
De NVBS in 2018 

 

Verkort Jaarverslag 
 

 

Op 29 september 2018 bracht een grote groep vrijwilligers een bezoek aan ROMEO in Rotterdam. 
Allan-tramstel 130+1042 werd ingezet voor een rondrit door Rotterdam. 

 

  



1 
 

VOORWOORD 

Beste NVBS-er, 
 
Ieder jaar publiceren wij ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering een jaarverslag 
om verantwoording af te leggen over de activiteiten in het vorige jaar. Dat is dit jaar niet 
anders. Onze vereniging houdt zich bezig met alle vormen van railvervoer. Wij verbinden de 
belangstellenden, die gezamenlijk hun hobby willen beleven. Wij doen dit met regionale bij-
eenkomsten en centrale bijeenkomsten in Amersfoort. Een ander belangrijke mogelijkheid 
voor het gezamenlijk beleven van de hobby is deelname aan excursies of reizen van de Stich-
ting NVBS Excursies (SNE). 
 
Ook in 2018 hebben vrijwilligers binnen de NVBS zorggedragen voor deze activiteiten. De 
afdelingen hebben hun maandelijkse bijeenkomsten (Den Haag zelfs alle twee weken) en 
regelmatig waren er bijzondere bijeenkomsten in NVBS Centraal in Amersfoort. De SNE heeft 
verschillende reizen georganiseerd, waarvan een overzicht in dit jaarverslag is opgenomen. 
Ook de NVBS Winkel in Amersfoort draagt bij aan het ontmoeten van mede-hobbyisten. 
 
Een tweede doel van de NVBS is het vormen van een kenniscentrum. De NVBS-er is een 
hobbyist met verzamelwoede. Veel materiaal uit deze verzamelingen, zoals foto’s, documen-
ten en boeken, worden ter beschikking gesteld aan de NVBS. De Stichting NVBS Railverzame-
lingen brengt alle collecties bij elkaar, ordent deze en stelt ze ter inzage beschikbaar voor 
alle leden en voor externen. Boeken komen in de bibliotheek terecht en kunnen door de 
leden geleend worden. 
De kennis wordt ook gebruikt voor onze publicaties, zoals Op de Rails, NVBS Actueel en onze 
website. Ook veel auteurs van boeken doen vaak een beroep op onze kennis.In 2018 is er 
gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website. De nieuwe website moet de aandacht 
van niet-leden trekken en ze over de streep helpen om toch maar lid te worden. De nieuwe 
website moet ook meer informatie voor leden en niet-leden bieden.  
 
Het proces om te komen tot een nieuwe website was niet makkelijk. Het duurde langer dan 
gehoopt en er waren veel meningsverschillen over hoe die website er uit moest zien. De 
meningsverschillen lieten ook zien dat men betrokken was bij dit proces. Uiteindelijk is me-
dio januari 2019 de website live gegaan. Allereerst nog in een proeffase, zodat de onvermij-
delijke kinderziektes aangepakt kunnen worden, maar gaandeweg gaat de website steeds 
beter draaien en kunnen we ook de laatste openstaande zaken nog gaan regelen. 
 
Een nieuw project dient zich intussen ook weer aan. In 2019 moet ons contract met NS voor 
de huur van NVBS Centraal vernieuwd worden. Wij hebben er alle vertrouwen in, dat dit 
gaat lukken. Zodra zeker is dat we in Amersfoort kunnen blijven, willen we graag onze ruimte 
opknappen: betere verlichting, opnieuw schilderen enz. 
 
Er is genoeg te doen in een vereniging als de NVBS. Daarbij wordt dit werk gedaan door vrij-
willigers. Niemand ontvangt een vergoeding voor het werk. Daar moeten wij met z’n allen 
dankbaar voor zijn. Een groot compliment geef ik dat ook aan alle vrijwilligers, die de NVBS 
draaiend houden. 
 
Gerrit Nieuwenhuis - Voorzitter NVBS 
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ONZE ACTIVITEITEN 
 

De NVBS wil de leden een ontmoetingsplaats bieden en een kenniscentrum zijn, dat ener-

zijds informatie verzamelt en anderzijds informatie beschikbaar stelt aan leden en niet-

leden.  

 

Als het om de ontmoetingsplaats gaat verleent de NVBS een aantal mogelijkheden en facili-

teiten aan onze leden om deze hobby (gezamenlijk) te beleven. Deze functie wordt vormge-

geven door centrale en decentrale bijeenkomsten, waarbij de afdelingen een belangrijke 

taak hebben. De NVBS Winkel is ook een ontmoetingsplaats. Daarnaast zijn de door de SNE 

georganiseerde reizen en excursies een bijdrage aan de hobbybeleving. 

 

Het beheer van spoorerfgoed vindt plaats in de vorm van de collecties van SNR en NVBS Bi-

bliotheek. Hierbij gaat het niet alleen om de acquisitie van informatie en het beheer ervan, 

maar ook het uitdragen van de kennis. Het uitdragen geschiedt in druk (Op de Rails) en digi-

taal (NVBS Actueel, website, facebook). Daarnaast stimuleert de NVBS het uitdragen van 

kennis door het uitgeven van boeken te ondersteunen (NVBS Boekenreeks). 

 

 

 

DE ROL VAN HET HOOFDBESTUUR 
 

Het Hoofdbestuur stippelt het beleid van de vereniging uit en legt over het gevoerde beleid 

verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Het Hoofdbestuur stimuleert de 

verschillende geledingen binnen de vereniging tot het gezamenlijk organiseren van activitei-

ten. Activiteiten, die voor een belangrijk deel in NVBS Centraal in Amersfoort plaats vinden. 

In 2018 is veel aandacht uitgegaan naar de ontwikkeling van een nieuwe website, die medio 

januari 2019 is gelanceerd. In 2019 zullen de laatste werkzaamheden aan de website plaats-

vinden en zal veel aandacht aan ledenwerving worden besteed. Daarnaast is de verlenging 

van het huurcontract voor onze ruimte in Amersfoort aan de orde. 

 

Het Hoofdbestuur vergadert in principe éénmaal per maand. Daarnaast is er tweemaal per 

jaar een afstemmingsoverleg met de verschillende centrale geledingen. Eénmaal per jaar is 

er ook het stafoverleg met alle afdelingen en geledingen. 

 

In 2018 bestond het bestuur uit: 

 

Gerrit Nieuwenhuis  Voorzitter 

Gerrit Reuvekamp  2e Voorzitter (vanaf 7 april 2018) 

Frits van Buren  Secretaris 

Willem Jan Wiebosch  2e Secretaris (tot 7 april 2018) 

Martin Bos  2e Secretaris (vanaf 7 april 2018) 

Ronald Schuitemaker  Penningmeester 

Henk de Bruijne  2e Penningmeester (vanaf 7 april 2018) 
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HET LEDENBESTAND 
 

In 2018 is het ledental verder teruggelopen ondanks de activiteiten van onze ledenwervers, 

waardoor 162 nieuwe leden verwelkomd konden worden. 

 

 2018 2017 2016 

Totaal per 1 januari 4.513 4.570 4.599 

Nieuwe leden 162 154 149 

Aantal opgezegd - 120 - 102 - 84 

Aantal leden overleden - 62 - 91 - 60 

Contributie niet betaald - 28 - 18 - 34 

Aantal leden per 31 december 4.465 4.513 4.570 

    

Mutatie per saldo - 48 - 57 - 29 

 

ACTIVITEITEN 

De afdelingen van de NVBS hebben in 2018 meer dan 400 bijeenkomsten georganiseerd. 
Veel leden weten de weg naar deze bijeenkomsten te vinden en daarmee vervullen de afde-
lingen een belangrijke rol in de binding van leden met de vereniging. Veel waardering gaat 
dan ook uit naar de afdelingsbesturen en de presentatoren, die bijdragen aan het gezamen-
lijk beleven van onze hobby. 
 
De afdeling Den Haag, die iedere twee weken een bijeenkomst organiseert, wist het record 
weer te verbeteren. In 2018 telde de afdeling 1140 bezoekers (2017: 1038). In 2018 organi-
seerde Den Haag 21 avonden. Samen met de afdeling Twente telde Den Haag ook het hoog-
ste aantal bezoekers per avond. Gemiddeld 51 bezoekers werden geteld. 
 
Enkele afdelingen organiseerden weer voor hun leden een dagexcursie. Zo ging Apeldoorn 
naar Hannover, Den Haag met de tram door Den Haag en Delft, Noord naar het eiland Bor-
kum, Oost Brabant treinde door België en ook Twente bezocht Borkum. 
De afdelingen Hart van Brabant en West Brabant zijn samengevoegd en hebben een herstart 
gemaakt. In 2019 worden weer bijeenkomsten georganiseerd. 
 
Onze verenigingsruimte NVBS Centraal in Amersfoort is regelmatig open voor een bezoek 
aan de winkel en de bibliotheek. Vaste openingstijden zijn:  
 
 Bibliotheek Winkel 

1ste, 3de en (indien aanwezig) 5e zaterdag van de maand 12-16 uur 12-16 uur 

elke donderdag 12-16 uur  

3de donderdag van de maand 12-20 uur 15-20 uur 

 
Bijzondere themadagen worden vaak georganiseerd in de maanden, dat er vijf zaterdagen 
beschikbaar zijn. Bovendien heeft de winkel op 30 december een proef genomen met een 
opening op zondag. 
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In 2018 was er ook weer een aantal bijzondere evenementen in NVBS Centraal, zoals de 
Nieuwjaarsreceptie, het jaaroverzicht van Rail Theater Amsterdam, de Railquiz en de presen-
tatie van het nieuwe programma van de SNE voor 2019. In april werd een speciale middag 
voor nieuwe leden georganiseerd. Ook andere verenigingen maken wel eens gebruik van 
onze ruimte. 
 
Communicatie met onze leden vindt plaats via de maandelijkse uitgaven  van Op de Rails en 
NVBS Actueel. Ook de facebookpagina van de NVBS wordt regelmatig geactualiseerd met 
nieuwtjes van zowel de vereniging zelf als van ons hobbygebied. 
Alle leden ontvingen in september 2018 weer de NVBS kalender met een keur aan bijzonde-
re foto’s. De kalender wordt door de meeste leden op prijs gesteld. Ook onze externe rela-
ties stellen de kalender op prijs. 
 
 

NVBS ALS KENNISCENTRUM 
 

De NVBS wil zich profileren als een kenniscentrum op het gebied van het railvervoer. Wij 
streven er naar om binnen en buiten de vereniging bekend te zijn als een organisatie waar 
kennis te verwerven is over het railvervoer. Belangrijk zijn daarbij de collecties, die beheerd 
worden door de Stichting NVBS Railverzamelingen (SNR). Ook in 2018 wist de SNR deze col-
lecties met prachtige verwervingen uit te breiden. Door voortschrijdende catalogisering 
wordt ook een beter inzicht verkregen van wat er aan materiaal aanwezig is. 
 
In 2018 is besloten om films die “op video” opgenomen zijn, net zo in de collectie op te ne-
men als die “op celluloid”. Wel is hieraan de noodzaak verbonden videofilms versneld te 
digitaliseren, vanwege de vergankelijkheid van het moedermateriaal.  
 

 

OP REIS 
 

De Stichting NVBS Excursies (SNE) organiseerde in 2018 weer een aantrekkelijk programma 
met ééndaagse en meerdaagse excursies.  
 

Nr. datum excursie Aantal 
deelnemers 

886 8 – 18 februari Wintersdieselen in Slovenië en Oostenrijk 36 

887 7 april Sporen uit het verleden: de Haarlemmermeer 60 

888 8 – 22 april Verre reis Iran 31 

889 27 april Koningsdag: rondrit 766 190 

890 14 – 27 juni Ferrovie Méditerranée 2.0 38 

891 17 mei, 28 juni Driemaal Schweben op een dag 50 

892 24 augustus – 2 september Langs de Engelse Zuidkust 35 

893 15 augustus Per tram door Antwerpen 60 

894 20 september, 12 oktober Madurodam achter de schermen 92 

895 29 september, 20 oktober Sporen uit het verleden: GTW 68 

896 25 – 29 oktober Schönes Wochenende Dresden 47 

897 28 december Oliebollenrit: trammend door de hofstad 94 

 



5 
 

Zoals uit het aantal deelnemers blijkt, voorzien de excursies in een behoefte van leden om 

met elkaar op gezellige wijze de hobby te beleven. 

 
 

INKOMSTEN 2018 
  

De activiteiten van de NVBS worden gefinancierd uit de contributie van de leden. In 2018 

werd een totaalbedrag van € 253.343 ontvangen als contributie van de leden. Daarnaast 

werden bijdragen van de winkel en de SNE ontvangen.  

 

De totale baten bedroegen € 307.199. Zowel de contributies, de rente en de bijdrage van de 

winkel vielen lager uit dan was begroot in 2017. 

 

In de ALV gaven de aanwezige leden goedkeuring voor een contributieverhoging met € 3,00 

vanaf 1 januari 2019 en nog eens € 2,00 vanaf 1 januari 2020. Deze verhoging was noodzake-

lijke vanwege de stijgende kosten en de dalende contributie-inkomsten. De vergrijzing van 

onze vereniging leidt tot afname van het aantal leden en daardoor voor een vermindering 

van de inkomsten uit de contributies. 
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UITGAVEN 2018 

 
De totale uitgaven van de centrale kas van de NVBS bedroegen in 2018 € 336.814. Dit was  

 € 8309 minder dan het jaar ervoor.  

  

De belangrijkste kostenpost is ons maandblad Op de Rails. Kwaliteit kost geld en het drukken 

en verzenden van het blad veroorzaakte € 108.528, hetgeen iets minder was dan de uitgaven 

in 2017. 

Op de tweede plaats staan de huisvestingskosten. Onze “huisbaas” berekent ons huur en 

servicekosten door. Samen goed voor een bedrag van € 85.812, hetgeen minder was dan de 

kosten in 2017.  

 

Evenals in voorgaande jaren ontvangt de SNR uit de centrale kas een jaarlijkse bijdrage voor 

het goed bewaren van onze kostbaarheden. Het tonen van foto’s, films en kaarten via de 

beeldbank en het bewerken van dia’s en negatieven vraagt veel apparatuur. De bijdrage aan 

de SNR was in dat verband in 2018 € 17.000. 

 

Een belangrijk project was in 2018 de bouw van een nieuwe website. De website moest aan 

veel eisen voldoen, namelijk aantrekkelijk voor leden en niet-leden, gekoppeld aan een goe-

de ledenadministratie en met koppelingen voor de webwinkel en de reiswinkel. Voor de rea-

lisering van de website werd de firma Emendis in Veenendaal in de armen genomen. De 

NVBS heeft een kerngroep, bestaande uit Sander Maier, Ad Kuijper en Ronald Schuitemaker, 

ingesteld die vanuit de NVBS het hele proces hebben begeleid. Dankzij de inzet van de kern-

groep is de totstandkoming van de website binnen één jaar en binnen de begroting gelukt. 

Nagenoeg het hele jaar 2018 is intensief gewerkt aan de website en medio januari 2019 is de 

site in de lucht gegaan.  

 

Nog veel kinderziektes en onvolkomenheden moeten in de eerste helft van 2019 opgelost 

worden. De investering voor dit project is met instemming van de ALV in 2018 afgeboekt van 

de centrale reserve. 
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JAARREKENING 2018 EN BEGROTING 2020 
 

Het geconsolideerde resultaat over 2018 bedroeg € 29.615,- negatief.  

De belangrijkste punten die dit verlies hebben veroorzaakt, zijn: 

 Inkomsten: 

o Contributie-inkomsten die ieder jaar iets teruglopen als gevolg van een dalend aantal 

leden; 

o Rente-inkomsten wederom minder dan in 2017 door de zeer lage rentestand; 

o Bruto winst op verkopen winkel zijn een stuk lager dan in voorgaande jaren.  

Veroorzaakt door foutieve berekeningen in het verleden. 

 Uitgaven: 

o Grosso modo waren de uitgaven in 2018 nagenoeg gelijk aan die van 2017.  

o Iets minder werd uitgegeven aan/door de bibliotheek, ledenadministratie, vergaderin-

gen, afdelingen, bijdrage SNR, internet/website en overige uitgaven. 

o Iets meer werd uitgegeven aan publiciteit en reclame, huisvesting en uitgaven van de 

winkel. 

o De overige inkomsten en uitgaven liggen in lijn met die van 2017  

 

De kosten van de huisvesting voor SNR zijn niet doorbelast. Hetzelfde geldt voor het deel van 

de verzekeringspremies dat op SNR betrekking heeft. 
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In 2017 is een onderzoek gestart naar vernieuwing van het applicatie-landschap en website. 

Gezien de dringende noodzaak tot vernieuwing heeft het HB eind 2017 besloten om op-

dracht te geven tot deze vernieuwbouw die begin 2018 is aangevangen.  

 

In de ALV van 7 april 2018 is dit voorstel uitgebreid aan de orde gekomen en heeft de ALV 

zijn goedkeuring gegeven aan een investering tussen de € 90.000 en € 110.000 en te finan-

cieren uit de opgebouwde reserves. Door een BTW- deel van de nieuwe webwinkel af te 

trekken, is de uiteindelijke investering uitgekomen op € 100.411,- 

 

Het ontwerp en bouw van de website heeft zowel bij de NVBS als bij de bouwers meer tijd 

en energie gekost dan we vooraf hadden ingeschat. De oplevering van de website is diverse 

malen uitgesteld en uiteindelijk op 15 januari 2019 is de website live gegaan. 

 

Vanwege voortschrijdend inzicht én een aantal onderdelen die nog niet voldoende zijn afge-

rond stelt het Hoofdbestuur voor om in 2019 alsnog een bedrag van € 30.000 extra uit te 

trekken voor de nieuwe website, wederom ten laste van het eigen vermogen.  

 

In de begroting 2020 zijn de door de afdelingen en diensten opgestelde begrotingen zoveel 

mogelijk als uitgangspunt genomen, inclusief de financiële wensen van SNR. Er is uitgegaan 

van een voortzetting van de activiteiten van de afgelopen jaren. Bij de contributie is rekening 

gehouden met een verhoging van de contributie van € 2,- per lid in 2020 en een licht dalend 

ledenaantal. 

 

De begroting eindigt met een verlies. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door een 

dalend ledental, een verminderde bijdrage van de winkel, door een intensivering van de in-

vesteringen in de website en het applicatie-landschap bij NVBS, door uitgaven in het kader 

van het marketingcommunicatieplan en extra kosten bij SNR voor de digitalisering van films 

en foto’s.  

 

 

  



9 
 

Financiële gegevens (alle bedragen noteren in Euro's) 
 

 
NVBS Geconsolideerd (zonder de stichtingen SNE en SNR) 
Resultaat 2018, (bijgestelde) begroting 2019 en begroting 2020 

 
 

     
    

  
Oorspronkelijke Bijgestelde 

 
 

Resultaat Begroting Begroting Begroting 

 
2018 2019 2019 2020 

BATEN 
    Contributie 253.343 270.000 265.000 265.000 

Resultaat verkopen 27.369 41.100 41.100 43.000 
Bijdrage leden 17.675 17.200 17.200 17.200 
Rente 2.006 3.000 2.000 2.000 
Bijdrage SNE 1.500 1.500 1.500 1.500 
Overige inkomsten 5.306 4.000 4.000 4.000 

Totaal 307.199 336.800 330.800 332.700 

     LASTEN 
    Op de Rails  108.528 112.500 122.200 122.200 

Ledenadministratie, bank 15.824 7.000 7.000 7.000 
Vergaderingen (o.m. zaalhuur) 5.155 10.000 10.000 11.000 
Bestuur 11.639 11.500 11.500 11.500 
Afdelingen 23.655 30.600 28.000 28.000 
Bijdrage aan SNR 17.000 20.500 20.500 20.500 
Bibliotheek 8.038 9.200 9.200 9.200 
Publiciteit en reclame  5.125 8.000 8.000 8.000 
Internet/website 11.228 20.000 20.000 25.000 
Huisvesting 85.812 71.100 71.100 71.100 
Verzekeringen 4.020 4.000 4.100 4.100 
Kalender 14.170 14.500 14.500 14.500 
Overige uitgaven 1.537 2.000 2.000 2.000 
Uitgaven winkel 25.083 35.000 23.000 23.000 

Totaal 336.814 355.900 351.100 357.100 

     Baten 307.199 336.800 330.800 332.700 
Lasten 336.814 355.900 351.100 357.100 

Saldo exploitatie -29.615 -19.100 -20.300 -24.400 
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NVBS Geconsolideerd (zonder de stichtingen SNE en SNR) 
Balans 2018, (bijgestelde) begrote balans 2019 en begrote balans 2020 
 

     
    

  
Oorspronkelijke Bijgestelde 

 
 

Balans Begroting Begroting Begroting 

 
31-12-2018 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2020 

ACTIVA 
    Liquide middelen 599.736 583.555 533.255 508.855 

Voorraden 30.371 30.371 30.371 30.371 
Vorderingen 9.909 10.000 10.000 10.000 

Totaal 640.016 623.926 573.626 549.226 

     PASSIVA 
    Eigen vermogen 717.316 583.926 563.626 509.226 

Investeringen website tlv EV -100.411 0 -30.000 0 
Investeringen inventaris -13.879 0 0 -15.000 
Voorzieningen, projecten 6.000 6.000 6.000 6.000 
Vooruitontvangen contribu-
ties/ABO 13.968 14.000 14.000 14.000 
Schulden 20.522 20.000 20.000 20.000 

Totaal 643.516 623.926 573.626 534.226 

     Vermogensvergelijking 
    Vermogen 1 januari 746.931 603.026 583.926 533.626 

Saldo exploitatie -29.615 -19.100 -20.300 -24.400 
Onttrekking aan vermogen –  
website -100.411 0 -30.000 

 Onttrekking aan vermogen –  
inventaris -13.879 0 

 
-15.000 

Vermogen 31 december 603.026 583.926 533.626 494.226 
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ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 

Overzicht van Ereleden en Leden van Verdienste  

 

Ereleden  
 
Naam Jaar  Naam Jaar 
J. Dorrenboom † 1973  Hans de Herder 2006 
J.H. Broers  † 1979  Frits Kwakkel 2010 
H.J.A. Duparc † 1981  Sam de Lange 2010 
H. Waldorp † 1981  Jan Peerdeman 2011 
F.C. Wieder † 1981  Kees van de Meene 2016 
P.H. Bosboom † 1991  Roef Ankersmit 2016 
J.W. Sluiter † 1991  Paul Wiggenraad 2016 
J. Voerman † 1991  Ton Pruissen 2017 
Frits van der Gragt † 1993    
M. Ockeloen † 1995    
J. Sirks † 2003    
B.H. Steinkamp † 2005    
T.G. Ross † 2006    
Pleun Benard † 2018    
 
 

Leden van Verdienste  
 
Naam Jaar  Naam Jaar 
Anton Schultink † 2013  Jos Jekel † 2014 
Jan de Jongh † 2013  Arie Dalm † 2015 
Jan van Hartesveldt † 2013    
     
Janny Bonkenburg 2013  Ger Haaswinders 2015 
Paul Wiggenraad 2013  Johan Koning ter Heege 2015 
Jaap Veen 2013  Paul Bosman 2015 
Rob Roelofsen 2013  Michiel ten Broek 2015 
Cees van de Beek 2013  Evert Heusinkveld 2016 
Fred Majolee 2013  Dick van der Spek 2016 
Dirk Eveleens Maarse 2013  Karel van Ipenburg 2017 
Jirvis Verhoef  2014  Paul Muré 2017 
Pim van der Kuijlen 2014  Ton Dijkers 2017 
Loet Kuipers 2014  Ernst van Gulden 2017 
Evert van Laar 2014  Nico Boooij 2017 
Sander Mayer  2014  Raymond Kiès 2018 
Carel Neijenhuizen 2014  Emiel de Block 2018 
Gerhard Riesthuis 2014  Henriette Steenbergen 2018 
Sjoerd Bekhof 2015  Leo Riesthuis 2018 
Maurits van der Toorn 2015  Peter van der Zanden 2018 
Gerrit van Straaten 2015    
     

 

 


