Verslag AV45 NVHR 6 mei 2017

Verslag van de 45e Algemene Vergadering van de NVHR, gehouden op zaterdag 06 mei 2017, aanvang 11:00 uur
in hotel Bergse Bossen, Driebergen
Aanwezig volgens de presentielijst 47 leden, inclusief 7 bestuursleden.
Notulist: Mart Bierhoff, secretaris NVHR
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter John Hupse opent om 11.05 uur de vergadering en heet eenieder welkom. Hij wijst op de
interruptiemicrofoon, 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 vergadering wordt vastgesteld conform de gepresenteerde agenda, zoals ook gepubliceerd in RHT160.
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2.
3.
4.
5.

Opening door de voorzitter
Vaststellen van de agenda
Uitreiking van de insignes aan de aanwezige 10-jarige en 25-jarige leden, memoreren 40-jarige leden
Notulen van de 44e Algemene Vergadering, zie RHT nr.157
Mededelingen en ingekomen stukken

6. Verslag van de voorzitter
7. Verslag van de secretaris
8. Verslag van de kascontrolecommissie
9. Verslag van de penningmeester
10. Verslag van de redactiecommissie
11. Verslag van de technische commissie
12. Verslag van de propagandacommissie
13. Verslag van de evenementencommissie
14. Verslag van de bibliothecaris
15. Verslag van de ledenadministrateur
16. Verslag van de webmaster
17. Behandeling ingekomen stukken
18. Benoeming van de kascontrolecommissie voor 2017
19. Begroting voor 2018 en vaststellen van de contributie voor 2018
20. Bestuursverkiezing
21. Wijzigingsvoorstel toegangsbeleid NVHR beurzen
22. Rondvraag
23. Sluiting
3. Uitreiking van de insignes aan de aanwezige 10-jarige en 25-jarige leden, memoreren 40-jarige leden
Lid Spaargaren uit Dieren is aanwezig en ontvangt het 10-jarig lid-insigne.
Alle jubileumleden zijn vermeld in het aanhangsel van dit verslag.
4. Notulen van de 44e Algemene Vergadering 2016
zie ook RHT nr.157
Lid Ted Mooren merkt op dat hij bij de Algemene Vergadering 2016 behalve opmerkingen over de verstrekte
insignes aan de leden, ook waarderende opmerkingen over de bestuurswerkzaamheden heeft gemaakt.
Er volgt een discussie over het toekennen van de titel lid van verdienste. De vergadering vindt dit geen goed idee,
temeer daar 30 jaar geleden dit onderwerp ook al eens in stemming is gebracht.
Het verslag van de Algemene Vergadering 2016, nr44 wordt goedgekeurd.
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5. Mededelingen en ingekomen stukken
Vijf leden hebben zich afgemeld.
Lid Piet Blaas heeft schriftelijk een verzoek ingediend om ingaande 2018, de voornamen van de leden, voor zover
bekend, te drukken op de contributiebewijzen.
6. Verslag van de voorzitter

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 en over de noodzakelijke vernieuwing binnen de NVHR. Deze
vernieuwing dient versneld te worden ingevoerd omdat anders snel een financieel tekort zal ontstaan.
Het jaar 2016 werd gekenmerkt door een toenemende zorg voor het optredende ledenverlies. Kende de NVHR in
2015 nog 1700 betalende leden, in 2016 was dit al afgenomen tot circa 1600 leden. De verwachting is dat bij bij
ongewijzigd beleid het aantal NVHR-leden dit jaar daalt tot ongeveer 1500.
Het zal duidelijk zijn dat deze ontwikkeling op enige termijn zal leiden tot een verschraling van het NVHR-aanbod.
Voor 2016 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. Dit zijn inderdaad maatregelen met slechts een tijdelijk effect, het aantal
leden neemt hierdoor niet toe en een verdere verhoging van de contributies lijkt in dit opzicht ook al niet passend.
Tijdens de Algemene Vergadering van april 2016 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. In RHT 159
(december 2016) heb ik een oproep gedaan aan alle NVHR- leden om na te denken over de noodzakelijke
vernieuwing van onze vereniging. In RHT 160 heb ik verslag gedaan van de reacties hierop. Deze reacties zijn
overwegend instemmend. Men vindt het vreemd dat de NVHR zich niet aanpast aan de jongere lichting
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 moment is nu aangebroken om de noodzakelijke vernieuwing binnen onze vereniging te realiseren. Het
ontsluiten van de NVHR-radiobeurzen voor onze doelgroep (veertigers) en het kunnen hanteren van een
marktconforme tafelhuur zijn de concrete voorstellen van het bestuur. Inhoudelijk ligt daarna de weg open om
naast de radio's en TV's ook de meer hedendaagse audiohobby te gaan ondersteunen. Hiervoor is met name
belangstelling bij de jongere generatie.
Er worden jaarlijks zo'n 15 radiobeurzen in Nederland gehouden, het kan toch niet zo zijn dat de vier beurzen in
Driebergen de enige beurzen zijn die nieuwe bezoekers weren. Het NVHR-bestuur zou wensen dat de NVHR-leden
zich wat ruimhartiger opstellen tegenover potentiële nieuwe leden.
7. Verslag van de secretaris

Mart Bierhoff

NVHR Verenigingsjaar 2016 2017, afgekort NVHR 2016/17
Mutaties bestuur
Bij de Algemene Vergadering nr.44, gehouden 23 april 2016, waren de bestuursleden Steenks en Huneker
aftredend en zijn herkozen. Verder zijn er geen bestuursmutaties geweest.
In NVHR 2016/17 zijn er vier bestuursvergaderingen gehouden:
BV172 op 06 juni 2016
BV173 op 05 sept 2016
BV174 op 12 dec 2016
BV175 op 06 mrt 2017
Bij de bestuursvergaderingen kwamen vooral de volgende punten ter sprake:
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de actiepuntenlijst, opzeggen rechtsbijstandsverzekering, huur bibliotheek, toegangsbeleid beurzen, voortgang
organisatie 40-jarig jubileumviering Egmond aan Zee, vernieuwen beleid NVHR.Alle verslagen zijn beschikbaar
op de website van de NVHR.
In NVHR 2016/17 besloeg de correspondentie van het secretariaat
72 brieven met insignes voor 10- en 25-jarige leden
12 brieven ontvangen per post
3 brieven verstuurd per post
127 email conversaties
en 15 condoleance brieven aan nabestaanden van overleden leden
8. Verslag van de kascontrolecommissie

Jacques Hermans

De voorzitter van de kascontrolecommissie Jacques Hermans vraagt de vergadering het bestuur decharge te
verlenen voor de werkzaamheden van de penningmeester. Het voorstel wordt onder applaus aangenomen.

9. Verslag van de penningmeester

Hans Houtkamp

De financiële situatie in het jaar 2016 gaf een verlaging van de totale kosten aan van ons mooie RHT te zien.
Mede door het feit dat veel leden de contributie voor 2017 op het eind van 2016 hebben betaald, penningmeester
en ledenadministratie danken u daarvoor, is er een relatief gunstiger resultaat dan in 2015.
Geplande evenementen zoals lezingen, tentoonstellingen, reparatiedagen en propaganda-activiteiten konden
zonder financiële moeilijkheden doorgaan. Hogere kosten en geringere rente waren er ook weer in 2016 (denk aan
de getoonde sok op de Algemene Vergadering in 2016).
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Financieel jaarverslag 2015 2016

Balans 31 12 2016

10. Verslag van de redactiecommissie

Paul Huneker

2016 was voor het RHT een mooi jaar. De evenementencommissie heeft in de blad veel aandacht besteed aan aan
het naderend 40-jarig jubileum.
We hebben aandacht besteed aan het gedrag van (lange) radiogolven over zee, een bijzondere Meccanoradio,
Philips en Erres in voormalig Nederlandsch Indië en de communicatiekabels daar naar toe, de trilleromvormer,
radiodistributie, een ACEC draadrecorder, Idzerda enkelzijband en FM, een tussenwielprobleem van een
platenspeler, het creëren van een NSF O29 demonstratietoestel, het bij de klant afregelen van de eerste
kleurentelevisie-ontvangers, opnametechnieken, zelfbouwervaringen. En niet te vergeten het onvolprezen
Spreekuur technische commissie door Piet van Schagen.
U ziet het, een grote verscheidenheid aan artikelen, aangeleverd door onze leden. Blijft u dat ook doen, velen lezen
ze met plezier.
Er is ook besloten tot de mogelijkheid om commerciële reclameboodschappen te plaatsen. Dat zal in de loop van
2017 zijn beslag gaan krijgen.
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Het aantal advertenties van verenigingingsleden 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.
11. Verslag van de technische commissie

Jacques Hermans

Zoals elk jaar heeft de TC zich beziggehouden met de volgende onderwerpen. Ook dit jaar hebben we weer veel
mensen kunnen helpen d.m.v.:
 Cursussen in Haarlem en Ede.
 Op 12 mei aanstaande is in Ede het examen voor de deelnemers aan de cursus voor gevorderden. Daarmee is
een studieperiode afgerond. In september begint weer een nieuwe cyclus van 3 jaar. Er hebben zich al diverse
leden aangemeld waaronder ook 3 uit België.
 Over de internet-reparatiecursus weet waarschijnlijk de webmaster meer te vertellen.
 Reparatieavonden. Vooral in Ede, door de gunstige vrijdagavond, is de belangstelling enorm. Regelmatig is er te
weinig plaats voor alle bezoekers. Geen probleem, men helpt elkaar en neemt het eigen toestel een volgende keer
onderhanden. In Haarlem is dat moeilijker omdat de woensdagavond wat ongunstiger is voor degenen die de
volgende dag weer aan het werk moeten. Opvallend dat ook onze Belgische vrienden structureel naar Ede komen
om te studeren en te repareren. Dat betekent soms 400 kilometer of meer rijden voor een gezellige en leerzame
avond!
 TC-pagina op de website, diverse demonstraties en interessante schakelingen.
 Schematheek, wordt intensief gebruikt, waarschijnlijk ook omdat we deze service kostenloos ter beschikking
stellen, het bestand is tot nu toe vrij toegankelijk voor iedereen.
 Bijdragen aan diverse activiteiten zoals:
Jongstleden maart hebben we het 40-jarig jubileum van onze vereniging gevierd. De leden van de
technische commissie hebben , naast deelname aan de tentoonstelling met demonstraties van onder andere
TV, KTV en radioapparatuur, veel tijd besteed aan de reparatiedag op zondag. De belangstelling daarvoor
is overweldigend geweest. Niet iedere bezoeker kon ter plaatse worden geholpen. Sommige radio’s zijn
daarom meegenomen en thuis gerepareerd.
Dezelfde belangstelling blijkt telkens weer voor de ‘normale’ reparatiedagen. Deze mogen zich in een
grote belangstelling verheugen.
Niet vergeten mogen worden de prachtige fotoreportages die Piet Blaas van vrijwel elke gebeurtenis maakt.
Degenen die niet aanwezig kunnen zijn, krijgen daardoor een goed overzicht van wat er zoal gebeurt. Bovendien
blijft op deze manier de geschiedenis van onze vereniging voor later bewaard.
Na het voorlezen van het technische commissie verslag wordt gesproken omtrent de samenwerking tussen het
Oosten en het Westen van het land. Lid Jacques Hermans gaat proberen dit jaar de technische commissie te
coordineren.
12. Verslag van de propagandacommissie

Paul Bolt

Het afgelopen jaar heeft de PR-commissie 19 maal een beurs bezocht. Naast de eigen NVHR- en reparatiedagen
waren we aanwezig bij de Dag van de Radio-amateur (VERON) te Apeldoorn, de beurs in Emmen, het Rotterdams
Radio Museum, de Beurs Oude Techniek in Hoenderloo, het Jukebox Event in Rosmalen en natuurlijk Egmond aan
Zee. Het blijft lastig het effect van onze beursbezoeken in te schatten. De kosten en baten lopen niet zo veel uiteen,
maar ledenwinst blijft beperkt. Althans, zo lijkt het.
De boeken van Gidi Verheijen (‘Het radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog’ en “ de Opeising van radiotoestellen
in België in WO II”), Cees van der Pluijm(“Radio Kootwijk”) en van Marco van der Hoeven (“Witnesses of
Words”) worden veel bekeken en redelijk verkocht. Daarnaast kon menig lid worden geholpen met het
beantwoorden van diverse vragen en met het aanleveren van ontbrekende RHT’s. Ook worden nu hele jaargangen
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van oude RHT’s te koop aangeboden. Nieuw op de NVHR-tafel zijn de CD’s met de laatste 10 jaargangen en
geheugensticks met 40 jaargangen. Ook zijn er prachtige nieuwe flyers gedrukt.
In het noorden van het land heeft Marten van der Velde de honneurs waargenomen. Hij heeft o.a. de GRORAT
(Groninger Radio Amateurtreffen), de radiomarkt in Eelde, de beurs van de Friese Radio Amateurgroep in
Leeuwarden en de radiomarkt van de VERON-afdeling Friesland Noord bezocht.
Rest mij nog speciale dank te zeggen aan Tineke en Jan Schuurbiers voor de assisitentie tijdens de beurzen. Het is
niet alleen gezellig, maar ook bijzonder prettig als er iemand is die het eens kan overnemen.
13. Verslag van de evenementencommissie

Dick Zijlmans en Jan Schuurbiers

De tafelbezetting van de beurs op 3 april was zeer goed, die van 18 juni met 23 reserve tafels was ver onder de
maat, maar de beurzen van 17 september en van 18 december waren weer als vanouds goed bezet en goed bezocht.
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.
Het technisch weekend van 26 tot en met 28 februari 2016 mag als een geslaagd weekend de boeken ingaan.
Graag vernemen wij uit de Algemene Vergadering hoe deze door de leden is ervaren.
Demonstraties en lezingen tijdens onze NVHR dagen worden zeer op prijs gesteld, maar de medewerking vanuit de
leden is ook dit jaar weer 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 hoe om te gaan met de verzameling en dat de NVHR daarbij alle
medewerking kan verlenen bij het afwikkelen van de nalatenschap.
Ook dit jaar hebben wij weer veel steun mogen ondervinden van een groep actieve mensen van de Scouting
Admiralengroep van Uithoorn.
14. Verslag van de bibliothecaris

John Koster

Aan het documentenbezit van de NVHR werden in 2016 een complete serie jaargangen van het blad Radio-Expres
en acht boeken toegevoegd. Ook werden 15 documenten als pdf-file online gezet.
Er werden 27 documenten uitgeleend en van 20 artikelen werden kopieën of pdf-files verstrekt.
Er ontstaat enige discussie over het beperkt uitlenen van boeken en tijdschriften, en de kosten van de bibliotheekruimte. Lid Jacques Hermans kent de verhuurder, en neemt op zich over de huursom te gaan praten. Het bestuur zal
in 2017/2018 de bibliotheek opnemen in de bestuursvergaderingen, dit natuurlijk in samenwerking met de
bibliothecaris.
Lid Ed Plevier wil de lezersmap van buitenlandse tijdschriften in ere herstellen. Het bestuur wijst op de nieuwe
regeling voor het verkrijgen van artikelen via de bibliothecaris.
15. Verslag van de ledenadministrateur

Tineke Schuurbiers

Ontwikkeling ledenbestand 2016
Ledenbestand per 31 december 2016 Nederland: 1506 + Buitenland: 109 = 1615
Ledenbestand per 1 april
2017 Nederland: 1505 + Buitenland: 109 = 1614
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Nederland
Nieuwe leden
53
Overleden
25
Bedankt
25
Niet betaald
39
Netto toename ledental 53 - (25+25+39) = min 36

(in 2015: 51)
(in 2015: 24)
(in 2015: 52)
(in 2015: 23)
(in 2015: min 41)

Buitenland
Nieuwe leden
Overleden
Bedankt
Niet betaald
Netto toename ledenaantal

(in 2015: 8)
(in 2015: 0)
(in 2015: 1)
(in 2015: 9)
(in 2015: min 2)

5
1
2
9
5-(1+2+9) = min 7

De gemiddelde leeftijd van onze leden is bijna 66 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 financiële
reden. Een groot deel geeft geen reden op. Het ledenaantal daalt nog steeds, dat geeft voor de toekomst van de
vereniging toch wel zorgen temeer daar wij veel leden van rond de tachtig jaar hebben.
Wat we nu zien is dat nieuwe leden maar een paar jaar lid zijn, soms zelfs maar 1 jaar. De reden daarvan is dat
men de cursus digitaal wil volgen, daarvoor moet men 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 uw banknummer wijzigt. Het is van groot belang dat u bij uw betaling ook uw
lidnummer vermeldt, zeker als u betaalt via een andere naam bijvoorbeeld via die van uw partner of via die van uw
bedrijf. Wij krijgen regelmatig een RHT retour van een lid waar wij geen adreswijziging van hebben ontvangen.
Ledenbestand per 1 april 2017 1614 leden
16. Verslag van de webmaster

Piet Blaas

Onze webmaster is afwezig. Zijn verslag wordt voorgelezen door de voorzitter.
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
 Instagramaccount 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)
 bibliotheek op internet onderhouden (John Koster)
Overzichtscijfers
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We hadden afgelopen jaar een kleine terugval van het aantal bezoekers: 91.498 versus 97.749 in 2015-2016. Dat is
terugval van ruim 6%. Er is wel een piek te zien in maart, die wordt natuurlijk veroorzaakt door websitebezoekers
die foto’s van het jubileumfeest wilden zien.
De meest bezochte pagina’s zijn nog steeds die van de schematheek en die van de schematheek van de GFGF.

Hierboven een overzichtje, gemaakt tijdens het typen van dit verslag. Op dat moment waren er vijf gebruikers
actief. Toevallig waren dit vier mensen die aan het zoeken waren in de schematheek. Een bezoeker was net beland
op de homepagina van de NVHR. Twee bezoekers kwamen binnen via de GFGF.
Facebook
De Facebookpagina van de NVHR wordt steeds drukker bezocht. Via Facebook wordt een groep belangstellenden
bereikt die niet op andere manieren kan worden bereikt. Het jubileumweekend bood een grote kans om via
Facebook publiciteit te voeren.
In samenwerking met RTV Noord-Holland zijn er berichten gedeeld, waardoor het bereik opeens veel groter werd.
Hieronder een overzicht van de Facebookactiviteiten die het meest succesvol waren. Of berichten wel of niet
vertoond worden hangt samen met het algoritme dat Facebook hanteert. Dit wordt mede bepaald door
Facebookgebruikers die op een berichtje klikken. Als zij dat doen, wordt dit bericht ook vertoond bij de ‘vrienden’
van die Facebookgebruikers. Zo is het mogelijk om een korte tijd duizenden Facebookgebruikers te bereiken. Die
aantallen zijn te zien bij de kolom ‘Weergaven’. Als een bericht wordt weergegeven bij andere gebruikers dan
degenen die ‘bevriend’ zijn met de NVHR, wil dat natuurlijk nog niet zeggen dat zij het daadwerkelijk bekijken. Het
gaat er meer om dat het berichtje in potentie door een grotere groep bekeken kan worden, dan we door publicatie
op de website kunnen bereiken.
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YouTube

Naar aanleiding van het jubileumweekend zijn er ook weer enkele filmpjes op ons YouTubekanaal gezet. Het meest
succesvol is echter het filmpje dat Kees Koren maakte van de Van der Heem tentoonstelling tijdens de NVHR-dag
op 18 december 2016. Dat is inmiddels 1200 keer bekeken. Dat wil zeggen dat er 1200 mensen zijn die op het
filmpje hebben geklikt om het te bekijken, dit wil niet zeggen in hoeverre ze het filmpje helemaal uitgekeken
hebben. Het filmpje duurt 3:39, hiervan is gemiddeld 2:15 bekeken.
Je ziet wel dat de populariteit van zo’n filmpje het grootst is, net nadat het is gepubliceerd (op dat moment wordt
op verschillende plaatsen gemeld dat het filmpje online is).
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17. Behandeling ingekomen stukken
Lid Piet Blaas, onze gewaarde webmaster, is niet aanwezig en heeft een schriftelijk verzoek ingediend om
ingaande 2018, de voornamen van de leden, voor zover bekend, te drukken op de contributiebewijzen.
Het voorstel wordt goedgekeurd.
18. Benoeming van de kascontrolecommissie voor 2017
De kascontrolecommissie is aftredend.
Een nieuwe commissie wordt benoemd, bestaande uit de leden Paul Bolt en Lodi van Dijk, met als reserve Mw.
Tineke Schuurbiers-Noorda.
19. Begroting voor 2018 en vaststellen van de contributie voor 2018
Begrotingen

De begroting is goedgekeurd. Volgt een discussie over de contributie en het inschrijfgeld.
Na hoofdelijke stemming wordt besloten tot afschaffen, met een proeftijd van twee jaar, van het inschrijfgeld voor
nieuwe leden, gekoppeld aan een een jaarlijkse verhoging van de contributie van 2€ per jaar.
In het voorjaar van 2019 zal een evaluatie plaatsvinden.
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20. Bestuursverkiezing
De heer Jan Schuurbiers is aftredend, en stelt zich herkiesbaar voor komende 3 jaar. Ook de heer Hans Houtkamp
is aftredend, en stelt zich herkiesbaar, met de restrictie om i.v.m. leeftijd het per jaar te bekijken.
Beide aftredende bestuursleden worden herbenoemd.
21. Wijzigingsvoorstel toegangsbeleid NVHR beurzen
Bestuurslid Dick Zijlmans stelt een wijziging van het toegangsregelement van de beurzen in Driebergen voor.
Samengevat worden passanten na 11:30h toegelaten, na betalen van entree. Leden, introducés, en introducees zijn
welkom vanaf 10:00h. Het voorstel wordt aangenomen.
Het bestuur wordt gevraagd een voorstel te publiceren in de RHT van oktober 2017, en de nieuwe regeling op de
beurs in december 2017 in te voeren.
22. Rondvraag
Lid Arthur Bauer stelt voor de jubileum insignes af te drukken op het contributiebewijs. Voorstel na hoofdelijke
stemming afgekeurd.
Lid Peter de Boer wijst op het belang van introducés en introducees voor mogelijk nieuwe leden.
Lid Gidi Verheijen is het niet eens met de verruimde openstelling van de beurzen.
Lid Gert van Wee wil graag artikelen over de 70er jaren transistor audio techniek. De aanwezige redactieleden van
RHT wijzen op de publicaties afgelopen jaren.
Lid Jan Boer bedankt uitvoerig voor de jubileumviering in Egmond, die hij met zijn kleindochter heeft bezocht.
23. Sluiting
Waarnemend voorzitter Mart Bierhoff sluit om 15:10h de vergadering, bedankt eenieder voor zijn of haar bijdrage
en aanwezigheid en wenst behouden thuiskomst.
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Jubileumleden
10 jaar lid

25 jaar lid

40 jaar lid

10501
10540

10568
10691

11509
10673
10325
10809
11352
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