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Algemene Ledenvergadering 2019 
 

De Algemene Ledenvergadering  van de NVBS  wordt gehouden  
in Amersfoort op zaterdag 13 april 2019 

Locatie: Het Oude Magazijn - Soesterweg 310F - Amersfoort 
        

 Op het terrein van Het Oude magazijn zijn gratis parkeerplaatsen beschikbaar.  

 In het gebouw is Wifi beschikbaar.  

 S.v.p. tijdens de vergadering mobiele telefoons uitschakelen of op de trilstand zetten. 
 

De NVBS-winkel in NVBS-Centraal is geopend van 11.00 tot 13.30 uur. 
 
De vergadering begint om 14.00 uur. Vanaf 13.00 uur is er ontvangst met koffie/thee en koeken. Het einde 
van de vergadering is gepland om 17.00 uur. Daarna worden een hapje en een drankje aangeboden door 
het Hoofdbestuur. Vanaf 18.00 tot 19.00 uur is er de mogelijkheid deel te nemen aan een buffet.  De 
kosten daarvan bedragen € 30,-- (incl. consumpties en koffie) per persoon.  
Een ieder die aan dit buffet wil deelnemen kan vóór aanvang van de vergadering een bon daarvoor  kopen. 
Dit kan tussen 11.00 en 13.30 uur in de winkel en tussen 13.00 en 14.00 uur in Het Oude magazijn bij de 
penningmeester. Betaling kan met PIN (bij voorkeur) of contant (graag  met gepast geld). 
  

Agenda 
 
1.    Opening en vaststelling van de agenda 
2.    Mededelingen van het Hoofdbestuur  
3.    Herdenking van in 2018 overleden leden 
4.    Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 7 april 2018 te Boskoop 
5.    Ingekomen stukken 
6.    Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2018  
7.    Stand van zaken nieuwe website. 
8.    Verslagen van geledingen van de NVBS over het jaar 2018 (zie Jaarverslag 2018) 
9.    Rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2018 
10.  Verslag van de Kascommissie bedoeld in art. 52 van de statuten over het boekjaar 2018 
11.  Verlenen of onthouden van décharge aan het Hoofdbestuur naar aanleiding van het in het 
 verenigingsjaar 2018 gevoerde totale beleid (met inbegrip van de financiën). 
12.  Benoeming nieuwe leden Hoofdbestuur 
13.  Benoeming van de voorzitter van het Hoofdbestuur 
 
Pauze 
 
14.  Beleidsplan 2019-2022 
15.  Bijstelling begroting 2019 en begroting 2020 
16.  Verslag van de Stichting NVBS Railverzamelingen (SNR) en plannen SNR 
17.  Verslag van de Stichting NVBS Excursies (SNE) en excursieplan 2019 
18.  Plannen Op de Rails en NVBS Actueel  
19.  Vaststelling van de contributie voor het volgende verenigingsjaar 
20.  Benoeming leden en reserve-leden van de Kascommissie 
21.  Benoeming  lid en reserve-lid van de geschillencommissie 
22.  Voorstellen die in gevolge art. 21 van het Huishoudelijk Reglement zijn ingediend 
23.  Rondvraag 
24.  Sluiting 
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Toelichting agendapunt 12. Het Hoofdbestuur stelt als nieuwe leden van het Hoofdbestuur voor de heren 
D.J.N. (Derk) Doeven en G.J. (Hans) Dominicus.  
 
Toelichting agendapunt 21. Het Hoofdbestuur stelt voor om Olav Langemeijer (thans reserve-lid van de 
geschillencommissie) te benomen tot lid van de geschillencommissie en om Wilfred Klaassen te benoemen 
tot reserve-lid van de geschillencommissie (Wilfred Klaassen zal zich "verschonen" als SNE in een geschil 
betrokken mocht geraken). 
  
Toelichting agendapunt 22. Voorstellen met betrekking tot onderwerpen die niet in de agenda zijn 
genoemd, kunnen met redenen omkleed en met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 van het Huis-
houdelijk Reglement (te vinden op de website) tot en met dinsdag 05 maart 2019 worden ingediend bij de 
secretaris van het Hoofdbestuur.  
  
 
Toegang: Alle gewone leden, ereleden en buitengewone leden of hun vertegenwoordigers, voor zover zij 
hun contributie over het lopende verenigingsjaar hebben voldaan, hebben toegang tot de ALV op vertoon 
van de lidmaatschapskaart 2018/2019. 
  
Jaarverslag: Het jaarverslag over 2018 zal rond 20 maart 2019 als pdf op de NVBS website worden 
gepubliceerd. Daarnaast zal een korte versie in geprinte vorm ter vergadering beschikbaar zijn. Voor leden 
zonder internet is het jaarverslag op te vragen bij de secretaris (zie colofon Op de Rails) .  
  
Verdere informatie: kijk voor het laatste nieuws over deze ALV op onze website www.nvbs.com 
 

http://www.nvbs.com/

