
 
NOTULEN VDP ledenvergadering 12 november 2016 Amsterdam 

Aanwezig : 21 personen inclusief aanwezige bestuursleden 
Afmeldingen : Jan en Grietje Dantuma, Jelte van der Kamp, Sermon Smitshuysen, Joop 

Sybrandi, Leon Zijlmans 
Notulist : Eric Wiggers 
 
 
1. Opening 
Lodewijk van Duuren heet allen van harte welkom. 
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Mededelingen en correspondentie 
Geen. 
 
4. Financiёle zaken 

a. begroting 2017 
Bij afwezigheid van Leon ZIjlmans licht Henk Nieuwenhof de begroting toe. De 
vergadering gaat unaniem akkoord met de begroting. 
Om de naamsbekendheid en verkoop van ons magazine te bevorderen zal Lodewijk 
van Duuren inkijkexemplaren proberen neer te leggen op door diverse leden 
waaronder Simon van Blokland voorgestelde locaties (archieven, musea, 
boekhandels, e.d.) 

b. voorstel contributieverhoging 
Bij afwezigheid van Leon ZIjlmans licht Henk Nieuwenhof de contributieverhoging 
toe. De vergadering gaat unaniem akkoord en vraagt het bestuur goed te 
communiceren naar leden en handelaren over deze contributieverhoging. 

 
5. Bestuurssamenstelling 
Henk Nieuwenhof geeft aan dat hij een half jaar geleden is teruggetreden is als voorzitter en 
hij stelt voor dat hij zijn werkzaamheden voor het magazine en boekuitgaven continueert als 
algemeen bestuurslid. De vergadering gaat unaniem akkoord met dit voorstel. 
 
6. Evaluatie contactdagen 
De contactdagen in Tilburg (30-5-2015), Woerden (14-11-2015) en Amsterdam (12-11-2016) 
waren succesvol. De contactdag in Zwolle (17-9-2016) was inhoudelijk een succes, maar de 
opkomst was matig. Contactdagen roulerend door het lijken minder succesvol dan gepland. 
Mede gezien de kosten overweegt het bestuur om het aantal contactdagen / 
ledenvergaderingen terug te brengen van drie naar twee per jaar. Qua locatie houden we 
zoveel mogelijk rekening met de woonplaats van de leden en de bereikbaarheid van de 
locatie.  
Vanuit de aanwezige leden worden diverse suggesties gedaan voor locaties.  
 
7. Evaluatie beurs Houten en continuering in 2017 
De beurs in Houten is druk bezocht, o.a. door 65 leden. In 2017 zal de beurs op de 3e 
zaterdag in september plaatsvinden (16-9-2017). De combinatie met poststukken is goed 
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bevallen. In 2017 zal er ook een Muntenbeurs in de hal naast de ansichtkaartenbeurs 
plaatsvinden met vrije entree over en weer. 
 
8. Thema’s 
Na de vergadering zijn mogelijke thema’s voor ons magazine gepresenteerd en 
aangedragen. 
 
9. Rondvraag 
Henk Nieuwenhof laat weten dat een student actuele geschiedenis bezig is met een master 
scriptie en dat deze student prentbriefkaarten zoekt die na de bevrijding in 1945 zijn 
verschenen. Alle leden wordt gevraagd informatie over betreffende kaarten aan te leveren bij 
Henk. Het is ook een leuk idee om deze student uit te nodigen voor een ledencontactdag en 
zijn bevindingen te laten presenteren. 
 
Lodewijk van Duuren sluit de vergadering. 
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