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1. Vereniging  

 
De Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio, NVHR, is opgericht op 19 maart 
1977. Zij stelt zich ten doel de belangstelling voor de geschiedenis van de radio, zowel in 
technische als algemene zin, te stimuleren. De NVHR is een vereniging voor 
geïnteresseerden in de geschiedenis van de radio, -telegrafie, -telefonie, TV, audio en video 
en aanverwante zaken. Tevens is zij er voor verzamelaars van historische apparaten en 
accessoires, media, onderdelen, meetapparatuur en elektrische objecten die binnen dit 
kader vallen. Die belangstelling richt zich niet alleen op de beginjaren van de radio, maar 
evenzeer op latere (halfgeleider) technieken.  
 
De vereniging ontplooit voor het bereiken van deze doelstelling de volgende activiteiten: 
 

- uitgeven van een tijdschrift (RHT), met zowel technische als informatieve artikelen en 
met de mogelijkheid tot het plaatsen van advertenties 

- voeren van een website 
- organiseren van cursusavonden 
- organiseren van reparatieavonden 
- behulpzaam bij het oplossen van problemen 
- organiseren van ruilbeurzen (4 x per jaar) 
- organiseren van activiteiten voor niet-leden, zoals tentoonstellingen en 

reparatiedagen in den lande 
- beheren van een documentatiecentrum en bibliotheek 
- hulp bieden bij erflatingen, zoals het uitvoeren van taxaties 
- uitdragen van de activiteiten van de vereniging  

 
De vereniging heeft een bestuur met 7 leden en een 4-tal commissies. Dit zijn de 
redactiecommissie, de technische commissie, de evenementencommissie en de 
propagandacommissie. Daarnaast is er een bibliothecaris, een webmaster en een 
ledenadministrator. Jaarlijks is er een Algemene Vergadering met inbreng van leden. 
Inkomsten komen voornamelijk uit contributies en de organisatie van evenementen. De 
vereniging heeft een gezonde financiële positie. Om dit te continueren kan vanwege de 
inflatiecorrectie een jaarlijkse verhoging van de contributie noodzakelijk zijn.  
 
De voornaamste reden van een lidmaatschap van de NVHR is vooral van praktische aard: 
men vindt er wat men zoekt. En dat kan van alles zijn: gelijkgestemden, toestellen, kennis, 
onderdelen en documentatie, maar ook klankbord en de uitdaging! 
 
De vereniging wordt bestuurd door vrijwilligers. Bij de meeste activiteiten worden ook andere 
vrijwilligers ingeschakeld die hun hulp hebben aangeboden. Zonder deze mensen zou er 
geen vereniging zijn. De uitvoering van haar activiteiten en plannen is geheel afhankelijk van 
deze vrijwilligers en de verenigingsambities, en mogelijkheden zullen dan ook goed op elkaar 
moeten worden afgestemd. Het enthousiasmeren van leden is een belangrijke uitdaging. 
Een maal per jaar wordt een bijeenkomst voor de vrijwilligers georganiseerd. 
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2. Ontwikkelingen 

 
Momenteel telt de vereniging ca. 1800 leden (binnenland 1700, buitenland 100). Het aantal 
heeft zich de laatste jaren gestabiliseerd. De leeftijdsopbouw loopt voortdurend op, van 48 
jaar in 1990 tot ongeveer 60 jaar in 2011. Het interessegebied laat een flinke verschuiving 
zien naar de naoorlogse toestellen en van buizen naar halfgeleiders. Er zijn bijvoorbeeld 
meer aanvragen voor moderne techniek (zoals videorecorders, cd spelers). Ook wordt de 
roep om kennis steeds luider gehoord, met name op het gebied van eenvoudige reparaties 
en van de halfgeleidertechniek. De technische kennis van onze leden kent een grote variatie 
waarbij naar schatting 20 % radiotechnisch is en 80 % niet, maar wellicht kundig is op ander 
terrein zoals het restaureren van radiokasten.  
Het verenigingsblad heeft zich ontwikkeld tot een kleurrijk radioblad en is zelfs een 
collectors-item. Vanaf juli 2000 manifesteert de NVHR zich op het internet (www.nvhr.nl) en 
vanaf begin 2009 is er een Hyvespagina geopend (nvhr.hyves.nl). De NVHR-dagen, inclusief 
de ruilbeurzen, voldoen aan een duidelijke behoefte en hebben een professionele 
toegangsbeveiliging gekregen. 
 
Samenvattend kan worden geconstateerd dat het ledenbestand en de hiermee 
samenhangende interessegebieden veranderen. De leden en de behoefte van leden vormen 
de vereniging en daarom wil het bestuur op genoemde ontwikkelingen inspelen door het 
formuleren van een aantal beleidsdoelstellingen om deze vervolgens met hulp van de reeds 
eerder genoemde vrijwilligers en professionele organisaties naar vermogen ten uitvoer te 
brengen. 
 

3. Beleidsdoelstellingen  

 
1) De stijging van de gemiddelde leeftijd moet worden tegengegaan door het werven van 

nieuwe jongere leden. Doen we niets dan droogt de vereniging op. De jeugdcommissie 
heeft niet gebracht wat er van verwacht werd en is inmiddels opgeheven. Het vizier is nu 
gericht op de 30- en 40-jarigen. Om deze groep te kunnen bereiken is een 
propagandacommissie opgericht, die met een NVHR-stand regelmatig te vinden is bij 
externe activiteiten.    
 

2) Er moet meer aandacht worden gegeven aan moderne (halfgeleider) techniek. Dit moet 
tot uiting komen in het beschikbaar stellen van documentatie, de inhoud van cursussen, 
knutselavonden, voorlichting en ondersteuning. Er zullen deskundigen binnen de 
vereniging gevonden moeten worden om als technische vraagbaak te fungeren. De 
technische commissie dient hierin een voortrekkersrol te vervullen.  

 
3) De vraag naar kennis moet worden beantwoord. Er is binnen (en buiten) de vereniging 

behoefte aan een eenvoudige reparatiecursus, die voornamelijk op de praktijk gericht is. 
Binnen die cursus moet aandacht zijn voor veiligheid, voorbereiding en het opsporen van 
fouten. Deze schriftelijke cursus kan worden ondersteund via de website. 
 

4) De kennis van oude leden m.b.t. bepaalde vaardigheden en apparatuur dreigt verloren te 
gaan en zal derhalve beter moeten worden bewaard. De hiertoe lopende acties worden 
voortgezet en uitgebreid. Inmiddels is al veel kennis vastgelegd in video-opnamen, die in 
het archief zijn opgeslagen, en ook zijn er artikelen op de website te zien. Ook zal een 
kennisbank worden opgezet, waarin de kennis en specialisaties van leden wordt 
vastgelegd. Er zijn veel deskundigen binnen de vereniging. Deze zullen moeten worden 
opgespoord, zodat hun kennis kan worden vastgelegd en overgedragen. 

 

http://www.nvhr.nl/
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5) De naam ruilbeurs is omgezet in NVHR-dag. Behalve de ruilbeurs worden deze dagen 
door de evenementencommissie verder ingevuld met tentoonstellingen, voordrachten, 
veilingen en andere activiteiten die ook voor niet-leden toegankelijk zijn. De ruilbeurzen 
blijven alleen toegankelijk voor leden met eventueel een introducé.  

 
6) Het Radio Historisch Tijdschrift  blijft in zijn huidige vorm gehandhaafd.  
 
7) De vereniging zal zich beter moeten profileren en meer bekendheid moeten krijgen. De 

website is inmiddels sterk verbeterd en trekt de aandacht van leden en niet-leden, en van 
technische en niet-technische hobbyisten. Met name de schematheek wordt veel 
bezocht. De propaganda commissie vervult naar buiten toe een actieve rol. Omdat het 
verenigingsleven in zijn algemeenheid tanende is, zal een extra inspanning moeten 
worden geleverd om voortbestaan te kunnen waarborgen. Er zal onderzocht moeten 
worden wat er nu werkt en welke instrumenten er (nodig) zijn om het te laten werken. 
Daarbij valt te denken aan het gebruik van social-media en filialen in den lande m.b.t. 
reparatiedagen. 

 
8) De verenigingsorganisatie zoals ten aanzien van ledenadministratie, financieel beheer, 

werkprocedures en commissieorganisatie moet verder worden geprofessionaliseerd. De 
informatievoorziening als geheel moet worden verbeterd.  

 
9) Contacten met musea, verenigingen, particulieren, e.d moeten worden uitgebreid om in 

breder verband sterker te staan. Er zijn inmiddels met diverse verenigingen contacten 
gelegd. 

4. Meerjarenplan 

 
Afhankelijk van ambities en mogelijkheden zullen met hulp van vrijwilligers voornoemde 
beleidsdoelstellingen ten uitvoer gebracht worden. Hieronder het overzicht van een 
gelimiteerd aantal nieuw op te zetten activiteiten. Voor een volledig overzicht zullen lopende 
activiteiten hierin worden ondergebracht. Per activiteit zal een “trekker” worden benoemd. 
 
 

Activiteit: in uitvoering Periode Trekker Status 

1. Ledenwerving door    
    propagandacommissie 

Vanaf 2009 Propaganda 
commissie  

De Propagandacommissie laat 
zich door het jaar heen op 
diverse evenementen zien. Er 
hebben zich meerdere helpers 
aangemeld. Een grote 
toename van het ledental ligt 
nog niet in het verschiet. 

Activiteit: nieuw Periode Trekker Status 

2. Halfgeleidertechniek Vanaf 2011 Technische 
commissie 

In het RHT worden 
basislessen 
halfgeleidertechniek  
gepresenteerd. De heer Kiss 
is binnen de TC 
aanspreekpunt voor vragen op 
dit gebied.  

Activiteit: nieuw Periode Trekker Status 

3a. Opzetten van een   
      reparatiecursus via  
      internet 
 

Vanaf 2012 
 
 
 

E. Plevier 
 
A. Lemmens 
J. Hermans 

De cursus is inmiddels 
operationeel (maart 2012).  
Ter illustratie van de uit te 
voeren handelingen zijn korte 
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3b. Beheren van de  
       internetcursus 

 
 
Medio 2012 

 
 
Technische 
commissie 

films gemaakt die via de 
website te volgen zijn. 
Het beheer van cursus, o.a. 
het beantwoorden van vragen 
en nakijken van huiswerk. 

Activiteit: gedeeltelijk nieuw Periode Trekker Status 

4a. Vastleggen vaardigheden  
      en oude technieken 
 
 
 
 
4b. Opzetten van een  
      kennisbank 

Vanaf 2005 
 
 
 
 
 
Vanaf 2012 

A. Lemmens 
 
 
 
 
 
J. Hupse en 
P. Bolt 

Vastgelegd zijn: weven van 
luidsprekerdoek, vastzetten 
buisvoeten, replicaknoppen, 
wikkelen trafo’s. T.b.v. de 
reparatiecursus zijn diverse 
technieken vastgelegd. 
Specialisaties en 
aandachtsgebieden van de 
leden moeten worden 
vastgelegd en door andere 
leden kunnen worden 
geraadpleegd. 

Activiteit: in uitvoering Periode Trekker Status 

5. Organisatie NVHR-dagen Doorlopend Evenemente
ncommissie 

De opzet met 
tentoonstellingen, 
voordrachten e.d. loopt goed 
en blijft onveranderd. 
De regels voor 
buitenstaanders die een 
ruilbeurs willen bezoeken 
zullen soepel worden 
gehanteerd. De regels zelf 
blijven onveranderd. 

Activiteit: in uitvoering Periode Trekker Status 

6. Radio Historisch Tijdschrift Doorlopend Redactiecom
missie     

Geen wijzigingen 

Activiteit: nieuw Periode Trekker Status 

7. Website 
 
 
 
7a. Opzetten van een Hyves- 
      pagina 
7b. Opzetten van een  
      Facebook-pagina 
7c. Vergroten externe focus 

Vanaf 2010 
 
 
 
Vanaf 2011 
 
Vanaf 2012 
 
Vanaf 2012 
 

J. Hupse 
 
 
 
P. Blaas 
 
P. Blaas 
 
Propaganda 
commissie 

De schematheek wordt verder 
uitgebouwd met de 
schematheek van de Duitse 
zustervereniging GFGF. 
De Hyves-pagina is 
operationeel. 
De NVHR is inmiddels ook te 
vinden op Facebook. 
Onderzoeken welke 
instrumenten nog kunnen 
worden ingezet. 

Activiteit: in uitvoering Periode Trekker Status 

8. Professionalisering  
    organisatie 

Doorlopend Bestuur Er is een nieuwe 
ledenadministrator en het 
ledenadministratieprogramma 
is vervangen. De 
automatische betaling is 
ingevoerd.  
In bestuursverslagen zijn 
enkele procedures vastgelegd, 
o.a. hoe om te gaan met 
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erflatingen, taxaties en 
veilingen. Deze zijn als bijlage 
toegevoegd.  

Activiteit: in uitvoering Periode Trekker Status 

9. Contacten met externen 2008 Propaganda 
commissie 

Inmiddels zijn diverse externe 
activiteiten bezocht. Het beleid 
hierin blijft onveranderd. De 
contacten met de GFGF zijn 
positief. 

 

5. Bijlage 1: Afspraken rond nalatenschappen. 

 
In het Huishoudelijk Reglement is het volgende artikel (35) opgenomen: 
1. Bij overlijden van een lid kan door de nabestaanden of erfgenamen een beroep worden 

gedaan op het bestuur, voor wat betreft een taxatie van of advisering omtrent een 
nalatenschap. Het bestuur wijst daartoe drie personen aan, waarvan verondersteld mag 
worden dat zij een reëel, kundig en onpartijdig advies zullen uitbrengen. 

2. Het bestuur rekent het niet tot haar taak initiatieven te nemen omtrent afhandeling van 
nalatenschappen, zoals verkoop of veiling of enigerlei andere activiteiten. Wel is het 
bereid aan de nabestaanden of erfgenamen ten behoeve van voornoemd doel een tafel 
op een der ruilbeurzen ter beschikking te stellen. 

 
Afspraken die door het bestuur zijn gemaakt zijn: 

 Verzoeken door nabestaanden om een taxatie worden bij de voorzitter gemeld. De 
voorzitter zoekt een of meerdere personen die de taxatie zullen uitvoeren. 

 De taxaties worden vastgelegd middels een taxatieformulier. Dit (ondertekende) 
formulier wordt in het archief van het secretariaat opgeborgen.  

 In bijzondere gevallen kan het bestuur ten gunste van onze leden andere stappen 
overwegen, b.v. een veiling. 

 Aangeboden nalatenschappen op een beursdag zullen tot de opening van de beurs 
worden afgedekt, teneinde de leden een eerlijke kans te geven. 


