
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse vereniging van Modelbouwers, 
gehouden in Museum Nieuwland Erfgoed, te Lelystad op 8 april 2017 

1. Opening, welkom en mededelingen door de voorzitter. 
De voorzitter, Robert Schotman, opent om 10.15 de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij 
introduceert de “NVM Kwis”, die zo nu en dan de vergadering zal onderbreken om de kennis van de 
aanwezigen over de NVM te toetsen. Voor de winnaar is een prijs beschikbaar. 
De presentielijst is getekend door 18 leden, inclusief het bestuur. 

2.Vaststellen van de agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

3.Ingekomen stukken. 
Er zijn, behoudens een vijftal afmeldingen, geen ingekomen stukken voor deze ALV 

4.Goedkeuring verslag van de Algemene Ledenvergadering 2016. 
Het verslag, zoals gepubliceerd in het Jaarverslag 2016 en op de website van de vereniging wordt 
zonder wijzigingen goedgekeurd. 

5.Terugblik NVM 2016 en vooruitblik 2017 
De voorzitter doet dit aan de hand van een schermpresentatie. 
Hij herhaalt nog eens een punt uit de missie van de NVM: stimuleren van Modelbouw in Nederland. 
Als voorbeeld voor een geslaagde invulling daarvan noemt hij de Kottenpark Modelbouwclub, die ook 
aanwezig was op Intermodellbau in Dortmund. 
Als elementen uit de strategie, die daarvoor nodig is noemt hij o.a. De Modelbouwer, het 
Tekeningenarchief, Workshops en organisatie van evenementen, zoals de Historische Schependag op 7 
mei in Museum De Delft. 
 
Ontwikkelingen die in 2016 in gang zijn gezet worden genoemd: 
- Facebook en de inhoud van de website 
- De Nieuwsbrief2.0, gestart in december 
- Het vooruitzicht op een nieuwe locatie, mogelijk bij Batavialand 
- Het verlaten van de locatie Elst 
- Beursdeelname (Goes, Leeuwarden) 
- De verbeteringen in de presentatie en inhoud van De Modelbouwer 
- Verbetering van de financiële positie 
- De start van de NVM 3dwebshop bij Shapeways 
- Samenwerking met RCPoint m.b.t. de NVM Multiplexer 
- De  cursussen verspanen en solderen die blijvend in de belangstelling staan 

Als prioriteiten voor 2017 noemt hij o.a.: 
- Werven van bestuurs- en redactieleden 
- De NVM Visie naar 2020 uitwerken; vaststellen van trends en ontwikkelingen en bepalen waar we 
wel en niet goed in zijn. 
- De verhuizing van het schaduwarchief Vorstenbosch (samenhangend met een nieuwe behuizing voor 
het TA en de bibliotheek) 
- Definitieve afspraken maken voor zo’n nieuwe locatie 
- Herijken van de samenwerking met MPM 
- Een besluit over de plaats van historische scheepsmodelbouw in de NVM, mede naar aanleiding van 
het stoppen van Henk van der Biezen als hoofdredacteur van de uitgave “Scheepshistorie”. 

6.Financieel jaarverslag.  
Dit wordt, na een toelichting door penningmeester Dick de Zwart, zonder opmerkingen goedgekeurd. 



7.Verslag van de kascommissie 2016. 
Bij monde van Gerrit Borst verklaart de kascommissie dat zij de boekhouding en de jaarrekening 
kritisch heeft beoordeeld en geen onregelmatigheden heeft aangetroffen. Zij  doet aanbevelingen ten 
aanzien van de waardering van vaste en vlottende activa en met betrekking tot de relatie en 
verplichtingen t.a.v. de fiscus. 
De commissie spreekt haar vertrouwen uit in de gevoerde boekhouding en vraagt de vergadering 
penningmeester en bestuur decharge te verlenen over het jaar 2016. Hierop reageert de vergadering 
positief. 

8.Contributie voorstel voor 2018 
Dick de Zwart geeft een korte toelichting op de begroting voor 2018. 
Robert Schotman legt uit dat de contributie feitelijk wordt vastgesteld door de uitgever en dat in 
overleg tussen NVM en MPM de bijdrage die de NVM uit die contributie ontvangt wordt vastgesteld 
aan de hand van ledental en begroting. 
Dit laatste geeft aanleiding tot discussie. In de begroting is uitgegaan van 1700 leden, uit het verslag 
van de secretaris blijkt dat de NVM nu 1975 leden heeft. Zelfs als rekening wordt gehouden met de 
gebruikelijk terugloop mag worden aangenomen dat de NVM in 2018 beduidend meer leden heeft dan 
1700.  Realistischer is een getal van 1800, de extra inkomsten kunnen worden gebruikt voor het 
organiseren van het evenement NVM 75. Dat is nu krap begroot. 
De penningmeester zal dit meenemen. 
 
9.Jaarverslag 2016 van de secretaris. 
Frans Kamman loopt door het verslag, gepubliceerd in het Jaarverslag 2016. Hij noemt enkele 
activiteiten waar in 2016 door of namens de vereniging is deelgenomen en wijst de vergadering op de 
stijging van het ledental in dat jaar. Daarbij merkt hij op dat de leeftijdsopbouw van het ledenbestand 
nog steeds een belangrijke factor bij het verloop is. Ook dit jaar zijn weer diverse leden overleden, 
waaronder enkele prominente leden en medewerkers. Hij vraagt de vergadering om enige ogenblikken 
stilte te betrachten om de overledenen te gedenken. 
 
10.Verslag van de redactie over 2016. 
Gerrit Volgers geeft een korte toelichting op zijn verslag dat in het Jaarverslag 2016 is opgenomen. 
Als nieuwe ontwikkeling noemt hij dat in de Nieuwsbrief2.0 alle links naar informatie en filmpjes 
worden opgenomen die in artikelen in De Modelbouwer worden vermeld. Dit maakt die links veel 
toegankelijker voor de lezer die ook de Nieuwsbrief ontvangt. 
Tevens noemt hij het feit dat recent voor de eerste keer een bouwartikel aan de hand van een ter 
recensie ontvangen bouwdoos is gepubliceerd. Dit is een geregeld herhaalde wens van de uitgever in 
relatie met advertenties. Het standpunt van de redactie is echter dat er eerst een bouwer moet zijn, en 
dat daarna pas wordt gekeken of de bouwdoos kan worden verkregen. 

11.Verslag van de Veiligheidscommissie over 2016. 
Bij verhindering van de voorzitter van de VC presenteert de secretaris dit verslag, wat geen aanleiding 
geeft tot opmerkingen.  

12.Uitreiking wisselprijzen.   
Hans Papenhuijzen reikt namens de prijzencommissie de jaarlijkse wisselprijzen uit en leest daarbij de 
motivatie van de commissie voor. 
Taconisprijs individueel voor wie zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. 

Wij stellen voor Maarten Flederus, de huidige eindredacteur. Hij heeft heel moeilijke tijden in de 
vereniging meegemaakt. In eerdere jaren hebben we moeten meemaken dat nr 7 verschenen was en 
niet duidelijk was of nr 8 er nog zou komen. Ook privé zit het hem niet mee. Maar ondanks dat alles, 
is wat hij doet voor de vereniging enorm. Niet alleen als eindredacteur, en als trouwe steun voor de 
hoofdredacteur, maar ook als modelbouwer, weet alles van modelbouwforums, heeft ervaring met 
websites, doet belangrijk werk richting Media Primair, waarbij helpt dat hij zelf ervaren is in de 
opmaak. Is een vraagbaak en betrouwbare informatiebron voor ons als redacteuren. Behoudt ten alle 



tijden het overzicht. Weet mensen bij elkaar te brengen. Hij heeft in korte tijd een belangrijke plaats in 
de vereniging ingenomen. 
 
De prijs wordt Maarten onder applaus uitgereikt 

Taconisprijs voor aangesloten verenigingen: voor een club, die zich het afgelopen jaar bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. 

Wij stellen voor Stoomgroep Zuid. Het lukt hen steeds weer de Nederlandse en buitenlandse 
stoomgroepen bij elkaar te krijgen in de Voorjaars Stoomdag. De vorige keer dat zij deze prijs kregen 
is alweer langer geleden: 2011. Tot dusver kon van elke Stoomdag worden gezegd dat het een feest 
was. Men kent elkaar daar allemaal, veel contacten worden er onderhouden en men verheugt zich op 
de volgende. Het is de feestelijke opening van het Stoomseizoen! Met deze dag betekenen zij niet 
alleen veel voor de Nederlandse stomers, maar ook voor hen, die uit België en Duitsland komen. Bijna 
elke club, waarvan de leden met stoom bezig zijn, is er vertegenwoordigd. Er is dan ook van alles te 
zien en er is ruimschoots de gelegenheid voor uitwisseling van ervaring en goede tips!  En altijd weer 
het karakter van een feestelijke reünie. Deze dagen zijn zowel voor de bezoekers, als zeker ook voor 
de deelnemers een groot succes. Dat zegt ook iets over de wijze, waarop het bestuur o.l.v. Erik-Jan 
Stroetinga, met vele leden samen werken en de club vorm geven. Daarbij dient niet te worden 
vergeten, dat zij in het Mastbos bij Breda een grondbaan hebben gerealiseerd voor spoorbreedtes 5" en 
7¼" en een hoge baan voor 3½" en 5". Kortom een zeer actieve club, die binnen de wereld van de 
modelbouw een belangrijke rol vervult. Deze prijs gaat terecht naar Stoomgroep Zuid!  
 
De prijs wordt namens Stoomgroep Zuid in ontvangst genomen door  Dirk van Driel, die memoreert 
dat SGZ deze prijs nu sinds haar oprichting voor de derde keer heeft mogen ontvangen. 
 

Mevrouw Glasius Trofee voor de auteur, die het afgelopen jaar uitzonderlijk onderbouwd in de 
Modelbouwer heeft gepubliceerd.  

De grootste uitdaging voor de modelbouwer is vaak niet eens de beweging van het model zelf maar de 
manier om het op kleine schaal nagenoeg onzichtbaar voor elkaar te krijgen. Veel techniek op 
voertuigen(auto’s, vrachtwagens) wordt in het echt aangedreven door hydraulica op een manier die 
vaak lastig naar het model te vertalen is. Hoe het ook anders kan heeft Peter van Dalum in 2016 
uitgebreid en duidelijk in de Modelbouwer beschreven en waar nodig in foto’s getoond.  Naast de 
keuze van een origineel voorbeeld, zijn ook de gebruikte materialen en technieken heel divers. Een 
mooi voorbeeld zijn de “luchtvering balgen” onder de zijlader oplegger. Uitwendig ogen de uit PU 
rubber gegoten balgen als verkleinde kopieën van het echte voorbeeld: om ze ook “functioneel” te 
krijgen bleek het aloude spiraalveertje (verstopt in genoemde balg)  niet gemist te kunnen worden.   
Het beschrevene is niet alleen als voorbeeld origineel en functioneel: het is ook nog eens mooi strak 
gebouwd en afgewerkt. Voor wie van de plaatjes van de  Iveco met oplegger, de zijlader heftruck of de 
Scania 141 met wissellaadbak niet genoeg kon krijgen, waren er van deze  modellen (maar ook van de 
in 2015 beschreven Spierings opvouwbare bouwkraan) filmpjes beschikbaar. Voor de collega 
modelbouwers zijn vooral de gebruikte methoden en technieken aangevuld met foto’s het meest 
interessant. In duidelijke tekst en met foto’s wordt getoond hoe de  diverse onderdelen gebouwd zijn 
en hoe ze werken.   
De prijzencommissie heeft dan ook gemeend om de Mevr Glasius Trofee toe te kennen aan Peter van 
Dalum.   
 
Aangezien het niet is gelukt om Peter van Dalum aanwezig te laten zijn, zal de prijs hem op een later 
tijdstip worden uitgereikt. 
 
12.Verkiezingen Bestuur:  Ron van Leeuwen als 2e penningmeester 
Robert Schotman meldt dat Ron van Leeuwen zich begin dit jaar heeft gemeld voor deze functie, ter 
verlichting van de taken van de penningmeester. Feitelijk is hij al in functie en de voorzitter vraagt de 
vergadering met zijn benoeming in te stemmen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 



13.Benoeming overige bestuursleden 
Er hebben zich geen kandidaten voor een bestuursfunctie gemeld. 

14.Benoeming leden voor de prijzencommissie 2017 
Bij terugtreden van Jos Bazelmans stelt Gerrit Borst zich beschikbaar. De Commissie voor de ALV 
van 2018 bestaat verder uit Hans Papenhuijzen en Rob Mooij.  

15.Benoeming leden voor de kascommissie 2017.  
Naast Gerrit Borst en Guus Haffmans meldt Hans Peters zich als reservelid. 

16.Rondvraag.  
Jos Bazelmans vraagt aandacht voor activiteiten van de Eindhovense Modelbouw Vereniging om 
belangstelling voor modelbouw te bevorderen. hij noemt o.a. activiteiten op basisscholen war 
leerlingen bij worde betrokken; samenwerking met een organisatie die groepen uit verschillende 
generaties bij elkaar brengt; er wordt gewerkt aan een film.  

Jan Houtwipper wijst op diverse onvolkomenheden in de webwinkel modelbouwtekeningen.nl. Al 
eerder is gewezen op het ontbreken van de auteursnamen bij de tekeningen en er staan op veel plaatsen 
verkeerde afbeeldingen bij de tekeningen. De afbeeldingen lijken vaak lukraak verzameld te zijn. 
Voorzitter en secretaris merken op dat dit probleem al eerder bij MPM ter sprake is gebracht, maar dat 
een oplossing nog op zich laat wachten. We zullen het nogmaals aan de orde stellen. 
Jan Houtwipper vraagt waarom de ledenkorting van 33 naar 25% is verlaagd. Dit is een beslissing van 
MPM, die de webwinkel exploiteert. 

17.Sluiting.  
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 12.15  de vergadering en nodig de deelnemers uit 
voor een eenvoudige lunch in het museumrestaurant. 

 


