
46E ALGEMENE VERGADERING 2018

Verslag van de 46E algemene vergadering van de NVHR (AV46) gehouden op zaterdag 21 april 2018, 
aanvang 11:00 uur in Health Center Hoenderdaal te Driebergen.
Notulist: Mart Bierhoff, secretaris NVHR

A  anwezigen
De volgende leden waren aanwezig: Loek Riemens, Fred van Marle, Arthur Bauer, Hans Goulooze, 
Henk Spiekstra, Jan Boer, Tjepen Dijkstra, Ewoud Hoogendijk, Peter Lissenberg, Bert van der Vinden,
Martin Nota, Fred Overbeek, Piet van Schagen, Vok Keijsper, Lodij van Dijk, Ed Plevier, Fons 
Vendrik, Frank Hartgers, Piet van Dort, Tineke Schuurbiers, Paul Bolt, Gert van Wee, Hans Reulen, 
Ada Reulen, Wim de Raad, Hans Bijsterbosch, Jan van Liempdt (vergezeld van zijn vrouw Erica), Will
Mercier, Derk Rouwhorst, Jacques Hermans, Ad Blokhuis en het voltallig bestuur t.w. voorzitter John 
Hupse, penningmeester Hans Houtkamp, bestuursleden redactiecommissie Paul Huneker en Wim 
Steenks, bestuursleden evenementencommissie Dick Zijlmans en Jan Schuurbiers, en secretaris Mart 
Bierhoff.

Afmeldingen
Volgende leden zijn bij de secretaris afgemeld: Wim Groos, Nijmegen; Piet Blaas, Arnhem; Gidi 
Verheijen, Buchten; Ted Mooren, Amsterdam

Agenda  AV46

1.   Opening door de voorzitter
2.   Vaststellen van de agenda
3.   Notulen van de 45e Algemene Vergadering, zie RHT nr162
4.   Mededelingen en ingekomen stukken
5.   Verslag van de voorzitter

6.   Verslag van de secretaris
7.   Verslag van de kascontrolecommissie
8.   Verslag van de penningmeester
9.   Verslag van de redactiecommissie
10. Verslag van de technische commissie

11. Verslag van de propagandacommissie
12. Verslag van de evenementencommissie
13. Verslag van de bibliothecaris
14. Verslag van de ledenadministrateur
15. Verslag van de webmaster

16. Behandeling ingekomen stukken
17. Benoeming van de Kascontrolecommissie voor 2018
18. Begroting voor 2018, 2019 en vaststellen van de contributie voor 2019
19. Bestuursverkiezing
20. Rondvraag

21. Sluiting

1.   Opening door de voorzitter
Om 11:00h opent voorzitter John Hupse de vergadering en heet eenieder welkom, wijst de 
interuptiemicrofoon en verzoekt eenieder die daar gebruik van maakt zich voor te stellen. Vervolgens 
is er 1 minuut stilte ter herdenking van de overleden leden afgelopen jaar.
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2.   Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld conform de gepresenteerde agenda in RHT 162 en is hierboven 
weergegeven.

3.   Notulen van de 45  e   Algemene Vergadering 2017
Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag van de Algemene Vergadering nr45 6 mei 2017. Het 
verslag wordt vastgesteld.

4.  Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen: tevens afgemeld lid  Ted Mooren, Amsterdam

Ingekomen stukken:

Piet Blaas, Arnhem
Ik wens jullie een voorspoedige vergadering toe.
En ik hoop dat mijn voorstel van vorig jaar, waarin ik verzocht om voortaan ook de voornaam op de 
ledenbadges te printen, nu wel wordt uitgevoerd!

Gidi Verheijen, Buchten
Niet alleen de NVHR houdt op 21 april een algemene ledenvergadering. Dat geldt namelijk ook voor de Duitse 
zustervereniging GFGF, die in het weekeinde van 20-22 april in Mannheim het jaarlijkse evenement houdt. 
Vorig jaar was dat in Veldhoven/Eindhoven en mocht ik dat organiseren.
Een en ander betekent dat ik dit jaar bij de ALV van de NVHR verstek zal moeten laten gaan.
Graag wens ik het bestuur en aanwezigen een vruchtbare vergadering.

Wim Groos, Nijmegen
Vanwege andere niet te verzetten afspraken kan ik helaas niet bij de ALV van de NVHR aanwezig zijn.
Ik wens jullie een goede vergadering toe en lees naderhand uiteraard met interesse het verslag in ons tijdschrift.

5.  Verslag van de voorzitter over 2017                                                              John Hupse

Ter aanvulling van de jaarverslagen van de verschillende commissies hierbij het jaarbericht van de voorzitter. 
Dit gaat over de terugval van het aantal leden, over de noodzakelijke vernieuwing binnen de NVHR, over de 
digitalisering van de bibliotheek en over de nieuwe privicaywetgeving.
De vernieuwing dient versneld te worden ingevoerd omdat anders op korte termijn een verschraling van het 
NVHR-aanbod zal ontstaan. Kende de NVHR in 2015 nog 1700 betalende leden, eind 2017 was dit afgenomen 
tot 1570 leden. De verwachting is dat bij ongewijzigd beleid het aantal NVHR-leden dit jaar daalt tot ongeveer 
1530.
Voor 2016 en 2017 is het bestuur er in geslaagd te besparen op de kosten (met name op de drukkosten van het 
Radio Historisch Tijdschrift), en om de contributie versneld te innen. Dit om de financiële effecten van de 
daling van het ledental tijdelijk te kunnen neutraliseren. Mede door de aantrekkende economie gaat de 
afkalving van ons ledenbestand minder snel dan in 2016, maar van een groei van het ledental is op dit moment 
nog geen sprake.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei 2017 heeft het bestuur een aantal voorstellen gedaan die tot doel
hebben deze negatieve ontwikkeling te stoppen. En zo mogelijk het ledental weer te doen stijgen. De reakties 
zijn overwegend instemmend. Men vind het vreemd dat de NVHR zich niet aanpast aan de jongere verzamelaars
die nu eenmaal een wat andere instelling hebben en zich kennelijk niet zo snel binden aan een organisatie zoals 
de NVHR. Communicatie tussen deze veertigers vindt dan ook meestal plaats via het internet, denk hierbij aan 
de bekende sociale netwerken (radioforums en facebook).
Het verder ontsluiten van de NVHR-radiobeurzen voor onze doelgroep (veertigers) en het hanteren van een 
marktconforme tafelhuur zijn concrete voorstellen van het bestuur. Inhoudelijk ligt daarna de weg open om 
naast de Radio's en TV's ook de meer hedendaagse Audio-hobby te gaan ondersteunen. Hiervoor is met name 
belangstelling bij de jongere generatie.
De aangekondigde ruimere openstelling van de NVHR-radiobeurzen heeft de Vereniging per december 2017 
kunnen realiseren, zoals is afgesproken met de leden tijdens de Ledenvergadering in 2017. Niet-leden hebben 
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voortaan toegang tot de beurszaal. De modernisering van de beurspasjes (vermelden voornamen) is helaas nog 
niet gerealiseerd, mede omdat de hiervoor benodigde voornamen nog in onvoldoende mate zijn geregistreerd.
In 2017 heeft het bestuur het besluit genomen om de NVHR-bibliotheek in haar geheel te digitaliseren. Het doel 
hiervan is twee-ledig, een besparing op de bibliotheekkosten, en het op termijn realiseren van een veel betere 
toegang via on-line raadpleging van de aanwezige boeken en tijdschriften. Voor dit doel is een high-tech 
documentenscanner in gebruik genomen door de bibliothecaris, waarmee ondertussen enige honderden 
tijdschriften zijn ingescand en geïndexeerd.
Dit jaar zal de nodige inspanning moeten worden gestoken in het realiseren van de vereisten die door de nieuwe
privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) aan onze vereniging worden gesteld. Het gaat 
onder meer om het opstellen van een register met alle verwerkingen, het ontwikkelen van een beleid m.b.t. 
gegevensbescherming en de daaruit voortvloeiende aanpassingen en beveiligingen.

De voorzitter John Hupse licht zijn verslag toe.
Vraag lid Gert van Wee: Wat doen we met de oude boeken als de bibliotheek wordt gedigitaliseerd? 
Het bestuur zoekt naar een oplossing voor de bestemming van de oude boeken. Volgens de 
Nederlandse auteurswet mogen boeken binnen een besloten vereniging worden gedigitaliseerd en die 
bestanden aan leden ter inzage worden gegeven, echter de originelen moeten worden bewaard.

6.   Verslag van de secretaris over 2017                                                            Mart Bierhoff

NVHR Verenigingsjaar 2017, afgekort NVHR2017
Mutaties bestuur

Bij de Algemene Vergadering nr.45, gehouden 6 mei 2017, waren de bestuursleden Jan Schuurbiers en 
Hans Houtkamp aftredend en zijn herkozen. Er zijn er geen bestuursmutaties geweest.

In NVHR2017 zijn er drie bestuursvergaderingen gehouden:
BV175 op 06 mrt 2017, bij Paul Huneker in Heemstede
BV176 op 19 juni 2017, bij John Hupse in Schoonhoven
BV177 op 11 sept 2017, bij Dick Zijlmans in Alkmaar
De geplande december vergadering ging vanwege de weersomstandigheden niet door.

Bij de bestuursvergaderingen kwamen vooral de volgende punten ter sprake:
de actiepuntenlijst, bibliotheekbeleid, toegangsbeleid beurzen, vernieuwen NVHR. De actiepuntenlijst is
duidelijk kleiner geworden.

In 2017 werden de volgende besluiten door het bestuur genomen:
Besluit BV175
Eind 2017 zullen de contributie en betalings herinneringen separaat worden verzonden, dus niet met 
een inlegvel in het RHT.
Besluit BV176
Er zullen geen speldjes meer worden uitgereikt of verzonden aan leden die 10 of 25 jaar lid zijn. Ook 
zullen geen insignes voor 40 jarige leden worden aangemaakt.
Besluit BV177
Het bibliotheekbestand wordt gedigitaliseerd. Gescande boeken en tijdschriften worden uit de 
bibliotheek verwijderd.

De verslagen zijn beschikbaar op de website van de NVHR.
In NVHR2017 besloeg de correspondentie van het secretariaat

2 brieven ontvangen per post
1 brief verstuurd per post
150 email conversaties met convocaties, nieuwjaarswensen, adreswijzigingen, opzeggingen
en 16 condoleance brieven aan nabestaanden van overleden leden

De secretaris Mart Bierhoff leest zijn verslag voor en wijst op de fout van de plaats van samenkomst in
de alinea bestuursvergaderingen, het moet niet Heemstede maar Heemskerk zijn.
Geen vragen of opmerkingen.
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7.   Verslag van de kascontrolecommissie                                                               Paul Bolt

Lid Paul Bolt leest de bevindingen voor van de kascontrolecommisie 2017, naast hem bestaande uit lid
Lodij van Dijk en ledenadministrateur Tineke Schuurbiers-Noorda. Hij bedankt penningmeester Hans 
Houtkamp voor zijn verrichtingen en vraagt de aanwezigen het bestuur decharge te verlenenen over de 
financiën in 2017.
Met algemene stemmen verleent de Algemene Vergadering het bestuur decharge.
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8.   Verslag van de penningmeester over 2017                                             Hans Houtkamp

De inkomsten in het jaar 2017 waren nagenoeg gelijk aan die van het jaar 2016. De uitgaven daarentegen zijn 
gestegen, voornamelijk veroorzaakt door de uitgaven ten behoeve van de viering van het 40-jarig bestaan van 
onze NVHR. Het jaar 2017 wordt mede hierdoor afgesloten met een gering nadelig financieel resultaat.Medio 
september werden bij de ING-bank twee machtigingen met beperking (alleen lezen) aangevraagd, een voor de 
ledenadministratie en een voor de beurzenadministratie. Het kunnen inzien van de beide rekeningen door de 
respectievelijke administraties geeft veel gemak, ook aan de penningmeester.
Helaas door fouten bij de bank is het in 2017 niet gelukt om de machtigingen te verkrijgen.
Wordt vervolgd in 2018.

Penningmeester Hans Houtkamp licht zijn verslag toe. Toevoeging eind maart 2018 heeft de INGbank 
de ledenadmnistratie en de beurzenadministratiee toestemming gegeven voor het inzien van de 
rekening.
Vraag van lid Frank Hartgens waarom de porto- en druk-kosten van in 2016 26k€ naar in 2017 35k€ 
zijn gegaan? Antwoord door penningmeester Hans Houtkamp, bestuurslid Paul Huneker en 
ledenadministrateur Tineke Schuurbiers: vanwege brieven en drukwerk 40 jarig bestaan, de extra 
mailing t.b.v. de contributie en de pakketjes voor de nieuwe leden.
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9.   Verslag van de redactiecommissie over 2017                                             Paul Huneker

2017 was voor het RHT een mooi jaar. We hebben verslag gedaan van het succesvolle 40-jarig jubileumfeest.
We hebben nog nooit zoveel pagina’s volgeschreven als in 2017: 228 pagina’s (inclusief de omslagen). De 
onvolprezen Piet van Schagen heeft inmiddels t/m RHT 162 in al die jaren al 183 bijdragen geleverd; de 
absolute koploper.
We hadden weer een grote verscheidenheid aan artikelen, aangeleverd door onze leden. Blijft u dat ook doen, 
velen lezen ze met plezier.
We hebben (tot nu toe) één commerciële adverteerder. Het aantal ledenadvertenties blijft rond de 20 
schommelen.
Blijft u uw advertenties voor in het RHT inleveren, ook met foto. Dan kunnen we later op papier nog eens 
nakijken wat er in een bepaald jaar werd gevraagd of aangeboden, uw eigen geschiedenis dus.
Namens het bestuur wil ik als eindredacteur alle redactieleden hartelijk danken voor hun bijdragen in het 
afgelopen jaar.

Bestuurslidlid Paul Huneker leest het verslag van de redactiecommissie voor. Geen vragen of 
opmerkingen.

10. Verslag van de technische commissie over 2017                                 Jacques Hermans

Zoals elk jaar heeft de TC zich bezig gehouden met de volgende onderwerpen. Ook dit jaar hebben we weer veel
mensen kunnen helpen d.m.v.: 
Cursus in Haarlem:
In Haarlem zijn er dit seizoen 3 nieuwe cursisten bijgekomen. Het cursusschema is in Haarlem wat minder 
strak dan in Ede. Oorzaak is in belangrijke mate de woensdagavond. Het is vaak niet mogelijk alle avonden te 
bezoeken waardoor een strak verloop van de lesstof niet eenvoudig is. Wellicht is er 1 hobbyvriend die examen 
wil doen. Dat gaan we dan combineren met het examen in Ede dat voor mei 2019 gepland staat. Belangrijk is, 
dat de mensen met elkaar, behalve de overdracht van kennis en ervaring,  bezig zijn met de hobby.
Cursus in Ede:
In september 2017 is in Ede de Basiscursus Radiotechniek weer van start gegaan met een nieuw seizoen. Tot 
mei 2019 worden er 16 lesavonden georganiseerd, afgesloten met een examen in mei 2019. Daarna volgt in 
september 2019 de start van de cursus voor gevorderden. De belangstelling is dit keer zo groot dat we een 
opnamestop moesten invoeren. Er zijn eenvoudig geen zitplaatsen meer beschikbaar. Ook nu zijn er weer enkele
cursisten uit België. Opvallend is ook dat er tot nu toe slechts 2 mensen  zijn afgehaakt omdat de stof voor hen 
te moeilijk was. 
Internet Reparatiecursus:
Evenals vorig jaar weet de Webmaster hier waarschijnlijk meer over te vertellen omdat de TC hier maar een 
zeer beperkte rol in speelt.
Technisch adviseur TC
Bij Piet van Schagen komen regelmatig vragen binnen. Soms van algemene aard zoals een ruilbeursdatum, 
maar meestal van technische aard. Opvallend is wel de verschuiving van telefonische aanvragen naar vragen 
gesteld per e-mail. Een prima methode omdat de beantwoording dan kan plaats vinden wanneer de tijd 
daarvoor beschikbaar is. In de meeste gevallen slaagt Piet erin de antwoorden te formuleren. Als dat 
onverhoopt eens een keer niet lukt, is er binnen de vereniging voldoende kennis aanwezig om dit op te lossen.
Reparatieavonden: 
Vooral in Ede, mede door de gunstige vrijdagavond, is de belangstelling enorm. Soms zijn er tussen de 25 en 30
mensen aanwezig. Regelmatig is er te weinig plaats voor alle bezoekers. Geen probleem, men helpt elkaar en 
neemt het eigen toestel een volgende keer onderhanden. Ook afgelopen jaar kwamen onze Belgische vrienden 
zeer frequent naar Ede!
In Haarlem is dat moeilijker omdat de woensdagavond wat ongunstiger is voor degenen die de volgende dag 
weer aan het werk moeten.
Hoewel kleinschaliger, zijn de avonden in Haarlem zeer de moeite van het bezoeken waard. Ikzelf heb meerdere 
malen meegemaakt hoe plezierig deze bijeenkomsten zijn.
TC pagina op de website, diverse demonstraties en interessante schakelingen.
Schematheek.
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Wordt intensief gebruikt, waarschijnlijk ook omdat we deze service kosteloos ter beschikking stellen, het bestand
is tot nu toe vrij toegankelijk voor iedereen. Op  het Radioforum is te lezen dat veel mensen, helaas ook veel 
niet-leden, hier dankbaar gebruik van maken. Persoonlijk vind ik het jammer dat er tegenwoordig soms wat 
minder solidariteit bestaat en men het vanzelfsprekend vind dat wij deze service verlenen. Een lidmaatschap 
van onze vereniging is kennelijk secundair.
Reparatiedagen:
Deze dagen mogen zich onverminderd in een grote belangstelling verheugen. De opkomst is soms 
overweldigend. Een hoogte- of zo u wilt dieptepunt, was de reparatiedag in Hardinxveld-Giesendam. Het aantal
bezoekers was daar zo hoog dat we veel mensen moesten teleurstellen. Daarom hebben we daar een extra dag 
ingelast zodat we zoveel mogelijk mensen alsnog konden helpen.
Tot slot:
Ook nu weer vind ik het belangrijk om de prachtige fotoreportages die Piet Blaas maakt te noemen. Door deze 
opnames blijft het verleden van onze vereniging levend voor latere generaties maar ook genieten onze leden nu 
al van de mooie opnames. Zelf ontdek ik regelmatig op foto’s van de NVHR dagen voorwerpen waar ik zelf 
waarschijnlijk meerdere malen aan voorbij ben gelopen, soms erg jammer, soms niet……
Als er nog vragen zijn wil ik graag proberen die te beantwoorden.

Lid Jacques Hermans leest het verslag van de Technische commissie voor. Er is enige discussie over de
gratis schematheek. Omdat de schematheek ook gebruik maakt van andere schemaverzamelingen, is 
inzage via onze website met vrije toegang, dus niet alleen na inloggen van NVHR-leden.
Voor reparatiedagen geldt dat de organisatoren moeten zorgen voor een localiteit en andere 
voorzieningen, de NVHR zorgt dan voor voldoende reparateurs. Lid Fred van Marle vraagt of er 
vrijwillige bijdrages tijdens de reparatiedagen worden verlangd. Lid Jacques Hermans meldt dat de 
bezoekers vaak bijdragen.

11. Verslag van de propagandacommissie over 2017                                              Paul Bolt

Het afgelopen jaar heeft de PR-commissie 13 maal een beurs bezocht. Dat is minder dan in 2016, maar er zijn 
enkele beurzen uitgevallen, o.a. Hoenderloo en het Rotterdams Radio Museum. Net als andere jaren waren we 
present op de eigen NVHR- en reparatiedagen alsook bij de Dag van de Radio-amateur (VERON) te Apeldoorn,
de beurs in Emmen en de laatste beurs Oude Techniek in Hoenderloo. In het noorden van het land heeft Marten 
van der Velde de GRORAT (Groninger Radio Amateurtreffen), de radiomarkt in Eelde en de beurzen in 
Beetsterzwaag en Tytsjerk (VERON Friesland Noord) bezocht.
Het blijft lastig het effect van onze beursbezoeken in te schatten. De ledenwinst is lastig te meten. 
De verkoop van boeken loopt enigszins terug, daar lijkt enige verzadiging op te treden. De verkoop van USB-
sticks met 40 jaargangen is afgelopen jaar blijven steken op 23 stuks.
De voorraad RHT’s is inmiddels opgelopen tot ruim 3.500. Een groot deel ligt in het archief in Hoevelaken, de 
rest bij mij thuis. De verkoop van RHT’s wisselt, soms vraagt men om enkele nummers, af en toe ook om hele 
jaargangen. Helaas worden regelmatig op beurzen door andere standhouders ook oude RHT’s aangeboden, dat 
maakt de verkoop voor de NVHR weer wat lastiger. 
Ook dit keer wil ik Tineke en Jan Schuurbiers bedanken voor de assistentie tijdens de beurzen. Het is prettig als 
er iemand is die het eens kan overnemen. En natuurlijk Marten van der Velde die het noorden voor zijn rekening
neemt.

Lid Paul Bolt leest het verslag van de propagandacommissie voor. Er zijn geen vragen of 
opmerkingen.

12. Verslag van de evenementencommissie over 2017           Dick Zijlmans, Jan Schuurbiers

Het veertig jarig jubileum van de NVHR, herdacht in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee, heeft de vereniging 
landelijk een grotere bekendheid gegeven en de onderlinge band tussen de leden verstevigd.
De tafelbezetting van de beurs op 12 april was redelijk, die van juni liet een dieptepunt zien van liefst 42 lege 
tafels. De septemberbeurs was uitstekend,  maar die van december liet weer te wensen over met 23 reserve 
plaatsen.
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Het aantal bezoekers en introducees zag er veelbelovend uit en is een stimulans om op deze weg door te gaan.
De radio reparatiedagen in Driebergen en elders in Nederland en België zijn meer dan succesvol en worden 
zeer gewaardeerd.  
Demonstraties en lezingen tijdens onze NVHR dagen worden zeer op prijs gesteld, maar de spontane 
medewerking vanuit de leden is ook dit jaar zeer teleurstellend geweest.
Leden die een bijdrage willen leveren in welke vorm dan ook, kunnen contact opnemen met de 
evenementencommissie.
 De regelmatige bezoeker aan de beurs zal het niet ontgaan zijn dat ook de evenementencommissie de 
nabestaanden van ons ontvallen leden adviseert over het hoe om te gaan met de verzameling en daarbij alle 
medewerking verleend bij het afwikkelen van nalatenschappen.
Ook dit jaar hebben wij weer veel steun mogen ondervinden van een groep actieve mensen van de Scouting 
Admiralengroep van Uithoorn.

Bestuurslid Dick Zijlmans voert namens de evenementencommissie het woord.
De NVHR-dagin Hoenderdal is een ontmoetingsplaats voor leden voor uitwisseling van gegevens, 
kennis en onderdelen.
In juni 2018 wordt de De NSF-dag georganiseerd tergelegenheid van de oprichting van NSF 100 jaar 
geleden.
In juni 2019 zal er een expositie worden gehouden voor 100 jaar radio in Nederland van Idzerda.
Bestuursleden Jan Schuurbiers en Dick Zijlmans zijn voornemens eind 2018 af te treden. Bestuurslid 
Jan Schuurbiers, die de radiobeurs nu 17 jaar organiseert, vreest dat zijn rijbewijs wegens slecht zien 
niet wordt verlengd. Een verdere invulling van zijn functie is dan niet meer mogelijk. 
Lid Fons Vendrik vindt de toonzetting in het verslag over de exposities, demonstraties en lezingen  
negatief. Bestuurslid Dick Zijlmans spreekt over het vele werk voor de exposities vaak tezamen met 
lid Bernard Terlingen.

13. Verslag van de bibliothecaris over 2017                                                        John Koster

In het verslagjaar werden 21 boeken uitgeleend en werden 5 kopieën van artikelen verstrekt.
Er werden 13 gedigitaliseerde documenten toegevoegd aan het online bestand van de Bibliotheek.
Er werden geen fysieke documenten meer aangeschaft. Vanaf nu worden nog slechts pdf-files geüpload. 
Tijdens de Bestuursvergadering BV177 op 11 sept 2017 werd besloten de Bibliotheek in een periode van 10 jaar
te gaan digitaliseren, o.a. vanwege de hoge kosten van de ruimte in Hoevelaken die momenteel wordt gebruikt.
Inmiddels is een Czur ET16 Plus scanner aangeschaft en is een begin gemaakt met het scannen van 
documenten.

De bibliothecaris John Koster is niet aanwezig. Voorzitter John Hupse leest zijn verslag voor. Er is 
enige gedachtenwisseling over het digitaliseren van de bibliotheek en het bestuursarchief. De 
aangeschafte scanner Czur ET16 Plus scant de documenten snel, en met de meegeleverde software 
kunnen de bestanden in doorzoekbare PDFbestanden worden omgezet. Het bestuur zal een tweede 
exemplaar aanschaffen om de bestuursbestanden te digitaliseren.

14. Verslag van de ledenadministrateur over 2017                     Tineke Schuurbiers-Noorda

Ontwikkeling ledenbestand 2017

Nederland
Ledenbestand per 31 december  2017 Nederland: 1398 + Buitenland: 127 = 1525
Ledenbestand per 1  april            2017 Nederland: 1420 + Buitenland: 129 = 1549
Nieuwe leden                      67                                        (in 2016: 53)
Overleden                             22                                       (in 2016: 25)
Bedankt                                54                                       (in 2016: 54)
Niet betaald                         40                                      (in 2016: 42)
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Netto toename ledental        48 - (22 +54+40) = min 48 (in 2016: min 39)  

Buitenland
Nieuwe leden                     7                                          (in 2016: 5)
Overleden                            1                                         (in 2016: 1)
Bedankt                               3                                       (in 2016: 2)
Niet betaald                         6                                      (in 2016: 9)
Netto toename ledenaantal  7 -   ( 1+3+6) =  min 3     (in 2016: min 3)

De gemiddelde leeftijd van nieuwe leden is ongeveer 60 jaar. De reden die leden geven voor het beëindigen van 
het lidmaatschap zijn van diversen aard; geen interesse meer, ouderdom, problemen met de gezondheid en 
financiële reden. Een groot deel geeft geen rede op. Het leden aantal daalt nog steeds dat geeft voor de 
toekomst van de vereniging toch wel zorgen ter meer omdat wij veel leden van rond de tachtig jaar hebben. 
Wat we nu zien is dat nieuwe leden maar een paar jaar lid zijn soms maar 1 jaar. De reden daar van is dat men 
de digitale cursus wil volgen daar voor moeten zij lid zijn van onze vereniging.
De ledenadministratie wil nogmaals benadrukken dat het van groot belang is dat u elke wijziging van u 
gegevens aan ons doorgeeft ook als u banknummer wijzigt. Het is van groot belang dat u bij u betaling ook u lid
nummer vermeld zeker als u betaald via een andere naam bv van u partner of via u bedrijf. Wij krijgen 
regelmatig een RHT retour van een lid waar wij geen adres wijziging van hebben ontvangen. Het is eindelijk 
voor elkaar ik heb nu een kijkfunctie in de contributie rekening. Daar ben ik blij mee en maakt het stuk 
makkelijker om de vragen over de contributie te beantwoorden. Dit jaar is de contributie brief apart gestuurd 
en dat heeft geresulteerd in een vlotte contributie betaling. 
Ledenbestand per 1 april 2018 1558.

Ledenadministrateur Tineke Schuurbiers-Noorda doet verslag over de ledenadministratie 2017.
Er zijn geen verdere vragen.

15. Verslag van de webmaster over 2017                                                               Piet Blaas

De webmaster verzorgt de uitingen van de NVHR op internet. Dat houdt het volgende in:
 up-to-date houden van de website
 inschrijvingen en technisch onderhoud van de online radiocursus
 NVHR-pagina op Facebook onderhouden
 YouTube kanaal onderhouden
 Twitteraccount bijhouden
 Instagram account bijhouden
 fotograferen van NVHR-evenementen en de foto’s op internet publiceren

Taken door anderen verricht:
 logincodes verstrekken aan leden (Tineke Schuurbiers)
 schematheek uitbreiden en onderhouden (John Hupse)
 vragen beantwoorden die via info@nvhr.nl binnenkomen (John Hupse)
 bibliotheek op internet onderhouden (John Koster)

Websitebezoek
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Het aantal bezoekers aan de NVHR-website is al een aantal jaren redelijk constant (binnen een kleine 
bandbreedte). Ook dit keer is dat niet anders: 768.373 paginaweergaves (1 april 2017 – 1 april 2018) tegenover
747.614 (1 april 2016 – 1 april 2017), een kleine stijging van 2,78%. Hier zit natuurlijk ook een groot aantal 
paginaweergaven bij van mensen die de website meerdere malen bezoeken. 
De schematheek en de schematheek van de GFGF zorgen voor de grootste aantallen bezoekers. Na deze 
pagina’s volgen de agenda, de linkenpagina en de algemene pagina van de verslagen van het radiocafé. 

E-mails aan info@nvhr.nlWekelijks komen er e-mails binnen, geadresseerd aan info@nvhr.nl. Voor een deel 
betreft het berichten waarin radio’s of andere items worden aangeboden. Vaak ook betreft het verzoeken om 
meer informatie over apparaten. Deze mails stuur ik door naar John Hupse, die ze dan prompt beantwoordt.
Facebook
Ondanks de negatieve berichtgeving over Facebook de laatste tijd is de webmaster van plan hier toch aandacht 
aan te blijven geven. Facebook geeft namelijk de mogelijkheid om mensen kennis te laten maken met de NVHR 
die we anders niet zouden bereiken.
De fotoreportage van bijvoorbeeld de reparatiedag van 18 maart j.l. in Driebergen werd via de gebruikelijke 
kanalen (forum) door 442 personen bekeken. Via Facebook zagen 590 personen de fotoreportage. Waarbij het 
onder aandacht is gebracht bij 2267 personen. Het is niet na te gaan in hoeverre dit dezelfde personen betreft.
Tegenwoordig gaat een deel van de communicatie, die anders via e-mail zou verlopen, via Facebook. Mensen 
stellen bijvoorbeeld technisch inhoudelijke vragen via Facebook. Deze berichten stuur ik ook door naar John 
Hupse ter beantwoording.
Online radiocursus
Het aantal belangstellenden het afgelopen jaar voor de online radiocursus is niet groot. Er hebben zich slechts 
enkele belangstellenden gemeld.
Klassikale radiocursus Ede
Afgelopen september is er weer een nieuwe groep gestart met de klassikale basiscursus radiotechniek. De 
organisatie van deze cursus vroeg mij in juni om assistentie bij het promoten van deze cursus. Op dat moment 
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waren er 14 aanmeldingen. Na een online campagne via de website en Facebook was het aantal 
belangstellenden in september gestegen tot 34, waarbij het maximaal aantal deelnemers ruim werd behaald.

De webmaster Piet Blaas is niet aanwezig. Voorzitter John Hupse licht zijn verslag toe.
Er zijn geen verdere vragen.

16. Behandeling ingekomen stukken voor de algemene vergadering nr46 2018

Piet Blaas, Arnhem
En ik hoop dat mijn voorstel van vorig jaar, waarin ik verzocht om voortaan ook de voornaam op de 
ledenbadges te printen, nu wel wordt uitgevoerd!

De inzending van lid Piet Blaas wordt behandeld. Er is enige verwarring over of het nu een voorstel of 
een reeds in bij de AV45 2017 genomen besluit is om de voornamen van de leden op de badge te 
vermelden. In 2017 is dat besluit al genomen, het is bij de uitreiking van de badges in 2018 nog niet 
uitgevoerd. Voorzover de voornamen in 2019 bekend zijn worden die dan op de badges vermeld.

17. Benoeming van de Kascontrolecommissie voor 2018
Lid Paul Bolt (3e keer), lid Lodij van Dijk (2e keer) en ledenadministrateur Tineke Schuurbiers-
Noorda (2e keer) worden benoemd tot leden van de kascontrolecommissie 2018.
Men mag slechts 3 achtereenvolgende jaren lid zijn van die commissie. Daarna geldt een rustpauze van
2 jaar. Lid Gert van Wee meldt zich aan.

18. Begroting voor 2018, 2019 en vaststellen van de contributie voor 2019
De penningmeester Hans Houtkamp heeft de volgende begrotingen opgesteld:

De voorgestelde begroting van 2019 is vastgesteld.

Vaststellen contributie 2019
De contributie in 2018 was 40€ per jaar, 2€ extra bij niet automatische incasso.

pagina 11 van 12 pagina’s



46E ALGEMENE VERGADERING 2018

De contributie wordt jaarlijks met 2€ verhoogd. Bij aclamatie is nu de contributie voor leden in 
Nederland vastgesteld op 42€, met 2€ extra bij niet automatische incasso. Vanwege de hogere 
portokosten wordt voor leden in het buitenland in 2019 de contributie 48€, te verhogen met 2€ bij niet 
automatische incasso.

19. Bestuursverkiezing
De voorzitter, de John Hupse is aftredend, en stelt zich herkiesbaar.
De secretaris, Mart Bierhoff is aftredend, en stelt zich herkiesbaar.
Er zijn geen (schriftelijke) aanmeldingen voor bestuursleden. Derhalve is er geen stemming voor de 
functie voorzitter en secretaris, en blijft John Hupse voorzitter en Mart Bierhoff secretaris.

20. Rondvraag
Lid Jan Boer Wageningen: Wat doet de vereniging i.v.m. de verzamelingen van overleden leden?
De evenementencommissie helpt de erven met advies, uitzoeken en verkoop van de verzamelingen.
Een vraag uit de linker rij: waar is de vereniging statutair gevestigd?
In Utrecht, daar is tevens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
Lid Wim de Raad: Trekt het besluit voornamen op de badges te vermelden in twijfel.
Er wordt gewezen op het besluit na stemming van de AV45 in 2017: voor zover bekend worden de 
voornamen vermeld.

21. Sluiting    
Voorzitter John Hupse sluit om 14:25h de vergadering, dankt eenieder en wenst behouden thuiskomst.
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