
Verslag van de 169e bestuursvergadering (BV) van de NVHR op maandag 07 september 2015. 
Plaats: Schoonhoven
Aanvang: 20.10 uur. 
Aanwezig: John Hupse, Dick Zijlmans, Paul Huneker, Jan Schuurbiers, Tineke 

Schuurbiers, Hans Houtkamp, Mart Bierhoff (not.).
Volgend overleg: BV nr 170, 30 nov 2015, Jan Schuurbiers, Bertram 105, 1422 RW  Uithoorn

Nr Onderwerp
1. Opening:

John opent om 20.10 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda:

Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 
3. Doornemen verslag algemene vergadering (AV) 18 april 2015. Geen aanmerkingen. Het verslag kan op de 

volgende AV gepresenteerd worden.
4. Doornemen actielijst en vaststellen vorig verslag:

Actiepuntenlijst 2013:
- Punt 03: Nog steeds geen online wijzigingen mogelijk. John verwacht dat we over moeten stappen op 

een andere provider.
- Punt 08: het formulier is rondgestuurd

Het verslag wordt verder goedgekeurd.
5. Ingekomen stukken:

- Email D. Mounier, dd 21 aug 2015. Aanbieden advertentie in december nr RHT, en ruimte op 
facebook NVHR. Mart stuurt antwoord per email.

- SQCRA Internatinaal Resoration Contest. Nodig verslagen van de restauratie van een object, liefst van
wrak naar een glimmend exemplaar. Moeilijk een club mensen te vinden die de kar trekt. Weinig 
animo in Nederland. Artikel in het december nr. Actie Paul H.

5. Mededelingen commissies:
a. Evenementencommissie:

 7 november 2015 reparatiedag
 2016, radio technisch weekend in Hoenderdaal, Driebergen ipv hotel Zuiderduin, Egmond aan 

Zee, met veel demonstraties en als thema 'meten aan versterkers'. Vier ruilbeurzen, in het land wat 
reparatiedagen,  en twee grote reparatiedagen.

 Maart 2017, viering 40-jarig bestaan van de NVHR in hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee.
 17, 18 oktober 2015. Jukeboxbeurs in Rosmalen. De NVHR propaganda afdeling bezet een tafel 

Overleg wie bemand wanneer. 
 De tafelbezetting op de beurs loopt erg goed, evenals het beursbezoek. Er komen ook steeds meer 

introducees.
b. Penningmeester:

 Over 2014 was her verlies 4000euro. Tot nu toe in 2015 ca 14000euro, zij het dat er nog wat 
contributie te verwachten is. Discussie over wat zijn de onkosten, naast het RHT, zie hieronder. De
tafelhuur van de beurzen kan omhoog. Het bestuur is voorstander van meer betalende bezoekers 
bij de beurzen, maar weet niet hoe dit op de juiste manier door de algemene verfadering te kunnen 
loodsen.

c. Redactiecommissie:
 De kosten van RHT zijn ca 9000 euro/uitgave. De verzendkosten ca 1000euro. Discussie over de 

offertes, nieuwe offertes dienen te worden aangevraagd. Zelf de opmaak verzorgen van de RHT 
uitgave is een heikel punt, maar zou wel veel kunnen besparen.

d. Technische commissie:
 Dit loopt goed, m.n. de reparatiedagen. Er zijn/waren cursussen in Ede en Haarlem, en online. Van

de online cursus zijn er tot nu toe geen evaluatieresultaten.
e. Propagandacommissie:

 Paul Bolt probeert elk relevant evenement te bezoeken. Er is nu een laptop beschikbaar met films 
van reparatiedagen.

f. Bibliotheek:
 Er zijn geen agendapunten aangedragen.
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g. Website:
 Is het opmaak programma van de website outdated? Volgens John niet. Onvolkomenheden van de 

website zijn meer aan de provider te wijten.
h.  Ledenadministratie:

 Er zijn een paar nieuwe aanmeldingen, en er komen nog contributies 2015 binnen.
7. Rondvraag:

- Mart namens Paul Bolt. Frequenter nieuwe CD's van RHT. Hier zijn de meningen over verdeeld. Met 
wat extra moeite zouden tweejarige oplages kunnen worden gebrand, maar wat doen we met de oude 
papieren RHT exemplaren.

- Tineke contributie vermindering voor minvermogenden. Unaniem is men tegen zo'n maatregel.
- Templates enveloppes en brieven om zelf het briefhoofd en zo te drukken. Mart stuurt deze door.

8. Sluiting:
John sluit de vergadering om 23:00 uur. 

Nr Actiepuntenlijst 2013 Actie Status
03 Website gereedmaken voor kennisbank John Loopt
08 Nieuwe declaratieformulier doorsturen Hans OK
20 Henk de Groot (museum Hengelo) benaderen voor reparatiedag Dick Loopt

Nr Actiepuntenlijst 2014 Actie Status
27 Overnemen wachtwoordcodes door ledenadministratie John Loopt

Nr Actiepuntenlijst 2015 Actie Status
01 Overzicht in het RHT van AM-zendertjes Redactie OK
02 Uitzoeken of € 25,- voldoende is voor een RHT-abonnement Paul H OK
03 Contact opnemen met ING omtrent automatische incasso Paul H OK
04 Nieuwe flyers bestellen bij Cunera Paul H ?
05 Contact opnemen met Ed Plevier over de evaluatie online-cursus John OK
06 Olens museum benaderen over een cursus in België John loopt
07 Offertes aanvragen bij drukkerijen Paul H
08 Templates enveloppen en briefhoofden doorsturen Mart
09 4 BV's per jaar, voorafgaand aan de beurzen. Plannen voor 2016 Mart
10 Verhogen tafelhuur beurs per maart 2016 naar 20 euro. Toelichting in 

dec 2015 nr RHT
Dick

11 Contact met de familie Koning in Engeland, ivm de contributie 2015 Jan, Tineke
12 Email naar D. Mounier ivm advertentie, facebook voor zijn radio's Mart
13 SQCRA melden in dec nr RHT Paul H

Nr Besluiten BV 169
01 Verhogen tafelhuur beurs per maart 2016 naar 20 euro/tafel
02 4 BV's per jaar, kort voorafgaand aan de beurzen. 

03 Viering 40-jarig bestaan NVHR,  maart 2017 in Zuiderduin, Egmond aan Zee
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Vergaderdata en locaties 2015:
Vergadering: Datum: Locatie:

168 16 februari 2015 Hans Houtkamp
Alg. Vergadering 18 april 2015 Driebergen

169 7 september 2015 John Hupse
170 30 november 2015 Jan Schuurbiers

Vergaderdata en locaties 2016:
Vergadering: Datum: Locatie

171 ma 28 maart 2016 Dick Zijlmans, Alkmaar
172 ma 13 juni 2016 Wim Steenks, Wageningen

Alg. Vergadering za 23 april 2016 Hoenderdaal, Driebergen
173 ma 5 september 2016 Mart Bierhoff, Deurne
174 ma 12 december 2016 Paul Huneker, Heemskerk
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