van het HB over 2019 wordt bekrachtigd.

12.2

Over het jaar 2020 wil niemand het woord voeren; het HB wordt door de ALV gedechargeerd.

13. Verantwoording van het interim-Hoofdbestuur over de periode 15 juni tot 18 september
2021
De voorzitter vat op hoofdpunten de activiteiten van het interim-bestuur en de door haar gevolgde
aanpak samen:
o

In mei 2021 heeft een deel van het oude bestuur haar taken neergelegd; een groep van
verontruste leden heeft geprobeerd met de overblijvende bestuursleden in gesprek te
komen.

o

Per brief heeft een tweetal overblijvende HB-leden vervolgens het bijltje erbij neergelegd
en de zaken overgelaten aan mensen die dan maar het volgende bestuur zouden moeten
vormen.

o

Kees v.d. Meij heeft ervoor gezorgd dat een HB a.i. kon gaan functioneren door deze
personen bij de Kamer van Koophandel in te schrijven.

o

De oud-penningmeester heeft de financiële zaken overgedragen aan de Kascie die op haar
beurt weer de financiële zaken –gedeeltelijk- heeft doorgezet naar het interimbestuur.

o

Het gaande houden van de lopende betalingen is een omvangrijke klus gebleken
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o

Het voorbereiden van een ALV: zowel bestuurlijk/juridisch als de vergadering zelf met
fysieke/digitale deelname.

o

Het zoeken van kandidaat-bestuursleden.

Huub Baardemans verklaart dat de Kascommissie de periode 15 juni tot 18 september hedenochtend
heeft gecontroleerd en stelt vast dat een factuur is betaald die niet betaald had mogen worden en
waarvan niet duidelijk is waarvoor.
Verder spreekt hij –niet onderbouwd- zijn twijfel uit over de kennis en kunde van de penningmeester
a.i. (letterlijk “Twijfel aan kennis/kunde van de penningmeester. De heer Jongerius is niet erg
bedreven in boekhoudkundige vraagstukken”). Desgevraagd stelt de heer Baardemans dat het zijns
inziens een rol van de Kascommissie is om risico´s van het financieel beheer te onderkennen en te
melden.
Hans Hatert die digitaal aan de vergadering deelneemt, wil weten of de Kascommissie zelf in de
interim-periode betalingen heeft verricht. Dat blijkt niet het geval te zijn.
Frank Vollmuller die digitaal aan de vergadering deelneemt laat weten dat het benoemen van risico´s
niet behoort tot de wettelijke taken van een Kascommissie. De voorzitter kapt de discussie over
taken van de Kascommissie af.
Jan Haasdijk signaleert dat de naam 'Emendis' valt en stelt de vraag waar het basiscontract met
Emendis is. Uit eerdere verslagen van de Kascomissie blijkt namelijk niet dat de Kascommissie hier
zelf ooit om gevraagd heeft en dit contract met z´n gevolgen bekeken heeft.
Applaus in de zaal.
Bart van ´t Grunewold stelt in zijn rol als NVBS-lid het contract met Emendis aan de orde. Hij biedt
vanuit zijn deskundigheid als advocaat en ervaring met contracten aan om dit contract te beoordelen
en met een advies te komen hoe hier verder mee om te gaan. Hij vraagt om het contract, alle
correspondentie/stukken die daar betrekking op hebben en een stukje tijd om tot een advies te
komen. Luid applaus in de zaal.
De voorzitter geeft aan dat het HB a.i. dit aanbod niet zelf zal aannemen doch zal voorleggen aan het
te kiezen nieuwe bestuur.
Karel Hoorn geeft aan dat niet duidelijk is geworden wat in het contract met Emendis wel en niet is
geregeld en beveelt het aanbod van Bart van ´t Grunewold van harte aan.
Ad Kuyper, tezamen met Sander Mayer en Ronald Schuitemaker de kerngroep vormend, geeft aan
dat de ALV in de loop van de jaren altijd heeft ingestemd met de bedragen voor Emendis, daarmee
suggererend dat het aanbod van Bart van ´t Grunewold overbodig is.
De voorzitter laat deze zienswijze voor wat ie is. Dit agendapunt afrondend, bedankt de voorzitter de
heren Henk de Bruyne, Frits van Buren en Kees van der Meij voor hun inzet bij de overdracht van het
oude HB aan het HB a.i.
•

Ingelast agendapunt: lid van verdienste

De voorzitter licht toe dat dit agendapunt volledig is voorbereid door het oude bestuur. Han Duijve
heeft 25 jaar lang de voorbereiding van bijna 60 excursies voor de SNE gedaan. Hij is overigens
vandaag niet aanwezig. Jan Haasdijk is voorgedragen door de Afd. Apeldoorn wegens zijn werk voor
de Kascie en het opnieuw op de rails zetten van de Afd. Apeldoorn. Ciril van Hattum heeft 25 jaar de
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fotorondzendingen georganiseerd. Daarnaast was en is hij actief met de wisselcollecties. Eric van
Lunteren is de stille kracht die al 25 jaar de administratie van de excursies van de SNE regelt.
Aan Jan Haasdijk, Ciril van Hattum en Eric van Lunteren wordt een oorkonde en boekenbon
uitgereikt, e.e.a. onder luid applaus. Han Duijve zal de oorkonde en boekenbon op een later tijdstip
ontvangen.

PAUZE

14. Bijstelling begroting 2020
De ALV bekrachtigt de eerdere goedkeuring van de bijgestelde begroting 2020.
15. Begroting voor het verenigingsjaar 2021 en het amendement van de Kalendercommissie
15.1 De Kalendercommissie heeft tijdens de Ledenraadpleging 2020 voorgesteld de post
‘kalender’ in de begroting 2021 te verhogen van €10.000 naar €14.000 en tegelijk de contributie te
verhogen met €1. De ALV bekrachtigt de keus van de meerderheid die het amendement tijdens de
ledenraadpleging steunde.
15.2

De ALV bekrachtigt de eerdere goedkeuring van de Begroting 2021

15.3 René Jongerius licht aan de hand van een staatje (samenvatting van een tabel uit de
jaarstukken) toe waarom het HB a.i. het oorspronkelijk voorstel van het oude HB de
contributieverhoging van 7,50 naar maximaal 2,50 aan wil passen:
o

Bij de huidige interim status van het HB past geen grote beleidswijziging t.a.v. de
contributiehoogte.

o

Aan de kostenkant is een besparing op de kosten van OdR door gewijzigde werkwijze
mogelijk gebleken.

o

Fondsvorming t.b.v. 100 jaar NVBS is pas aan de orde na een discussie, te organiseren
door het nieuwgekozen bestuur.

Verder wijst hij verder op de forse daling van het eigen vermogen van €747.000 naar €488.000 door
de investeringen in website en winkel, rechtstreeks ten laste van dit eigen vermogen.
De ontwikkeling van het aantal leden wordt in een grafiek weergegeven en laat zien dat we de sterke
stijging van het ledenaantal in de jaren ‘60 en ‘70 in de komende jaren omgekeerd terug zullen zien
in - helaas - sterfgevallen.
De ALV keurt de bijgestelde begroting 2021 goed.
16. Begroting voor het verenigingsjaar 2022
De ALV stelt met één stem tegen en twee onthoudingen de begroting voor het verenigingsjaar 2022
vast.
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17. Vaststelling van de contributie voor 2021 (bekrachtiging) en vaststelling van de contributie
voor 2022
17.1 Het besluit om de contributie 2021 met € 2 (zijnde € 1 indexatie en € 1 amendement
Kalender-commissie) te verhogen wordt bekrachtigd met één stem tegen.
17.2 De ALV besluit om de contributie 2022 met maximaal € 2,50 verhogen. Dit besluit wordt met
drie stemmen tegen aangenomen.
18. Benoeming van leden van het Hoofdbestuur in 2020: Jan Post en Marius Hekker
(bekrachtiging) en Kees van der Meij.
18.1 Aan de orde is de bekrachtiging van de eerdere benoeming Jan Post en Marius Hekker. De
voorzitter legt uit dat de benoeming van Kees van der Meij niet kan worden bekrachtigd. Hij is pas in
2020 lid geworden van de NVBS en voldoet daarmee niet aan het statutaire vereiste dat een lid van
het Hoofdbestuur twee jaar onafgebroken lid moet zijn van de NVBS. De benoeming van Marius
Hekker als lid van het bestuur wordt door de ALV bekrachtigd met 12 stemmen tegen en één
onthouding. De benoeming van Jan Post als lid van het bestuur wordt door de ALV bekrachtigd, met
één blanco stem.
18.2 Kees van der Meij is in 2020 door het toenmalige HB is voorgedragen, voorbijgaand aan
statutaire bepalingen. Dat was (en is) een pijnlijke situatie, zowel voor Kees als voor de vereniging, te
meer daar Kees van der Meij zich constructief heeft opgesteld bij de overgang van het oude HB naar
het interim-bestuur en hij zich momenteel inzet voor de winkel-website en internetdienst. De
voorzitter biedt Kees van der Meij zijn excuses aan voor de ontstane situatie en hoopt dat Kees van
der Meij zijn activiteiten voortzet. Kees van der Meij geeft aan dat hij zich blijft inzetten voor de
vereniging.
19. Aanwijzing van Marius Hekker tot voorzitter van het Hoofdbestuur 2020
De aanwijzing van Marius Hekker als voorzitter wordt met vier onthoudingen bekrachtigd.
20. Benoeming van leden van het Hoofdbestuur in 2021
Het interim-Hoofdbestuur heeft de volgende personen bereid gevonden zich kandidaat te stellen:
Martin Bos, Karel van Hilten, René Jongerius, Adriaan Pothuizen, Bas Schenk en Kees Wielemaker.
Deze kandidaten hebben zich op de website voorgesteld.
De voorzitter stelt het ingekomen stuk van Sander Mayer aan de orde en vraagt om reacties uit de
vergadering.
Leo den Hollander, voorzitter van de Geschillencie vraagt en krijgt het woord. Hij stelt vast dat de
Geschillencie genoemd wordt in het voorstel van Sander Mayer en reageert daarop met de volgende
punten:
o

Wat ons bijeenbrengt zijn 'dingen op de rails. Er zijn en er mogen verschillen zijn binnen
de vereniging. Maar denk wel aan de toon die je gebruikt......

o

Het oude HB is gestopt. Er moet snel gehandeld worden. Er is een (nieuw) HB nodig dat
meteen acteert want de verenigingssituatie vraagt daarom.

o

Het voorstel van Sander Mayer leidt ertoe dat er in de komende maanden geen gekozen
HB is. Wij kunnen ons dat niet permitteren; het is ook niet nodig want er zijn zes
kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld.
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o

Sander Mayer heeft zelf geen kandidaten aangebracht.

Leo den Hollander beveelt de vergadering aan om met de voorgestelde kandidaten door te gaan.
Ad Kuijper voert het woord namens Sander Mayer die hem hiertoe gemachtigd heeft en stelt het
volgende:
o

Het is niet alledaags dat een HB aftreedt; het is niet alledaags dat een interimbestuur de
zaken overneemt.

o

Middels dit interimbestuur heeft de SNR de macht in de vereniging overgenomen en is
het een Interimbestuur een staat in de staat geworden. Desgevraagd heeft Ad Kuijper zelf
geen mening over deze stelling van Sander Mayer.

o

Diverse kandidaatleden voor het nieuwe HB waren betrokken bij de perikelen tussen het
oude HB en de groep van verontrusten en je moet je dus afvragen of je de samenstelling
van het interimbestuur ai moest willen. Het interim-bestuur is daarom ‘besmet’. Van een
HB mag je draagvlak verwachten en competentie van de bestuursleden.

o

Er ligt een enorm takenpakket voor een nieuw bestuur. Sander Mayer heeft twijfels over
de competentie van –niet bij naam genoemde – kandidaatbestuursleden en Ad Kuijper
deelt deze mening.

o

Het voorstel van Sander Mayer beoogt het huidige interimbestuur nog een aantal
maanden in functie te laten totdat nieuwe kandidaten voor een dan te kiezen HB
beschikbaar zijn. Het interim-bestuur treedt dan af en zou niet deel moeten nemen aan
een nieuw bestuur.

o

Er hebben op de mail van Sander Mayer 10 á 12 mensen positief gereageerd.

De voorzitter wijst op de status van de mail van Sander Mayer: het is een ingekomen stuk; geen
voorstel. Een voorstel kan uiteraard worden gedaan en moet dan expliciet duidelijk maken wat er
mis is met welke kandidaten, wie de bedoelde eminance grises zijn en waar de zekerheid is dat er
over een aantal maanden voldoende (competente) kandidaten zijn. Blijkens de e-mailwisseling zijn er
exact tien medestanders en twee expliciete tegenstanders. Het woord is aan de vergadering!
Er melden zich in de zaal en via de chatfunctie meerdere sprekers:
o

Dennis Dorsthorst: wat het draagvlak van het nieuwe HB betreft, daar stem je als lid van
de vereniging juist vandaag over.

o

Hans van Hatert: er zijn zware woorden over het interim-bestuur gesproken die niet
onderbouwd zijn.

o

Karel Hoorn: het ingekomen stuk van Sander Mayer rept van een eenzijdige herkomst uit
één geleding. Het oude HB had niet het goede verengingsgevoel. Het interim HB heeft
zich opgeworpen om de vereniging verder te brengen.

o

Ton Pruissen roept Sander Mayer op om gewoon de volgende reguliere ALV met ‘die doos
kandidaten’ te komen.

o

Wim Vos: het aftreden van het oude bestuur en aantreden van het interimbestuur is in
geheimzinnigheid verlopen. Waarom? Hij heeft zelf expertise op het vlak van de
administratie aangeboden en in het Stafverslag van juli jl. is dat niet vermeld. De
voorzitter antwoordt dat de volledige administratie méér vraagt dan ‘een
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penningmeester’ en dat een administratief team moet worden gevormd. Het aanbod van
Wim Vos zal door het nieuwgekozen HB worden bekeken.
o

Kees van der Meij heeft twee aandachtspunten: de ICT-projecten draaien momenteel
voor 90 %. Er worden andere eisen gesteld aan de mensen die er mee door moeten gaan.
Verder wijst hij op het belang van een stabiel bestuur. Hij steunt de kandidatuur van de
zes voorgestelde kandidaten. De voorzitter antwoordt dat de ICT verankerd moet gaan
worden in de verenigingsstructuur. Wat de stabiliteit van het nieuwe HB betreft, is het
gewenst om bij de start van het nieuwe bestuur een rooster van aftreden te maken zodat
niet alle bestuursleden na één of twee termijnen gezamenlijk aftreden.

Desgevraagd is de vergadering niet van plan om een motie op te stellen in het verlengde van de
suggestie van Sander Mayer en kan worden overgegaan tot stemming over de kandidaat
bestuursleden. Applaus.
De voorzitter stelt dat de zorgvuldigheid gediend is met een schriftelijke stemming i.p.v. het
gebruikelijke handopsteken of acclamatie. Een Kiescommissie bestaande uit Sjoerd Bekhof, Karel
Hoorn en Rutger Ruempol verdeelt de door de secretaris voorbereide stemformulieren. De digitale
stemming is eveneens voorbereid. Leden die gemachtigd zijn door een medelid krijgen twee
stemformulieren.
Na het stemmen, ophalen van de stembriefjes en het tellen van zaalstemmen en digitale stemmen,
brengt de Kiescommissie verslag uit.
Het geldig aantal uitgebrachte stemmen (incl. machtigingen) bedraagt 125; 1 stem was ongeldig. De
uitslag is als volgt:

Martin Bos
Karel van Hilten
René Jongerius
Adriaan Pothuizen
Bas Schenk
Kees Wielemaker

voor

tegen

blanco

112
118
100
113
108
104

7
1
8
5
2
1

5
5
7
7
6
8

De ALV stemt in met de benoeming van de kandidaten als lid van het Hoofdbestuur van de NVBS.
De voorzitter dankt de Kiescie voor haar werkzaamheden en nodigt Bas Schenk en Kees Wielemaeker
uit aan de bestuurstafel. Op de vraag welk beleid het nieuwgekozen HB denkt te gaan voeren, kan
worden aangegeven dat dat het centrale thema zal zijn in de eerstvolgende HB-vergadering. Dat
moet leiden tot het opstellen van een aantal schetsen waarbij zeker gebruik gemaakt wordt van
hetgeen door vorige HB´s al is gedaan. Applaus.
21. Aanwijzing van de voorzitter van Hoofdbestuur in 2021
Met geen tegenstemmen, vijf blanco stemmen en de rest vóór wordt Adriaan Pothuizen door de ALV
aangewezen als de nieuwe voorzitter van de NVBS. Adriaan Pothuizen dankt voor het in hem
gestelde vertrouwen.
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22. Benoeming van de leden van de Kascommissie in 2020 (*B) en benoeming van de leden van
de Kascommissie in 2021
22.1 De bekrachtiging van de benoeming van leden van de Kascommissie 2020 is onder
agendapunt 9 al gedaan
22.2 Kascie 2021: herbenoembaar zijn de heren Cees de Rouwe en Frits Spee. Benoeming van
Remmelt-Jan Oosting als derde lid (was al plaatsvervangend lid). Voor plaatsvervangende leden van
de Kascie 2021 melden zich ter vergadering de heren Hans van de Hatert en Peter Moen aan. De
genoemde personen worden bij acclamatie benoemd.
23. Benoeming van Richard Latten tot plaatsvervangend lid van de Geschillen-commissie in
2020 (bekrachtiging) en van Leo den Hollander en Bart van 't Grunewold tot leden, alsmede
Henk van den Blink tot plaatsvervangend lid van de Geschillencommissie in 2021
23.1 De termijn van Richard Latten liep af in 2020. De vergadering bekrachtigt unaniem een
eerder besluit tot herbenoeming.
23.2 De termijnen van Leo den Hollander, Bart van 't Grunewold en Henk van den Blink lopen af in
2021. Bij acclamatie herkozen. (1 blanco stem bij de digitale deelnemers)
24. Verslag van de Stichting NVBS-Railverzamelingen en plannen
Sjef Janssen, voorzitter SNR blikt terug op 2020 (en een stukje van 2021) en kijkt vooruit; hij
memoreert de volgende punten:
o

De beeldbank die begin 2020 op de nieuwe website in gebruik kon worden genomen en
enkele maanden geleden een mijlpaal bereikte: méér dan 100. 000 afbeeldingen in de
beeldbank! En dat worden er meer, zeker wanneer zich nieuwe vrijwilligers melden.

o

Bezoek van de (nieuw) directie van het Spoorwegmuseum aan de NVBS en SNR

o

Het vernieuwde Collectieplan voor de periode 2020-2023

o

Aan de ordening en indexering van de diverse collecties is –ook in coronatijd- gestaag
doorgewerkt zodat de toegankelijkheid verder verbeterd is.

o

Het aantal aanvragen voor documentatie en (vooral) afbeeldingen laat een toename zien.

o

Zeer recentelijk is een overleg gestart met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om te
bezien of en hoe hun basiskaarten mobiliteit (waaronder spoor- en tramwegen) kunnen
worden verrijkt met documentatie en afbeeldingen uit de SNR-collectie.

25. Verslag van de Stichting NVBS-Excursies en plannen
Geert Gorissen, voorzitter SNE geeft een overzicht:
o

Recentelijk heeft een –geslaagde- manifestatie in het Openluchtmuseum plaatsgevonden.

o

13 november is de oprichtingsdatum SNE en er wordt gewerkt aan een
jubileummanifestatie op die datum. Door corona zal er sprake zijn van verplichte
mondkapjes en QR-code.

o

Afscheid SGM; opzet à la Afscheid Dubbeldekkers. Definitief plan is nog niet gereed.

o

Voor 2022 is een Winterreis naar Zwitserland in februari voorzien.
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o

Sporen uit het verleden worden in maart in Friesland opgezocht.

o

Op smalspoor door Noord-Spanje, voor- of najaar 2022.

De plannen die de SNE voor dagexcursies in 2022 had, worden uit de kast gehaald wanneer met de
aangekondigde excursies positieve ervaringen zijn opgedaan wat acceptatie van mondkapjes en QRcodes betreft.
26. Plannen Op de Rails en NVBS Actueel
Namens de redactie van OdR geeft Rudi Liebrand een overzicht.
o

De redactie van OdR is blij met de 95% van de leden die een papieren versie van het blad
verkiezen boven een digitale versie.

o

Door de overgang naar een iets lichtere papiersoort kunnen 4 pagina´s meer aan het
blad worden toegevoegd (bij gelijkblijvende portokosten).

o

Op dit moment is er zeer veel (corona?) aanbod aan artikelen; niettemin: blijf schrijven!

o

De variëteit aan onderwerpen is verassend groot.

o

In dec 2021 gaat de redactie nadenken over toekomst van het blad.

o

Uit de vergadering komt de vraag naar meer verenigingsnieuws en dan zeker ook
actueel de namen van leden die ons ontvallen. Rudi Liebrand: wet op de privacy staat
dat niet toe. Niettemin toch kijken om met name overlijden te melden.

Geheel in zijn kenmerkende stijl bericht Nico Spilt dat “NVBS actueel is in z´n 6e jaar en dat hij stug
doorgaat. Als er verder geen vragen zijn......” Die zijn er niet en daarom is er tijd voor nog een stukje
informatie: “Momenteel zijn er circa 2700 lezers. Het is heel betaalbaar want het kost niets”. Applaus
27. Voorstellen ingevolge artikel 21 van het Huishoudelijk Reglement
Er zijn geen voorstellen als hier bedoeld, binnengekomen.
28. Rondvraag
Rutger Ruempol van de bibliotheek ziet 110 leden in de zaal waarvan velen nog nooit in de
bibliotheek geweest. Zijn boodschap: “Kom gerust en leen. Het doet u én de vereniging goed.”
Karel Hoorn van de winkel dankt de leden die in de coronatijd zijn blijven bestellen, nu via de
website. Dank!
Ton Pruissen attendeert op de Duitse tijdschriften die achter in de zaal liggen om te worden
meegenomen, zodat “ u zich thuis ervan kunt overtuigen dat Op de Rails beter is”.
Peter Honig spreekt zijn dank uit aan de voorzitter voor het prima leiden van de vergadering!

Sander Ruys verifieert of hij de laatste vragensteller is. Nadat zulks gebleken is geeft hij aan een
'herderlijke traditie' te willen voortzetten. Hij vraagt aandacht voor de drie interimmers en de door
hun verrichte werkzaamheden. Deze personen 'hebben hun kop uitgestoken' en mede gezien de Wet
bestuur en Toezicht rechtspersonen (WBTR), een prestatie van formaat geleverd. Ook de moeilijke
rol van Adriaan Pothuizen in het leiden van deze vergadering mag, nee, moet worden genoemd.
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Tenslotte dank aan alle (mede) leden die hier of digitaal aan de vergadering hebben deelgenomen:
we zijn weer op de rails!
29. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, niet nadat hij op de aansluitende borrel heeft gewezen.
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Bijlage 1 Lijst van aanwezigen in de zaal
1 Aa, Pieter M.J.A. van der
2 Ankersmit, Roef
3 Baardemans, Huub
4 Bekhof, Sjoerd
5 Belkum, P.J.W. van
6 Bennis, Jan
7 Bijl, Dirk van der
8 Binkhorst, Gert Jan
9 Blink, Henk van den
10 Boer, Sieger de
11 Boers, Ronald
12 Bokhove, Ronald
13 Braaksma, Siebrand
14 Broekhuijse, Jeroen
15 Brouwer, Hans
16 Buren, Frits van
17 Burg, Kees v.d.
18 Eveleens Maarse, Pieter
19 Filius, Erik
20 Gier, Niek de
21 Gorissen, Geert
22 Groeneveld, Pim
23 Grünewold, Bart van 't
24 Haasdijk, Jan
25 Haazen, Louis

Hammink, Raymond
Hartjes, Joop
Hartman, Paul
Hattum, Ciril van
Heite, Freek
Hekker, Marius
Helsdingen, Wim van
Heusinkveld, Evert
Hilten, Karel van
Hilten, Marjolijn van
Hollander, Leo den
Hommersom, Fred
Hoorn, Karel
Janssen, Maurice
Janssen, Sjef (J.A.L.)
Jong, Bert (A.J.) de
Jong, Wim de
Jongerius, René
Keimpema, Keimpe van
Klerk, Frans de
Klerk, Puck de
Kock, Peter de
Kooij, C.
Krol, Erik van der
Kuiper, Ad

Kuiper, Frank
Kwakkel, Frits
Laro, Bert
Liebrand, Rudi
Lintermans, Michel
Loos, Ben
Loos, W.F.
Lunteren, Erik van
Marsman, Thijs
Meene, Kees v.d.
Meij, Kees van der
Moen, Peter
Mulder, Theo
Muré, Paul
Pothuizen, Adriaan
Pruissen, Ton
Quee, Herman
Riesthuis, Leo
Rietveld, Marjo
Rixten, Klaas
Roelofsen, Rob
Roos, Jan
Rörik, Maikel
Rouwe, Cees de
Ruempol, Rutger

Ruys, Sander
Sabben, Frans van
Sambeek, Kees van
Schaap, J.W.
Schenk, Bas
Schouten, Bart
Schuitemaker, Ronald
Spek, David van der
Spilt, Nico
Straaten, Gerrit van
Terhorst, José
Verhaar, J.
Vermeulen, Jozef
Versfelt, ir. F.W.
Visker, Gerard
Vliet, Gerard van
Vlist, Peter v.d.
Vogelezang, Erik
Voort, Erik van der
Vos, Wim
Vries, Rob de
Weger, Geert de
Wielemaker, Kees
Wielinga, Klaas
Wiggenraad, Paul
Xi, T

Bijlage 2 lijst van digitale deelnemers

1 Adriaanse, Jan
2 Bos, Martin
3 Burger, Adela
4 Dorsthorst, Dennis te
5 Dulk, Arie den
6 Gras, Pascal Le
7 Hatert, Hans van den
8 Herbschleb, J.F.

Honig, Peter
Hopman, Steven
Majolée, Fred
Mintjes, Leo P.J.
Naber, Raymond
Nijenhuis, Jeroen
Noorlander, Jan
Panhuizen, Albert

Pellemans, Ad
Raalten, Arend van
Riet, Theo van
Tempe, Raimond de
Vollmuller, Frank
Wiebosch, Willem Jan
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Bijlage 3: onze in 2019 en 2020 overleden leden

F.
van
R.A.
van
M.A.
J.W.
G.
R.J.H.
W.J.
B.R.H.W.S.
W.J.
van
S.W.
den
C.H.G.
J.
de
H.G.
de
R.
de
D.J.N.
P.
van

Alstede
Asperen
Baljet
Bleeker
Boer
Boeser
Boon
Bosma
Breemer

DEVENTER
HAARZUILENS
EINDHOVEN
AMSTERDAM
SCHOONEBEEK
BEUNINGEN GLD
PURMEREND
ROTTERDAM
ROTTERDAM

Broek

LEERDAM

Broekhuijse
Bruijn
Bruin
Bruin
Doeven
Dun

KROMMENIE
AMSTERDAM
DORDRECHT
GELDROP
LELYSTAD
ARNHEM

P.E.

Gaart

AMERONGEN

G.
J.
B.H.M. de

Gons
Groen
Groot

H.H.

Gunther

O.
J.W.

Heinis
Hendriks

MUIDERBERG
AMERSFOORT
ARNHEM
WIJK BIJ
DUURSTEDE
WEST-GRAFTDIJK
LEIDSCHENDAM

H.

Hoestra

VEENENDAAL

P.A.P.
H.G.
O.J.
L.A.
H.
M.J.
R.
J.A.
C.

Hordijk
Hulleman
Jager
Jongejan
Kars
Kreyt
Lang
Leusden
Loekemeijer

DORDRECHT
TWELLO
'S-GRAVENHAGE
WOUBRUGGE
ZWOLLE
BLARICUM
AMSTERDAM
BOXMEER
MAASSLUIS

L.A.

Meijer

STEIN LB

J.
J.H.
N.

Mercey
Michelsen
Nijman

RIJSWIJK ZH
AMSTERDAM
ZUTPHEN

van

de

de
van

J.H.W. den
S.J.
W.A. van
G.C.
R.H.
J.M.G.A.
E.J.M.
H.
de
N.J.
van

Drijver
Drijver
Duijneveldt
Elzenga
Flapper
Genot
Hartman
Herder
Hoboken

EDE GLD
DORDRECHT
SOERENDONK
ARNHEM
AMSTERDAM
UTRECHT
DELFT
ROTTERDAM
DEVENTER

N.J.M.
A.J.
H.J.
H.G.
H.A.
C.P.H.C.
R.C.

Hoebe
Horden
Huijgen
Hulleman
Jaarsma
Jansen
Jansen

van
P.J.
der
H.F.W.
C.J.J.
H.

Jeugd
Kohlbrugge
Koning
Kraaivanger

SOESTERBERG
BATHMEN
APELDOORN
TWELLO
EMMEN
'S-GRAVENHAGE
AMSTELVEEN
NIEUWERKERK AD
IJSSEL
AMERSFOORT
WOGNUM
AMSTERDAM

G.W.
J.J.
J.A.M.
Y.L.
C.D.
J.M.
L.A.C.
J.
J.F.
J.J.H.
I.L.
J.C.
J.H.
J.H.
H.H.J.
J.
A.

van
van

de

Kuijk
Kurvers
Langelaan
Lissa Nessel Dart
Lit
Luchies
Mackay
Man
Meijnhardt
Meulman
Mol
Mol
Neecke
Niehorster
Niemeijer
Oerlemans
Okkels

BUSSUM
DALHEM
BEUNINGEN
SANTPOORT-NOORD
BEST
HENGELO OV
BARNEVELD
IJSSELSTEIN UT
UTRECHT
AMSTELVEEN
NOOTDORP
NIEUWEGEIN
SPIJKENISSE
HENDRIK-IDOAMBACHT
HAARLEM
HOUTEN
BERG EN DAL
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R.J.G.M.
A.J.M.
H.S.G.
H.K.J.
W.J.P.
T.J.M.
F.
van
C.A.
J.
den
J.F.H.
A.
H.
van
van
J.Y.
der
C.H.R.T.
H.
A.
A.
T.J.
J.
J.F.
W.
C.L.
J.
J.M.
B.
D.
B.I.
A.H.
F.

van

de
v.d.
van
van

Oude
Egberink
Scholte
Slooten
Snelder
Steenbergen
Steijn
Straten
Tak
Toom
Toussaint
Vink
Vugt

HARDERWIJK

Weevers
Wester
Wiechmann
Wijdieks

SCHIEDAM
DUIVEN
OOSTERBEEK
WAGENINGEN
HOUTEN
ZALTBOMMEL
GEERTRUIDENBERG
ZEVENBERGEN
LANDGRAAF
WEMELDINGE
ROTTERDAM
BERKEL EN
RODENRIJS
Haarlem
GRONINGEN
AMSTERDAM
LEIDEN

Aalst
Bekker

ZEVENAAR
'S-GRAVENHAGE

Bergen
Boer
Bouter
Brom
Brunsmann
Buuren
Dam
Davies
Dernison
Dijkstra

PIJNACKER
'S-GRAVENHAGE
NIJMEGEN
ZANDVOORT
HARLINGEN
ENSCHEDE
RIDDERKERK
EAST LOTHIAN
LEIDEN
SITTARD

Wal

H.J.
K.
M.B.J.M.
R.
A.M.
H.J.
W.F.M.T.
F.W.
A.H.
L.
M.
D.L.

Overkamp
Peters
Peters
Raangs
Reijntjes
Ribbink
Ringenoldus
Sam
Scholte
Schortemeijer
Simons
Slieker

WEESP
NAARDEN
BENNEBROEK
HOOGLAND
DELFT
DEVENTER
SOEST
AMSTELVEEN
BENNEKOM
DORST
ROOSENDAAL
PAPENDRECHT

C.J.
G.J.
J.A.
D.
J.F.

Spermon
Tabor
Tapking
Toledo
Tonbreeker

OOSTVOORNE
EERBEEK
HILVERSUM
HEEMSKERK
AMSTERDAM

van
M.C.D. der
R.M.

Vegt
Verwijk

J.A.
de
J.A.
J.W.G.
R.J.
de
C.
J.T.F.
C.H.F.
W.P.J. de
H.C.M.

Vlaming
Vogels
Voncken
Vries
Wagenaar
Wagenaar
Wilbrenninck
Wit
Zandbergen

ROTTERDAM
ROERMOND
NIEUWERKERK AD
IJSSEL
RODGAU
VALKENBURG LB
SOEST
BUSSUM
BUNNIK
HEEMSTEDE
HILVERSUM
WARMOND

van
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