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  Verslag Algemene Ledenvergadering 2022 
   op  14  mei  2022 in Hotel-Restaurant  Haarhuis  in Arnhem 

Concept 

Aanwezig: 
• Voor het Hoofdbestuur (HB): Martin Bos, Karel van Hilten (secretaris), René Jongerius 

(penningmeester) Adriaan Pothuizen (voorzitter), Bas Schenk, Kees Wielemaker 
• 100 leden in de zaal (o.b.v. ingevulde presentielijst, zie bijlage 1) 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 13.07 uur en heet allen welkom. De vorige ALV in 
september 2021 stond nog in het teken van de interne spanningen van de afgelopen jaren. De 
voorzitter spreekt de hoop uit dat de ALV van vandaag een terugkeer is naar normale 
omstandigheden, niet alleen wat corona betreft. 

In de afgelopen acht maanden heeft het nieuwgekozen HB veel tijd besteed aan het opnieuw op 
de rails zetten van de vereniging. Dat is geen activiteit van het HB alleen maar van alle geledingen 
en leden!  

2. Mededelingen van het bestuur 

Afmeldingen voor de ALV zijn ontvangen van Roef Ankersmit, Freek Heite, Sander Mayer, Ben Loos, 
Cees van der Meij, Jan Reijnders, Gerard Visker en Maurits van Witsen.  

Er liggen twee ondertekende volmachten voor voor het uitbrengen van stemmen. 

De overleden leden 2021 worden staande herdacht; hun namen worden ter vergadering 
gepresenteerd en zijn opgenomen in bijlage 2. 

Niet behorend tot de in 2021 overleden leden, memoreert de voorzitter het overlijden van het Lid 
van verdienste Evert van Laar. De afscheidsdienst die gisteren in Den Haag heeft plaatsgevonden, is 
door verschillende NVBS-leden bijgewoond. 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingezonden stukken. 

4. Notulen van de ALV van 18 september 2021 

Het verslag wordt zonder wijzigingen en opmerkingen – met dank aan de samenstellers – 
vastgesteld. 

5. Bestuursverslag 2021 (verslag van de secretaris) 

Jan Haasdijk vraagt en krijgt het woord en wil het bestuur complimenteren voor het jaarverslag 
zowel wat inhoud als vorm betreft. De stukken geven een duidelijk inzicht in hetgeen zich in een -
bestuurlijk gezien complex - jaar heeft afgespeeld. Zijn compliment wordt door de aanwezigen met 
applaus ondersteund.  

Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen en verdere opmerkingen en wordt ongewijzigd    
vastgesteld.   
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6. Verslagen van de afdelingen (Verslag van het lid van het Hoofdbestuur belast met het toezicht op 

de afdelingen) 

 
De verslagen van de afdelingen zijn opgenomen in het NVBS-jaarverslag en geven geen aanleiding 
tot vragen en opmerkingen. 
De voorzitter memoreert dat verschillende afdelingen ook in 2021 veel werk hebben gemaakt van 
digitale bijeenkomsten. Verrassend is om te zien waar de digitale deelnemers in sommige gevallen 
vandaan kwamen ☺. 

7. Verslagen van de diensten en commissies over 2021 

 
Paul Muré kan de correcties voor de vermogens van diverse afdelingen niet terugvinden. De 
penningmeester geeft aan dat de tabel op blz 16 van het jaarverslag alles geaggregeerd samenvat. 
In de achterliggende tabellen (interne jaarrekening) zijn de bedragen per afdeling zichtbaar.   
Er zijn verder geen vragen en opmerkingen over de verslagen. 

8. Jaarrekening 2021 (Rekening en verantwoording van de penningmeester)  

De penningmeester geeft een korte toelichting op de cijfers 2021: 

• De daling in het ledenaantal wordt op dit moment niet zozeer door overlijden bepaald (dat is in 
de afgelopen jaren redelijk constant), maar wordt versterkt door de lagere instroom van nieuwe 
leden. 

• Het overschot op de exploitatie komt door meevallers bij huisvesting, de uitgaven voor de 
kalender en de winkel. Het niet doorgaan van afdelingsbijeenkomsten had een gunstige 
uitwerking op de uitgaven die hiervoor in de regel worden gemaakt. 

• Verder is er sprake van de vrijval van voorzieningen waar geen verplichtingen tegenover staan. Dit 
is een eenmalig effect en is volgend jaar niet meer aan de orde. 

De vrijval van voorzieningen leidt tot een uitgebreide gedachtewisseling tussen zaal, i.h.b. Karel Hoorn  
en Paul Muré, en het HB. De argumenten die pleiten vóór het handhaven van de voorziening: 

• Wees niet te snel met het opheffen van voorzieningen; deze zijn niet voor niets getroffen. Een 
geoormerkte voorziening biedt meer zekerheid dan een algemene reserve; 

• Wees bedacht op een eventuele claim van de fiscus inzake omzetbelasting; 

• Faciliteren van het uitgeven van bijzondere boeken die zonder subsidie niet uitgegeven kunnen 
worden; 

worden door de penningmeester weerlegd onder verwijzing naar het gegeven dat een voorziening 
boekhoudkundig niet kán worden gehandhaafd wanneer daar geen verplichting tegenover staat. De 
voorzitter voegt daaraan toe dat het niet langer treffen van voorzieningen (=geoormerkte bedragen) 
niet betekent dat een bijdrage in deze kosten niet meer mogelijk zou zijn.  Wat de uitgave van 
bijzondere boeken betreft kan het HB een subsidie verstrekken wanneer de uitgave van een dergelijk 
bijzonder boek daarom vraagt. Het aanhouden van een voorziening hiervoor bij de winkel is niet 
dwingend noodzakelijk. 

Jan Haasdijk bepleit pragmatisch met “het geval voorzieningen” om te gaan. In totaliteit gaat het om 
een bedrag van €11.000 en dat is t.o.v. het aanwezige eigen vermogen pakweg nog geen 2%...  

9. De Kascommissie over de rekening en verantwoording 2021 

 

De voorzitter van de Kascommissie noemt enkele punten uit haar rapportage. Bij de winkel vragen 
beheer van de voorraad en eventuele afschrijving daarop om aandacht.  Bij de SNR is een voorziening 
getroffen die de commissie liever als bestemmingsreserve terug had gezien op de balans. 

De Kascommissie spreekt zijn waardering uit voor de penningmeester die in korte tijd zich de 
complexe materie eigen heeft gemaakt en de commissie steeds adequaat heeft geïnformeerd. 
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De Kascommissie stelt aan de ALV voor om de penningmeester te dechargeren voor het door hem 
gevoerde financiële beheer en het volledige bestuur voor het gevoerde financiële beleid. 

10. Verlenen van décharge aan de penningmeester op grond van het verslag van de Kascommissie 

over het boekjaar 2021 

De penningmeester wordt -met applaus- decharge verleend. 

11. Verlenen van décharge aan het Hoofdbestuur naar aanleiding van het in het verenigingsjaar 

2021 gevoerde totale beleid 

Het Hoofdbestuur wordt -met applaus- decharge verleend. 

Ingelast punt: leden van verdienste 

 
Het Hoofdbestuur draagt een tweetal leden voor voor benoeming tot lid van verdienste.  
Floor Guinee is jarenlang penningmeester geweest van de afdeling Modelbouw en heeft bij de 
bouw van Den Haag CS  voor de HTM een trammodule gemaakt van het tramstation boven dat 
station t.b.v. de opleiding van wagenvoerders. Floor is niet aanwezig vandaag.  
Ook niet aanwezig is Frits Spee. Hij heeft zich destijds bij de NVBS en SNR gemeld toen hij 
constateerde dat op Marktplaats ansichtkaarten werden verkocht die bij de NVBS ontvreemd 
waren. Frits is zeer actief geworden bij de SNR; hij heeft de analoge verzameling foto´s tram 
Nederland volledig opgeschoond, gerubriceerd en geïndexeerd. Inmiddels heeft ook de 
collectie materieeltekeningen Frits´ ordenende hand leren kennen. Ook in corona-tijden was 
Frits minstens één dag in de week, maar meestal twee dagen in de week aanwezig. 
De vergadering stemt met luid applaus in met het voorstel van het HB om beiden tot Lid van 
verdienste te benoemen. Het HB zal zorgdragen dat beiden in kennis worden gesteld van de 
benoeming en dat de bijbehorende oorkonde hen zal bereiken. 

PAUZE 
 

12. Bestuursplan 2023 

 

De voorzitter leidt dit onderwerp in. Het plan laat de denkrichting van het HB zien: naamsbekendheid 

vergroten, profileren bij jongeren en starten van fundraising. De realisatie is uitdrukkelijk niet 

voorbehouden aan het HB alleen en vraagt om inzet van velen, hetgeen wordt ondersteund door 

applaus. 

Thijs Marsman stelt de werving van jongere leden aan de orde.  Hij is beschikbaar om – liefst samen 

met anderen - het instrument sociale media in te gaan zetten om méér jongeren aan de NVBS te 

binden. De vergadering wisselt vervolgens uitvoerig van gedachten over diverse aspecten van het 

bestuursplan: 

 

• Eric Swierstra filosofeert over de vraag waarom je lid van de vereniging zou moeten willen worden 

naast alle andere mogelijkheden waaruit je als railhobbyist kunt kiezen.   

• Bart van ´t Grunewold sluit daarop aan: kijk scherp waar de interesse van potentiële leden ligt. 

Beperk dat niet tot je eigen ervaring of belangstelling.  

• De voorzitter geeft aan dat de overwegingen om wel/niet lid te worden op zich wel bekend zijn; hij 

verwijst o.a. naar de laatste enquête van 2021 waarvan de resultaten op de website gepubliceerd 
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zijn.  Wensen/behoeften zijn door de jaren heen vrij constant gebleken. Verschil in de tijd is er 

ook: technische mogelijkheden zijn veranderd (toegenomen) en het aantal beschikbare handjes is 

afgenomen.  Cruciaal voor een vereniging als de NVBS is het (voldoende) beschikbaar zijn van 

leden/vrijwilligers. 

• De contributie moet (en kan) hoger, hoewel niet populair.  Wanneer de contributie niet verder 

omhoog kan, moeten op andere wijze inkomsten worden gegenereerd (of kosten-efficiënter 

gewerkt worden).  Bespreking van de HB-speerpunten in de stafvergadering leidde tot het inzicht 

dat we niet te benauwd moeten zijn voor een contributieverhoging.  

• Het vragen van een extra bijdrage (donatie) van de leden is ook een mogelijkheid; Eric Swierstra 

refereert aan positieve ervaringen met zo´n vraag om een – vrijwillige - extra bijdrage bij andere 

organisaties waarvan hij lid is. 

• Karel Hoorn onderschrijft hetgeen zojuist gezegd is. Hij bepleit zuinig te zijn op de leden die lid zijn 

(en betalen) en – om welke reden dan ook  -niet actief zijn en/of (kunnen) worden. 

• Om nieuwe leden te werven, wordt een aantal suggesties aangedragen: frequentie van NVBS-

actueel verhogen; gebruik maken van Influencers/vloggers door hen uit te nodigen voor NVBS-

excursies (hefboom in de publicatiemogelijkheden). YouTube is een kanaal waarvan de NVBS nog 

geen gebruik maakt  

• Kees van de Meene signaleert dat bij intikken in google van “Blauwkapel kruising” tientallen hits 

verschijnen maar de NVBS staat niet vooraan . Hoe kunnen we dat verbeteren? De voorzitter 

zegt toe dit op te pakken in samenspraak met o.a. Nico Spilt en de Internetdienst. 

• Rudi Liebrechts geeft aan dat meer informatie op de website nog niet betekent dat je daardoor 

(automatisch) meer leden krijgt. Hij bepleit niet “alles weg te geven” maar het gevoel te creëren 

“van die club wil ik graag lid worden”. 

• Hans Verheij (sinds één maand lid) bepleit het systematisch bekijken van mogelijkheden op het 

gebied van publiciteit en zegt op dat terrein actief te willen zijn.  

• Dennis te Dorsthorst stelt dat de afdeling Jongeren destijds met enthousiasme is opgezet doch 

inmiddels is gestorven. Dennis ziet graag een herstart maar niet in z´n eentje. 

• Ronald Boers verklaart zich bereid het initiatief van de jongeren te ondersteunen. 

 

De voorzitter geeft aan dat de bereidheid van Thijs Marsman en Hans Verheij zeer op prijs wordt 

gesteld en dat het HB daar op korte termijn bij hen op terug zal komen  

 

Afrondend stelt de voorzitter dat er een aantal suggesties zijn gedaan die in de beschouwing zullen 

worden opgenomen. Hij brengt tenslotte het 3e speerpunt van het bestuursplan onder de aandacht 

van de aanwezigen: Schenkingen/nalatenschappen van verzamelingen zijn (zeer) welkom. Zorg dat je 

tijdig schenkt (regelt) en denk er ook aan dat beheer van de collectie ook geld kost. 

13. Bijgestelde begroting 2022, (Voorlopige) Begroting 2023 

  

De penningmeester memoreert in het kort de hoofdlijnen van de bijgestelde begroting 2022 en geeft 

aan dat de actuele prijsontwikkeling van papier (OdR) boven de begrote bedragen uitgaat. De 

bijgestelde begroting 2022 is krap. Er moet een afweging worden gemaakt tussen een ingreep in de 

begroting 2023 óf een aanpassing van de contributie. Het bestuur wil – ter voorkoming van een 

additionele ALV ergens in november - nú een afspraak maken. Leo den Hollander stelt dat onzekere 

tijden vragen om slagkracht voor het bestuur. Hij ondersteunt de wens van het bestuur om nú 

handelingsruimte vast te stellen. Jan Roos plaatst een kritische kanttekening bij de inflatiecijfers en 

pleit voor het maken van een verschil tussen de inflatie op basis van de kosten van levensonderhoud 
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versus andere prijsstijgingen. Een contributiestijging moet daarom volgens hem beperkt blijven. 

 

Het voorstel van Dennis te Dorsthorst om een prijs per maand te communiceren (maar wel in één 

keer de contributie te betalen) wordt als creatief ervaren doch niet overgenomen. 

Het HB is zich ervan bewust dat niet alle leden een compensatie voor inflatie in hun inkomen zullen 

kunnen ervaren. De bijgestelde begroting 2022 en voorlopige begroting 2023 worden ongewijzigd 

goedgekeurd.  

14. Vaststelling van de (maximale) contributies voor 2023 

 

Het voorstel van het HB om de contributie voor 2023 op €70 te stellen in verband met de aannames 

in de begroting 2023 en de te verwachten ontwikkelingen van het ledenbestand en in de kostprijzen, 

wordt met zes stemmen tegen en de rest vóór, aangenomen.  

Het HB wordt tevens gemachtigd daar maximaal €73 van te maken wanneer de stijging van de 

kosten/inflatie dit najaar daartoe noodzaken. 

    
15. Benoeming van een lid van het Hoofdbestuur in 2022 
  

Sander Ruys wordt bij acclamatie gekozen als lid van het HB. Hij neemt de functie van secretaris op 
zich. De voorzitter bedankt Karel van Hilten, de scheidend secretaris, voor zijn inzet en betrekt daarbij 
diens echtgenote Marjolijn van Hilten (ook NVBS-lid!). Sander Ruys schuift aan achter de 
bestuurstafel. 
De voorzitter richt vervolgens het woord tot Frits van Buren die in turbulente tijden terugtrad als 
secretaris van het HB en van wie niet in een ALV afscheid kon worden genomen. Frits heeft na zijn 
aftreden het interim-bestuur constructief ondersteund. De voorzitter dankt hem daarvoor met een 
bos bloemen, hetgeen door de aanwezigen met applaus wordt ondersteund.  
 

16. Aanwijzing van de voorzitter van Hoofdbestuur in 2022 
 
Adriaan Pothuizen wordt bij acclamatie voor een jaar aangewezen als voorzitter van het HB. Hij dankt 
de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. 
 

17. Benoeming van de leden van de Kascommissie in 2022 
 

De zittende leden en plaatsvervangend leden worden opnieuw benoemd voor de 

statutaire termijn van één jaar. 
 

18. Verslag en plannen van de Stichting NVBS-Railverzamelingen  

Sjef Janssen, voorzitter van de SNR, presenteert aan de hand van een drietal sheets de voornaamste 

punten van de SNR. Voor het verslag over 2021 verwijst hij kortheidshalve naar de jaarstukken. Nu de 

coronabeperkingen achter ons liggen, zijn vrijwel alle vrijwilligers weer actief om de collectie te 

ordenen (nieuwe aanwinsten) en te beschrijven. De indexen van de documentatie tramwegen 

Nederland zijn afgerond. Indexen van de documentatie spoorwegen- die tot op heden ontbraken op 

de website- zullen in de loop van dit jaar gestalte krijgen. Overlappingen in de verzameling tussen 

spoor en tram worden momenteel gesaneerd. Dat levert ruimtewinst op en de af te stoten dubbelen 

zijn goed voor de kas.  De speerpunten die het HB heeft voorgesteld in het bestuursplan, zullen ook 

door de SNR worden opgepakt. 
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Over de (culturele) ANBI-status van de SNR zijn blijkens opmerkingen/uitlatingen hier en daar 

onvolledige beelden ontstaan. De SNR voldoet aan alle voorwaarden die door de fiscus aan een 

(culturele) ANBI-organisatie gesteld worden en voldoet ook aan de eisen die gesteld worden aan het 

opbouwen en aanhouden van een stukje eigen vermogen. Die eisen zijn volledig na te lezen op de 

website van de Belastingdienst.   

De laatste sheet laat een vergelijking zien tussen de omvang van de collectie in 2002 en 2022 en 

illustreert de (forse) groei van het bezit van de SNR. 

19. Verslag en plannen van de Stichting NVBS-Excursies 
 

Geert Gorissen, voorzitter van de SNE, geeft aan dat de NVBS’ers weer graag op reis gaan nu de 
corona-beperkingen zijn opgeheven. Geannonceerde reizen zijn snel uitverkocht! Voor 2022 zijn zes 
excursies gepland: 

• Spoorzoeken Friesland; mei en juni  

• Boemelen Saar-Elzas_Luxemburg;  18-24 juni 

• Schönes Wochenende; eind juli 

• Wandelen Wallonië; 3-10 september 

• SNE jubileumrit; oktober 

• Tramrondrit RET serie 700; december 

 Voor 2023 zijn een tweetal excursies bekend: 

•  Winterreis Zwitserland; februari 

•  Op smalspoor door Noord-Spanje; voorjaar 
Desgevraagd geeft Geert Gorissen aan dat de SNE pragmatisch omgaat met excursies die door anderen 
worden georganiseerd (genoemd wordt het evenement “Roestrijden”): Samenwerken waar dat zinvol/ 
en/of zinnig is. En verder houdt concurrentie de SNE scherp.  
Gezien de aandacht voor jongeren in deze vergadering, wordt de SNE opgeroepen om ook 2-3 daagse 
reizen voor een beperkt budget te organiseren. 

20. Plannen Op de Rails en NVBS Actueel 
 

Hoofdredacteur Gerrit Nieuwenhuis van OdR prijst zich gelukkig met een goed draaiend redactieteam 
en een voorraad aan artikelen. Minder blij is de redactie met de ontwikkeling van de papierprijs. Met 
de drukker wordt bekeken of en hoe een reductie van de kosten mogelijk is.  
De mix van artikelen in OdR komt tot stand op basis van spontaan aanbod en aangezochte schrijvers 
wanneer de redactie een bepaald thema in het blad wil opnemen. Themanummers zijn niet voorzien; 
wel kan een thema in meerdere uitgaven aan de orde komen. 
Eindredacteur Nico Spilt van NVBS-actueel geeft - in zijn bekende stijl - aan dat NVBS-actueel door gaat 
op de ingeslagen weg. Het aantal lezers neemt nog steeds toe. De verhouding leden - niet-leden van 
de lezers van NVBS-actueel is niet ter plekke bekend. Paul Muré vraagt waarom NVBS-actueel niet 
gewoon naar alle leden toegestuurd wordt (via mail). Dat is in het verleden wel eens gedaan maar was 
geen succes wegens de vele verouderde adressen. 

21. Wijziging van de statuten van de NVBS 

 
De voorzitter geeft aan dat de uit 2008 daterende statuten moeten worden aangepast aan de eisen 
van de Wet Beheer en Toezicht Rechtspersonen en dat tevens aanpassing aan de actualiteit aan de 
orde is. De voorgestelde statutentekst is door de notaris gecheckt. Niettemin is er sprake van een 
onvolkomenheid in artikel 69 waar additioneel na de vijfde volzin moet worden opgenomen: 
“De commissie wijst een van de drie gewone leden aan als voorzitter. Deze geeft leiding aan de werkzaamheden 

van de commissie. Hij wordt bij verhindering als voorzitter vervangen door een van de andere gewone leden of, 

indien die ook zijn verhinderd, door een daartoe aangewezen plaatsvervangend lid.”. 
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Jan Roos: verbaast zich over de jaarlijkse verkiezing van de voorzitter. Wat hem betreft zou de 

benoeming voor een langere periode kunnen. Verder vindt hij dat de eis dat men twee jaar lid van 

de vereniging moet zijn om tot lid van het HB te kunnen worden benoemd onverkort moet worden 

gehandhaafd. De voorzitter antwoordt dat de jaarlijkse aanwijzing van de voorzitter al sinds 

mensenheugenis regel is bij de NVBS en dat het voorstel om voor maximaal twee leden van het HB 

te kunnen afwijken van de regel dat men twee jaar lid moet zijn, is ingegeven door de discussie in de 

Stafvergadering van het najaar 2021 en dat zo mogelijk vermeden zal worden van die uitzondering 

gebruik te maken.   
De voorzitter brengt de voorgestelde tekst en het amendement in stemming, onder toevoeging dat 
het HB bij instemming de noodzakelijke stappen bij de notaris zal zetten. Hij constateert dat vóór het 
voorstel 98 (achtennegentig) stemmen zijn uitgebracht, bij twee onthoudingen en geen 
tegenstemmen, zodat ingevolge de statuten het voorstel is aangenomen.   

22. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement van de NVBS 

   

De voorzitter geeft aan dat om dezelfde redenen als bij de statuten wordt voorgesteld het 

Huishoudelijk Reglement aan te passen.  

 

Jan Roos geeft aan dat een meer algemeen geformuleerde aanduiding i.p.v. “NVBS-actueel” het 

praktische voordeel heeft dat een naamswijziging mogelijk is zonder wijziging van het Huishoudelijk 

Reglement.  De voorzitter geeft aan dat het Huishoudelijk Reglement eenvoudiger te wijzigen is dan de 

statuten, naast de overweging dat de “NVBS-actueel” ingeburgerd is.  

 

De voorzitter brengt de voorgestelde tekst in stemming. Hij constateert dat deze met algemene 

stemmen is aangenomen. 

23. Voorstellen ingevolge artikel 21 van het Huishoudelijk Reglement  

Er zijn geen voorstellen als hier bedoeld binnengekomen. 

 
24. Rondvraag 

 
Rutger Ruempol: de bibliotheek beschikt momenteel over 29.000 items en roept op om eens te 
komen kijken! De boeteregeling bij niet tijdig terugbrengen, die uit coulance-overwegingen zeer 
soepel werd gehanteerd in het corona-tijdperk, keert weer terug naar het strakke regime. Het 
leengeld gaat omhoog naar €2 per uitlening. 
Karel Hoorn: Kan het aanbrengen van leden worden beloond worden met een aardigheidje? Het HB 
zal dit bekijken. Verder deelt Karel Hoorn mee dat volgende maand de adressticker van OdR geel 
gekleurd is en die sticker €5 korting geeft in de winkel. Tenslotte wijst hij erop dat het boek 
Spoorwegen 2022 later zal verschijnen en de prijs mogelijk hoger zal zijn. 
Karel van Hilten, zojuist afgetreden HB-lid, roept zijn mede NVBS-leden op dit bestuur te blijven 
steunen.  Waarvan akte! 

25. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dankzegging aan allen, de vergadering tegen 
17.00 uur.  
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Bijlage 1 Overzicht van aanwezige leden ALV 2022 volgens presentielijst 

 

1 
Bekhof, Sjoerd Hauber,A.R. Loeve, Chatalyn Sabben, Frans van 

2 
Bennis, Jan Heusinkveld, E.J.A. Looijenga, L. Sambeek, C.T. van 

3 
Binkhorst, Gert Jan Hilten, Karel van Loos, W.F. Schenk, Bas 

4 
Blink, H.W. van den 

Hilten, Marjolijn van 
Lunteren, Erik van Sirks, Robert 

5 
Boer, Sieger de Hollander, Leo den Marsman, Thijs Smaal, A van der 

6 
Boers, Ronald Hoorn, K. Th. 

Meene, Kees van de 
Smit Duijzentkunst, 
K.L. 

7 
Bokhove, Ronald Hopman, Steven 

Meertens, Robert 
Spaan, Ton 

8 
Bonkenburg, Janny 

Itter, Gerrit Jan 
Meijer, Herman Spilt, Nico 

9 
Booman, H. Janson, R.P Mulder,Theo Stevenhagen, Ton 

10 
Bos, Martin Janssen, J.A.L. Muré. Paul Swierstra, Eric 

11 
Broekhuijse, J. Janssen, Maurice Nieuwenhuis, Gerrit Terhorst, J. 

12 
Brouwer, Hans Jong, J. De Oldenhof, Anders Theijssen, Peter 

13 
Buren, Frits van Jong, Jan de 

ONLEESBAAR 
Verheij, Hans 

14 
Burger, Adela Jong, Wim de Oosterhuis, J Versfelt, F.W. 

15 
Dijkstra, Otto Jongerius, René Oosting J.N. Vlist, Peter van der 

16 
Dorsthorst, Dennis te Keimpema, Keimpe 

van 
Peerdeman, J.R.T. Vollmuller, Frank 

17 
Dulk, Arie den Klerk, Frans de Pothuizen, Adriaan Voort, E. Van der 

18 
Elbers, W.M. Klerk, G. De Rixten, Klaas Vos, Wim 

19 
Engeland, D.J. van Komen, T.E. 

Roelofsen, Rob 
Weger, Geert de 

20 
Eveleens Maarse, 
Pieter 

Krans, Michiel Roos, Jan Wegewijs, L. 

21 
Frissel, P Kwakkel, Frits Rouwe, Cees de Wielemaker, Kees 

22 
Gorissen, Geert 

Lagerweij, R.J. 
Rörik, Maikel Wiggenraad, Paul 

23 
Grunewold, Bart van ´t Laro, Bert Ruempol, Rutger Willemse, J.M. 

24 
Haasdijk, Jan Liebrand, Rudi 

Ruth, Matthijs van 
Woerd, F. van der 

25 
Hammink, R.R. Liefjes, R. Ruys, Sander Wolters, Ewolt 
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Bijlage 2 Overzicht van de in 2021 overleden leden 

 

 
 

E.  Agema   Purmerend 

L.J.P. Albers Heiloo 

L.H.J.H. van Asch van Wijck Rhenen 

C.M. van Baalen Utrecht 

P.C. van Battum Amsterdam 

H.G. van Beek IJmuiden 

J. Beerman Amsterdam 

M.A. Beijlsmit Amersfoort 

A.B. Biedermann Voorburg 

E. Bijleveld ‘s-Gravenhage 

W. van Blaricum Capelle aan de IJssel 

A.S. de Bode Voorschoten 

H. Bos  Eindhoven 

A.J. Cornelissen ‘s-Gravenhage 

J.T. Dieterich Zwijndrecht 

P.J. Doesburg Vlaardingen 

J.W. Fransen Amsterdam 

H.J.C. Gerbscheid Bussum 

P.M.J. van der Haagen Vriezenveen 

T. Heykoop Dordrecht 

F.C. Hoek Rotterdam 

C.J. Hol ‘s-Gravenhage 

J.W.B. ten Hoopen Amsterdam 

J.G. Huisman Santpoort-Zuid 

J. van Ieperen Rotterdam 

A. Jannessen Rotterdam 

A.K. Kabel Beverwijk 

W. Kannemans Kerk-Avezaath 

P.H. Kok Doorn 

J. Korf  Amsterdam 

P.H. Kromjong Maastricht 

H.N. Lafeber Nederhorst den Berg 

P. Lammens Zoetermeer 

A.P. Lepelaar Leiden 

T.F. Liedenbaum Doetinchem 

F.G. van Loon Maastricht 

C.A. van Luttervelt Pijnacker 

J.W. van der Mark  Zeist 

J.G.A. van Mierlo Geldrop 

P.H.J. Moser  Zwolle 

A. Pas Nieuwegein 

R.J. Pol Soest 

L.H. Pons  Vlaardingen 

J.J. Poutsma Didam 

J.I.P. Robert Schipluiden 
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G.D.J. Roelofs Almelo 

H. de Ronde Doorn 

P. Roskott Zoetermeer 

R. Salomons Zandvoort 

E.J. Scheltens Diemen 

J.H.H. Schötker Haarlem 

O.J. Schouwstra Groningen 

A.J. Schut ‘s-Gravenhage 

W.K. Sijtema Zwolle 

F.H. Slagman Castricum 

D. Slotboom Velserbroek 

P.G. van Son  Zoetermeer 

A.S. Talma Voorschoten 

O.F.H. Tanger Arnhem 

H. Telman Enschede 

P. Vahrmeijer Breda 

V.L. Veeninga  Wierden 

J.H.F. Venne Purmerend 

J.A.M. Verkerk Leidschendam 

G.K.M. Vermeulen Bilthoven 

R. Visser Hengelo (Ov.) 

R.C. Voogel Amsterdam 

A.M. de Vries Aarlanderveen 

H. van de Weijer Hilvarenbeek 

A. Wesselius Raamsdonkveer 

W.M.K. Weyts Brugge 

R. Wiersma Hurdegaryp 

M.P. van Willigen Arnhem 

T.T. Zevenbergen Oosterbeek 

W. Zigterman Delft 

K. Zijlstra Dokkum 

J.H. Zuidema Groningen 
 

 

 


