Verslag van de 44e Algemene Vergadering van de NVHR, gehouden op 23 april 2016, aanvang 11:00 uur.
Aanwezig volgens de presentielijst 47 leden.
Notulist: Mart Bierhoff, secretaris NVHR
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter John Hupse opent om 11:05h de vergadering en heet eenieder welkom. Hij vermeldt dat de
Algemene Vergadering het hoogste orgaan is van de NVHR om besluiten te nemen. Hij wijst tevens op de
interruptie microfoon, toegankelijk voor de aanwezigen en verzoekt dat de persoon, die daar gebruik van
maakt, zich voorstelt.
Er wordt 1 minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis van de overleden leden in het afgelopen jaar.
2. Vaststellen van de agenda
De volgende agenda wordt vastgesteld:
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen van de agenda
3. Uitreiking van de insignes aan de 10-jarige en 25-jarige leden
4. Notulen van de 43e Algemene Vergadering
5. Mededelingen en ingekomen stukken
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 2017
18. Begroting voor 2017 en vaststellen van de contributie voor 2017
19. Bestuursverkiezing: De heer Paul Huneker is aftredend, maar stelt zich herkiesbaar. Ook de heer Wim
Steenks is aftredend en stelt zich herkiesbaar, met de beperking om in verband met zijn leeftijd het per jaar te
bekijken.
20. Rondvraag
21. Sluiting
Fons Vendrik vraagt of de evaluatie van de on-line cursus ook moet worden behandeld en betwijfelt het nut
daarvan. De voorzitter vraagt hem enige toelichting te geven.
3. Uitreiking van de insignes aan de 10-jarige en 25-jarige leden
In 2015 waren 29 leden 25 jaar lid van de vereniging en 45 leden 10 jaar lid. Van de 25 jarige jubilarissen is
Hans Harlaar aanwezig. De voorzitter overhandigt hem het bijbehorende insigne. Ted Mooren is ook
aanwezig en ontvangt uit handen van de voorzitter het insigne behorend bij het 10 jaar lidmaatschap.
4. Notulen van de 43e Algemene Vergadering (zie RHT 153)
Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag van de 43 e Algemen Vergadering, gehouden 18 april 2015,
opgesteld door voormalig secretaris Paul Bolt.
5. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen geen ingekomen stukken.
Bericht van verhindering is ontvangen van de volgende leden:
Gidi Verheijen, Buchten
Martin Nota, Druten
Gert van Wee, Achterveld
Fred van Marle, Uden
Piet Blaas, Arnhem

6. Verslag van de secretaris over 2015, begin 2016

Mart Bierhoff

NVHR-verenigingsjaar 2015 2016, afgekort NVHR 2015/16
Mutaties bestuur
Bij de Algemene Vergadering nr. 43, gehouden 18 april 2015, waren de bestuursleden Houtkamp en Bolt
aftredend. Hans Houtkamp stelde zich herkiesbaar, en is zonder dat er tegenkandidaten waren voor zijn
functie automatisch herkozen. Paul Bolt is als secretaris opgevolgd door Mart Bierhoff.
Verder zijn er geen bestuursmutaties geweest.
In NVHR 2015/16 zijn er drie bestuursvergaderingen gehouden: BV169 op 07 september 2015, BV170 op 30
november 2015 en BV171 op 21 maart 2016.
Bij de bestuursvergaderingen kwamen vooral de volgende punten ter sprake: de actiepuntenlijst is
opgeschoond, discussies over uitgaven, voor bijvoorbeeld het RHT, en inkomsten, bijvoorbeeld tafelhuur bij
de beurzen, toegang van niet-leden NVHR tot de beurzen, verslag van voortgang van de voorbereiding voor
het 40-jarig jubileum van de NVHR, in maart 2017.
In NVHR 2015/16 besloeg de correspondentie van het secretariaat: 77 brieven met insignes voor 10- en 25jarige leden, 5 brieven ontvangen per post, 105 e-mailconversaties en tot mijn leedwezen 16
condoleancebrieven aan nabestaanden van overleden leden.
Geen verdere vragen, de vergadering geeft Paul Bolt een applaus voor het verzorgen van de notulen van de
Algemene Vergadering nr 43 2015.
7. Verslag van de kascontrolecommissie over 2015

H. Focke en J. Hermans

Ondergetekenden, H. Focke en J. Hermans, zijn tijdens de Algemene Vergadering van 2015 van de NVHR
benoemd tot leden van de kascontrolecommissie.
Op 7-3-2016 werd de administratie ten huize van de penningmeester de heer Houtkamp gecontroleerd. Bij
deze controle is de financiële administratie vergeleken met het financieel jaaroverzicht 2015 zoals dat door
de bestuursleden van de NVHR is ontvangen.
De kascontrolecommissie heeft een perfecte en goed bijgehouden administratie aangetroffen die door middel
van steekproeven gecontroleerd is.
De kascontrolecommissie adviseert de Algemene Vergadering van de NVHR om het bestuur decharge te
verlenen over het jaar 2015.
Hans Houtkamp, penningmeester, krijgt applaus voor de verrichte werkzaamheden.
8.Verslag van de penningmeester over 2015

Hans Houtkamp

Het jaar 2015 gaf, voor wat betreft de financiën, geen bijzonderheden, behalve de extra uitgaven voor de
verzekeringskosten ten behoeve van de Minimax-tentoonstelling van Gidi Verheijen en de schadevergoeding
voor de tentoonstelling van Jo Ruffini.
Jammer is het dat toch nog vrij veel leden de penningmeester bellen of zij de contributie hebben betaald,
extra werk voor de penningmeester en de ledenadministratie. Maar ook extra kosten. Ook wordt regelmatig
de contributie dubbel betaald, terugstorten kost geld.
Ook zijn er leden die te weinig contributie betalen, na aanmaning door de ledenadministratie wordt het
contributiebedrag aangevuld maar ook dit geeft extra kosten.
In de begroting voor 2017 is een post 40 jaar NVHR opgenomen.
De post Porto/drukwerk is lager dan voorheen, de redactie kan daar meer over vertellen.
Hans Houtkamp leest een email van Gidi Verheijen voor:
Dd 05april2016
Beste Hans,
Ik ben verhinderd de ALV van 23 april a.s. bij te wonen. Mede naar aanleiding van ons gesprek op de beurs
van afgelopen zondag, wil ik je hierbij laten weten dat ik me helemaal kan vinden in de opstelling en
presentatie van het Financieel Jaaroverzicht 2015.

Mijn probleem met eerdere presentaties was dat de algemene reserve niet aansloot op voorgaande jaren en
dat niet de volledige inkomsten uit contributies (de belangrijkste inkomstenbron van de NVHR) te zien was.
Nu sluit de algemene reserve aan op het vorige jaar en de post inkomsten uit contributie laat zien dat deze
opbrengst jaarlijks in de orde van 60.000 tot 62.000 Euro ligt.
Hartelijk dank voor al je werk als penningsmeester en een vruchtbare ALV gewenst.
Met vriendelijke groet, Gidi Verheijen
Fons Vendrix informeert naar betalingsherinneringen, ook om dubbel betalen te voorkomen. De
automatische betalingen vinden plaats in de maand februari. Peter de Boer houdt een pleidooi dat alle leden
automatisch gaat betalen, dat met applaus wordt begroet.
Penningmeester Hans Houtkamp is 20 jaar bestuurslid en wordt gehuldigd, met een oorkonde, en bloemen
voor hem en zijn vrouw An. Na betiteld te zijn als clubvrek, maar ook als snelst uitkerende penningmeester,
memoreert Hans, dat met het huidig rentepercentage van de banken, het clubgeld goedkoper kan worden
bewaard in een oude sok.
Hans Houtkamp stelt mede namens het bestuur voor de contributie met 1€ per jaar te verhogen. De stemming
wordt uitgesteld tot agenda punt 18 aan de orde is.
9. Verslag van de redactiecommissie over 2015

Paul Huneker

2015 was voor het RHT een mooi jaar. De redactie heeft aandacht besteed aan het feit dat het ca. 100 jaar
geleden was dat Leonard Bal met zijn Bal-lamp grote aandacht trok; een onzer redacteuren heeft daar
aardig zijn best op gedaan.
We hebben aandacht besteed aan DAB+, Amroh-bouwpakketten voor een transistorradio, een verrassende
benadering van replica Amroh-chassis zoals UN-58, en de suplistor. Ook enkele radiorestauraties kwamen
aan bod. We hebben als redactie niet te klagen over het aanbod van kopij; in bladen van zusterverenigingen
zien we regelmatig smeekbeden om kopij.
Wat velen vermoedelijk is opgevallen, is dat op de middenpagina's de traditionele beurs- en
tentoonstellingsfoto's van Bern Dons ontbraken. Vanwege wat ongemak met zijn ogen was het voor Bern.
niet mogelijk deze foto's te verzorgen. Voor alle door Bern. gemaakte foto's wil de redactie hem hartelijk
danken. Inmiddels is Bern voor dit probleem onder doktersbehandeling. Wellicht kunt u hem zelf vragen hoe
goed zijn herstel vordert.
Toch hebben we de middenpagina's op een bijzondere manier weten te vullen: oude advertenties, foto's van
de Bal-tentoonstelling, gemaakt door Piet Blaas, en twee handgeschreven brieven van een onzer leden.
Naast het redactionele werk heeft een gesprek met onze drukker een nieuwe offerte opgeleverd, die het
bestuur heeft aanvaard, die een de komende jaren jaarlijkse besparing van ca. € 10.000 op gaat leveren.
Blijft u uw advertenties ook op schrift 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.
10. Verslag van de technische commissie over 2015

Haro van Panhuys

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. beantwoorden van vragen, cursussen, reparatie-avonden, TC-pagina op
de website, schematheek, verantwoorde artikelen voor het RHT, bijdragen aan diverse activiteiten.
Over dat laatste...afgelopen februari hebben we weer een prachtig 'Radiotechnisch Weekend' gehad, waarin
het testen van buizenversterkers centraal heeft gestaan. Het testen bestond niet alleen uit het harde meten
aan versterkers, maar er kon ook écht geluisterd worden, bijvoorbeeld aan de versterker van Rudolf Moers.
De eindtrappen van deze versterker konden eenvoudig worden omgebouwd: van triode, via ultralineair tot
pentode; ... en ... sommigen hoorden het verschil!
Op onze website is een prachtige fotoreportage te vinden; daarnaast is er door Kees Koren een mooie film
gemaakt die een goede indruk van het weekend weergeeft.
De reparatie-avonden lopen goed, waarbij het opvalt dat er steeds meer, soms uiterst ingewikkelde,
transistormodellen opduiken en zelfs af en toe een televisie. Die laatste bevat dan wel weer buizen.
In Ede zijn al diverse keren avonden geweest dat er geen plekje meer vrij was. Kortom leerzame, plezierige

en interessante avonden. Voor degenen die onverhoopt verhinderd waren, zorgen de fotoreportages, die Piet
Blaas altijd maakt, er voor dat er toch kan worden meegekeken. Het cursusseizoen in Ede heeft dit keer een
buitengewoon grote belangstelling. Ruim 20 cursisten volgen de basiscursus die op 27 mei 2016 wordt
afgerond met het examen. In september begint dan de cursus voor gevorderden.
Voor de Haarlemse cursusavond blijkt minder belangstelling te zijn. Hier is de cursus 3 woensdagavonden
per maand, met 10 belangstellenden waarvan er ca 8 komen. De aanwas is nihil. De mindere belangstelling
wordt vooral geweten aan de woensdag- i.p.v. vrijdag-avond, zoals in Ede, en de verkeersdrukte. Peter de
Boer oppert de cursus op zaterdag te houden, maar de zaal in Haarlem is enkel 's-woensdags beschikbaar.
Fons Vendrik pleit voor meer reclame voor de cursusavonden in Haarlem.
Bij de verslagen is de uitslag van de NVHR internet cursus enquète bijgevoegd. Zoals gevraagd licht Fons
Vendrik deze kort toe. Volgens John Hupse zijn nieuwe leden vaak vluchtige leden, die hun lidmaatschap
opzeggen zodra de cursus ia afgelopen. De NVHR internet cursus enquète wordt in RHT gepubliceerd.
Bern Dons vraagt de vergadering Piet Schagen te bedanken voor zijn bijdrages in RHT, de TC en het
radiocafé.
11. Verslag van Afdeling Propaganda en Public Relations over 2015

Paul Bolt

In 2015 heeft in de Propagandacommissie een wisseling van de wacht plaatsgehad. Ondergetekende heeft
het stokje overgenomen van Fred van Marle. Dit jaar is de PR-commissie 14 maal uitgerukt. Naast de eigen
NVHR- en reparatiedagen waren we aanwezig bij de VERON in Den Bosch, de BRAC te Rosmalen, de Dag
van de Radio-amateur (VERON) te Apeldoorn, Rotterdams Radio Museum, de Beurs Oude Techniek in
Hoenderloo en Rock around the Jukebox in Rosmalen.
Overigens met wisselend succes. Een dieptepunt was het Rock around the Jukebox-“festijn”, waar we in 2
dagen tijd slecht 1 boek à € 17,50 hebben verkocht. Daar staat dan weer een reparatiedag in Driebergen
tegenover, waar we 6 nieuwe leden konden bijschrijven. In totaal bedroeg de omzet in het afgelopen jaar
circa €1.200. Behalve de boeken “Opkomst van de Nederlandse Radio-industrie” en “Het radiotoestel in de
2e WO” zijn nu ook “Radio Kootwijk”, “Opeising van radiotoestellen in België in de 2 e WO” en Witnesses
of Words” op de verkooptafel te vinden. Daarnaast kon menig lid worden geholpen met het beantwoorden
van diverse vragen en met het aanleveren van ontbrekende RHT’s. De aanwas van leden via de NVHR-stand
blijft lastig aantoonbaar. Speciale dank aan Tineke en Jan Schuurbiers voor de assistentie tijdens de
beurzen, en aan Marten van der Velde, die de honneurs in het hoge noorden heeft waargenomen.
12. Verslag van de evenementencommissie over 2015

Dick Zijlmans en Jan Schuurbiers

De tafelbezetting van de beurzen op 29 maart, 27 juni en 20 december was teleurstellend, doch die van 3
oktober heeft het voor 2015 weer goedgemaakt. Aarzelend beginnen de standhouders te wennen aan de met
een half uur later ingestelde begintijd. Het vroegtijdig inpakken/opruimen was dit jaar nauwelijks aan de
orde. Het aantal bezoekers en introducé(e)s zag er veelbelovend uit en is een stimulans om op deze weg door
te gaan. De radioreparatiedagen 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 medewerking vanuit de leden is 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. Zij verleent alle medewerking bij het afwikkelen van nalatenschappen.
Helaas hebben wij moeten constateren dat er in 2015 tijdens een van de beurzen een zakkenroller actief is
geweest en daarom adviseren wij: let op uw portemonnee. Het dubbel parkeren blijft nog steeds een bron
van ergernis, regelmatig werden er klachten gemeld.
Ook dit jaar hebben wij weer veel steun mogen ondervinden van een groep actieve mensen van de Scouting
Admiralengroep van Uithoorn.
Dick Zijlmans brengt de tafelhuur van de radiobeurzen aan de orde. De radiobeurs huur van zalencentrum
Hoenderdaal zijn door de inflatie de afgelopen jaren van 900€ naar 1200€ gestegen. Dick Zijlmans stelt voor
de tafelhuur bedragen evenredig te verhogen van 15€ per tafel, naar 20€ per tafel, eventueel in twee stappen.
Het gaat om 130 tafels, een bedrag dus van rond 600€ extra per radiobeurs. De huidige kosten per radiobeurs
zijn zaalhuur 1200€, kosten tafels en fascilitaire diensten 750€, donatie scouting 300€, overige kosten 750€,

totaal ca 3000€. De inkomsten per beurs bedragen ca 2250€.
J. van Liempdt vraagt zich af of de juiste procedure wordt gevolgd. Hij verzoekt een afweging te maken
tussen betalen uit de algemene middelen en het verhogen van de tafelhuur. Peter de Boer is voor een
contributieverhoging ter dekking van het tekort van de tafelhuur en radiobeurs, omdat de radiobeurs als
regelmatige samenkomst is bedoeld voor alle leden.
Om 12:25h wordt de vergadering geschorst voor het nuttigen van de lunch.
Om 13:45h wordt de vergadering hervat, met als onderwerp de tafelhuurverhoging.
De voorzitter John Hupse betoogt dat de moderne mens een ander lidmaatschap nastreeft, waarbij ieder
voordeel of bijkomstigheid eventueel separaat bekostigd dient te worden. Hij wijst op de financiele reserves
van de NVHR die afgelopen jaren flink verminderd zijn. Andere aanwezigen wijzen op mogelijkheden de
inkomsten te verhogen. Philip Polak wil niet-leden op beurzen toelaten tegen betaling, daarop antwoordt
Tineke Schuurbiers dat er al bijzonder coulant omgegaan wordt met het begrip introducé(e) bij beurzen.
Bern Dons wil het verspreidingsgebied van de RHT vergroten door alle bibliotheken een exemplaar te
verschaffen. Volgens Paul Huneker krijgen grote bibliotheken al een exemplaar, alle bibliotheken zou enkele
duizenden extra RHT's zijn, dus onmogelijk zonder betaling. Hans Harlaar oppert de RHT in krantenkiosken
te verkopen, en An Houtkamp stelt een contributieverhoging van bladleden voor. Dat zijn er slechts vier, dus
dat schiet niet zo op. Paul Bolt vraagt of de nieuwe kostenreductie van de RHT niet opweegt tegen een
tafelhuurverhoging. Blijft dat afgelopen jaren de NVHR flink op haar reserves is ingeteerd.
Uiteindelijk stemt de vergadering tegen een tafelhuurverhoging en voor een contributieverhoging met 2€ per
jaar.
13. Verslag van de bibliothecaris over 2015

John Koster

Het aantal raadpleegbare documenten steeg in 2015 naar 3483. Naast boeken en tijdschriften (voor een deel
uit schenkingen) werd ook weer een flink aantal downloadbare documenten toegevoegd. Een groot deel van
de papieren nalatenschap van Arend Woudsma, bestaande uit boeken en radioschema’s, werd gescand en
toegevoegd aan de catalogus en aan de schematheek. In 2015 werden 35 boeken en 7 tijdschriftjaargangen
uitgeleend.
De tijdschriftencirculatie is tijdelijk gestopt, omdat een flink aantal uitstaande circulatiemappen al geruime
tijd niet wordt geretourneerd.
14. Verslag van de ledenadministrateur over 2015

Tineke Schuurbiers

Ontwikkeling ledenbestand 2015:
Nederland
Ledenbestand per 31 december 2014
Nederland: 1548 + buitenland: 127 = 1675
Ledenbestand per 31 december 2015:
Nederland: 1506 + buitenland: 129 = 1635
Nieuwe leden:
51
(in 2014: 56)
Overleden:
24
(in 2014: 22)
Bedankt:
52
(in 2014: 52)
Niet betaald:
22
(in 2014: 23)
Netto toename ledental:
56 – (24 + 52 + 22) = min 41
(in 2014: min 42)
Buitenland
Nieuwe leden:
8
(in 2014: 7)
Overleden:
0
(in 2010: 0)
Bedankt:
1
(in 2014: 1)
Niet betaald:
9
(in 2014: 12
Netto toename ledenaantal: 8 - (1 + 9) = min 2 (in 2014: min 6)

De gemiddelde leeftijd van nieuwe leden is ongeveer 65 jaar. De reden die leden geven voor het beëindigen
van het lidmaatschap zijn van diverse aard: geen interesse meer, ouderdom, problemen met de gezondheid en
financiën. Het leden aantal daalt nog steeds en dat geeft voor de toekomst van de vereniging toch wel
zorgen, temeer 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. Daarvoor moeten zij lid zijn van onze vereniging.
De ledenadministratie wil nogmaals benadrukken dat het van groot belang is dat u elke wijziging van uw
gegevens aan ons doorgeeft, ook als u uw banknummer wijzigt. Het is van groot belang dat u bij uw betaling
ook uw lidmaatschapsnummer vermeldt, zeker als u betaalt via een andere naam, bijvoorbeeld van uw

partner of via uw bedrijf. Wij krijgen regelmatig een RHT retour van een lid van wie wij geen adreswijziging
hebben ontvangen.
15. Verslag webmaster over 2015

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, YouTube kanaal, Twitteraccount, fotograferen van NVHR-evenementen en die op internet
publiceren. Taken door anderen verricht: logincodes verstrekken aan leden (John Hupse), schematheek
uitbreiden en onderhouden (John Hupse), bibliotheek op internet onderhouden (John Koster)

We hadden afgelopen jaar een kleine groei van het aantal bezoekers: 97.749 versus 93.770 in 2014-2015.
De meest bezochte pagina’s zijn die van de schematheek en die van de schematheek van de GFGF.
De Facebookpagina van de NVHR wordt steeds drukker bezocht. Steeds meer leden of andere
sympathisanten vinden de berichten “leuk”. Het belang van Facebook is dat we op deze wijze ook anderen
kunnen bereiken, waar we anders geen contact mee zouden krijgen.

Het YouTubekanaal is onlangs uitgebreid met enkele filmpjes. Kees Koren heeft in november en februari
twee filmpjes gemaakt; een van een reparatiedag en een van het Radiotechnisch weekend. Het laatste
filmpje, dat nu twee weken online staat, is inmiddels bijna 650 keer bekeken. Het andere filmpje is bijna
1730 keer bekeken.

We hebben ook inzicht of mensen het hele filmpje bekijken, of afhaken en voortijdig wegklikken. Hier ziet u
dat bij het filmpje van het Radiotechnisch weekend bijna de helft van de kijkers voortijdig wegklikt. Dat is
vooral in de eerste 20 seconden het geval. Verder is vermeldenswaardig dat de lezing van Bernard Terlingen,
die hij tijdens de laatste NVHR-dag heeft gehouden, ook op film is vastgelegd. Dat zijn drie delen geworden
van ieder ruim 20 minuten. Deze zijn 291 keer, 152 en 139 keer bekeken.
De online reparatiecursus is eind vorig jaar geëvalueerd. Dat wil zeggen; er is een korte vragenlijst
rondgestuurd naar alle deelnemers. Meer dan de helft heeft de moeite genomen de vragenlijst te
beantwoorden. Dat is voor een enquête een hoog percentage! Het team dat de radiocursus heeft
samengesteld beraadt zich nog op conclusies.
16. Behandeling ingekomen stukken.
Er waren geen ingekomen stukken.

17. Benoeming van de kascontrolecommissie voor 2017
Hans Focke treedt af. Jacques Hermans en Ad Blokhuis stellen zich beschikbaar de kascontrolecommissie
2017 te vormen. Paul Bolt meldt zich aan als reserve lid van de kascontrolecommissie.
18. Begroting voor 2017 en vaststellen van de contributie voor 2017
Er zijn geen aanmerkingen op de begroting. De contributie is bij stemming verhoogd met 2€ per jaar,
behalve voor jeugdleden.
19. Bestuursverkiezing
Paul Huneker is aftredend, en stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen tegen-kandidaten en Paul Huneker wordt
herkozen als eindredacteur. Ook de heer Wim Steenks is aftredend en stelt zich herkiesbaar, met de
beperking om in verband met zijn leeftijd het per jaar te bekijken. Wederom zijn er geen tegen-kandidaten en
ook Wim Steenks wordt herkozen in zijn functie. De vergadering vindt de termijnbeperking niet bezwaarlijk.
20. Rondvraag
Arthur Bauer verzoekt volgende vergadering de notulen van de afgelopen jaarvergadering en de begroting
met de commissieverslagen uit te delen en vraagt naar meer jubileadata.
Ted Mooren, die 's-ochtends het 10-jarig insigne ontvangen heeft, vindt de insignes uit de tijd en stelt dat hij
behalve het betalen van de contributie generlei bijdrage heeft geleverd als reden gehuldigd te worden.
Arthur Bauer vraagt het bestuur na te gaan wat het minimum aantal leden is, dat nodig is besluiten te nemen
op de algemen vergadering.
Er volgt een discussie over de aanduiding van de tafels voor de beursaanvang. Getracht zal worden tijdig een
plattegrond op te hangen.
J. van Liempdt spreekt zijn waardering uit voor de inzet van het bestuur.
21. Sluiting
Voorzitter John Hupse zegt eenieder dank voor haar/zijn bijdrage en sluit de vergadering om 15:00h.

