
Verslag van de 180e bestuursvergadering (BV180) van de NVHR op maandag 03 september2018
Plaats: Paul Huneker, Heemskerk
Aanvang: 12:08 uur. 
Aanwezig: John Hupse, Paul Huneker, Wim Steenks, Jan Schuurbiers, Tineke Schuurbiers-Noorda, 
Dick Zijlmans, Mart Bierhoff
Afgemeld: Hans Houtkamp
Van: Mart Bierhoff, secretaris NVHR
Dd: 08 september 2018
Volgend bestuursoverleg: BV181,  ma 03 december 2018, 12:00h,  Jan & Tineke Schuurbiers

1. Opening BV180
John opent om 12:08h de vergadering en heet iedereen welkom. Hans Houtkamp is ziek en heeft
zich afgemeld.

2. Vaststellen agenda BV1  80
Er zijn geen aanvullingen op de agenda BV180.
1. Opening
2. Vaststellen agenda BV180
3. Doornemen actielijst en vaststellen verslag bestuursvergadering nr. 179, gehouden maandag
    03 juni 2018
4. Ingezonden en uitgaande stukken, brieven, email
5. Mededelingen commissies

1. Evenementencommissie
2. Penningmeester
3. Redactiecommissie
4. Technische commissie
5. Propagandacommissie
6. Bibliotheek
7. Website
8. Ledenadministratie

6. Aanschaf computer t.b.v. documentenscanner
7. Privacy beleid
8. Rondvraag
9. Actiepunten, actielijst
10. Besluiten
11. Volgende bestuursvergadering, wanneer, waar
12. Sluiting

3. Doornemen actielijst en vaststellen verslag bestuursvergadering nr. 179

2016 27      opzet webwinkel tijdschriften zoals RHT, actie John, wachten is op de definitieve
                   ingebruikstelling van de NVHR-website bij de nieuwe provider. Wordt aangehouden.
2017 04      Aanplakbiljet balie toegang NVHR-dag, actie Dick, is gemaakt, afgehandeld
2018 02      Tekst over parkeren in artikel van het NVHR wordt nagezien, actie Paul, Jan,
                   afgehandeld.

Het verslag van BV179, weliswaar laat ingediend, wordt goedgekeurd.

4. Ingezonden en uitgaande stukken, brieven, email
Geen binnengekomen post. Eén telefonische adreswijziging. Doorgegeven aan de 
ledenadministratie.

5 Mededelingen commissies
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5.1 Evenementencommissie
Algemene vergadering 2019, dataum en locatie nog onbekend. Locatie bij museum Beeld en 
Geluid wordt overwogen.
Matige bezetting van de beurstafels op de afgelopen en komende NVHR-dagen. De leegte wordt
verbloemd door in de rijen 4 i.pv. 5 beurstafels te plaatsen.
07 september 2019 NVHR-dag met aandacht voor 100-jaar IDZ. Echter het omroepmuseum, 
museum beeld en geluid overweegt ook een tentoonstelling IDZ. Misschien kan de NVHR daar 
een bijdrage leveren.

5.2 Penningmeester
Hans is ziek. Verder geen mededelingen.

5.3 Redactiecommissie
Mogelijk een commerciele advertentie van een museum in de volgend RHT. Een speciaal 
museum tarief wordt opgesteld.

5.4 Technische commissie
Reparatiedagen 2019: tweemaal ‘s-zomers in Ede, tweemaal ‘s-winters in Driebergen, eenmaal 
in Herk de Stad (B).

5.5 Propagandacommissie
Geen mededelingen.

5.6 Bibliotheek
We voerden een kleine discussie over de bewaarplaats van de gescande boeken. Geopperde 
mogelijkheden: in pakketten van tientallen in bruikleen bij geselecteerde leden thuis. Schenken 
aan de Koninklijke Bibliotheek. In permanente bruikleen bij het Archiv-GFGF in Hainichen (bij 
Dresden) BRD.

5.7 Website
De nieuwe internet provider wordt getest (weblink NVHRgo.nl). Deze provider is aanmerkelijk 
goedkoper dan de huidige xs4all. Webmaster Piet Blaas is bezig een veiligheidscertificaat (t.b.v. 
een https predicaat) te verkrijgen voor de NVHR website op de nieuwe provider locatie.

5.8 Ledenadministratie
Corinne Maas, de doekjeswever, heeft haar lidmaatschap opgezegd, en zal in de toekomst niet 
meer op de NVHR-dag zijn. Op haar website is men wel in de gelegenheid luidsprekerdoek te 
bestellen.

6. Aanschaf computer t.b.v. documentenscanner.
Een laptop computer kan t.b.v. de tweede CZUR scanner aangeschaft worden.

7. Privacy beleid
Er is een vragenlijst beschikbaar t.b.v. ons beleid t.a.v. privacy. Tineke maakt ook gestroomlijnde
ledenlijsten met minder gegevens van de leden voor medewerkers van diverse activiteiten 
commissies. Actiepunt 2018 03.

8. Rondvraag
Tineke vraagt hoe de inlogcodes van ex-leden op de website gewist kunnen worden. Naast 
toevoegen van nieuwe inlogcodes, voorziet het programma ook van een tab om de code te 
verwijderen.

9. Actiepunten BV180
Twee nieuwe actiepunten, zie actiepunten lijst op de volgende pagina. 2018 04 is bedoeld om 
een beter overzicht en archivering van de actiepunten te verkrijgen.

10. Besluiten BV179
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Geen besluiten.

11. Volgende bestuursvergadering, wanneer, waar
Volgende bestuurvergadering 03 december 2018 bij Jan en Tineke Scuurbiers in Uithoorn. Er is 
gewisseld van locatie. De dan volgende vergadering in 2019 zal zijn bij Hans Houtkamp in 
Haarlem.
Voor de vergaderingen, zie tabel vergaderdata op pagina 3. 

12. Sluiting
John sluit BV180 om 15:08h en dankt eenieder voor zijn bijdrage.

Actie punten overgebleven na en toegevoegd bij BV179

nr Actiepuntenlijst 2016 actie status

27 Opzet webwinkel tijdschriften zoals RHT John aangehouden

nr Actiepuntenlijst 2017 actie status

04 Aanplakbiljet regeling toegang beurzen bij de balie van
de radiobeurs.

Dick, Paul afgehandeld

nr Actiepuntenlijst 2018 actie status

02 Vergadering parkeerbeleid NVHR dag Jan, Paul afgehandeld

03 Gestroomlijnde ledenlijst t.b.v. commissieleden met 
gebruiksaanwijzing

Tineke nieuw

04 Excel-lijst t.b.v. beter overzicht en archivering van de 
actiepunten 

Mart nieuw

Vergaderdata en locaties 2018, 2019

Vergader-data en -locaties 2018, bestuursvergaderingen (BV) beginnen om 12:00h

03 december 2018 BV181 Hans Houtkamp, Haarlem

Vergader-data en -locaties 2019, bestuursvergaderingen (BV) beginnen om 12:00h

04 maart 2019 BV182 Hans Houtkamp, Haarlem

03 juni 2019 BV183 Mart Bierhoff, Deurne

02 september 2019 BV184 Dick Zijlmans, Alkmaar

02 december 2019 BV185 Wim Steenks, Wageningen
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