
Mijn aanvulling 
 
Na lezing van het verslag van de onderzoekscommissie legde ik de commissie mijn volgende reactie voor: 
 

1. Van de door mij aan u toegezonden stukken (en de inhoud ervan) is weinig terug te vinden. 
Voornamelijk lijkt de commissie gekozen te hebben voor de invalshoek van het bestuur: het 
liquiditeitsprobleem. 
De andere door mij aangedragen aspecten blijven onbelicht, zoals dat tijdens het maandenlange 
proces ook gebeurde. 

 
2. Een voorbeeld: 

het liquiditeitsprobleem is mede veroorzaakt omdat het bestuur de samenwerking met het 
Museum Boerhaave verbrak. Dàt is de oorzaak van de (te) grote voorraad Pieter Pauw-zegels. 
De nu nog te betalen rekening staat op de balans 31 december 2014; zo acuut was het 
liquiditeitsprobleem dus niet. 
Andere oplossingen werden niet verzonnen (en zijn er nu nog niet). 

 
3. Verder: 

Het beëindigen van mijn activiteiten (al op 24 oktober meegedeeld aan het bestuur) is 
veroorzaakt omdat de medewerking van het bestuur  t.a.v. de Sleutelpost  al in augustus faalde 
en het niet wijzigde in aanloop van het werk voor de Sleutelpost van december. Ik lees er geen 
woord over. 

 
4. Het is een onjuiste voorstelling van zaken dat ik van dit probleem op een ledenvergadering 

melding had moeten maken, terwijl het bestuur dit liet escaleren tot 15 december (na mijn 
afscheid in de Sleutelpost). 

 
5. Ontwerpkosten/auteursrecht: 

Een door mij aangedragen suggestie om deze claim te laten vervallen is door uw commissie - 
kennelijk bevreesd voor 'de schijn van bemiddeling' - omgezet in het advies de claim volledig af te 
wijzen. Ik laat mij niet verleiden daar 'grote woorden' over vuil te maken. De commissie moest 
zich schamen. Hoezo zorgvuldigheid? 
 

6. Als ik in de periode 2007 t/m 2014 zo'n claim zou hebben gedaan, was dit door het toenmalige 
bestuur vast en zeker gehonoreerd gezien de opbrengsten die dit genereerde. 
Echter: zo hebberig was (en ben) ik niet en dat breekt mij nu op. 
Het argument dat een daarvoor een gewijzigde begroting goedkeuring zou moeten hebben van 
de leden is flauwekul. Nooit gehoord van nagekomen kosten en baten? Dat is in het verleden 
door iedere penningmeester zelfstandig opgelost. 

 
7. Zoals het bestuur - en de commissie - het uitlegt, lijkt het zo te zijn dat je als vrijwilliger 'het 

eigendom'  bent van de vereniging c.q. het bestuur. 
We hebben het hier niet over een werknemer/-gever-relatie. Als dat zo zou zijn, krijg je helemaal 
geen vrijwilligers meer. En zeker geen mensen die iets extra's doen in het belang van de 
vereniging. 
Ik houd mij het recht voor met het bestuur te onderhandelen over de hoogte van de claim. 

 
8. Communicatieproces: 

Ik ben blij dat de commissie zich mijn gevoel over 15 december kan voorstellen. 
Het wordt direct afgezwakt door uitweidingen over het bestuurlijk proces en de conclusie dat het 
op 15 december WELLICHT beter had gekund. 
Waar de commissie regelmatig de zienswijze van het bestuur uitdrukkelijk deelt, blijft het hier 'de 
kool en de geit'. Excuus voor de 'grote woorden'. 

 



9. Aanbevelingen: 
Als (een deel van) de adviezen in het verleden door het bestuur al ter hand zouden zijn genomen, 
zou deze hele kwestie niet zijn ontstaan. 
Zoals in ieder verslag van onderzoekscommissies staat: dit zijn lessen voor de toekomst. 
Mijn aanbevelingen sinds april 2014 zijn niet gehoord c.q. begrepen. 

 
10. Conclusie: 

Er is teveel langs de werkelijkheid gekeken en teveel in procedures gedacht. 
Deze ambtelijke manier is zeer gewild, dat komt in de huidige maatschappij helaas meer voor. Wij 
allen - en ik ook - zullen daarmee moeten leren leven. 
Een ding is duidelijk ‘de kip met de gouden eieren is geslacht’. 

 
Omdat ik na deze reactie niets meer hoorde - en ik er dus naar vroeg - deelde de commissie mij  op 
12 april mee dat deze punten niet in het verslag zouden worden verwerkt. 
Ik betreur de onzorgvuldige manier waarop er met mijn argumenten wordt omgesprongen. 
Daarom ontvangt u hiervan een exemplaar. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Frans Hemelop 
 
 
Om nog even onder de aandacht te brengen: 
 

 
historisch overzicht van het Kleur Fonds 

 
giften velletjes 

 

Sleutelpost 
Jub.fonds / 
Totaaldag 

2014 
saldo 31/12 

2007 284,94 225,68 

 

427,20 
 

83,42 

2008 279,17 182,08 

 

515,25 
 

29,42 

2009 324,43 360,14 

 

515,25 
 

252,74 

2010 322,68 1.128,87 

 

685,55 
 

1.018,74 

2011 224,05 1.541,90 

 

850,66 1.335,39 598,64 

2012 370,13 707,39 

 

669,50 
 

1.006,66 

2013 287,25 349,52 

 

357,50 
 

1.285,93 

2014 175,88 388,24 

 

350,13 640,31 805,61 

 
2.268,53 4.883,82 

 

4.371,04 1.975,70 805,61 

 
    

 
    

 

 
31,7% 68,3% 

 
68,9% 31,1% 

 

 
    

 
    

 

 
ontvangst 

 
uitgaaf 

 

 
7.152,35 

 
6.346,74 

 

 
    

 
    

  
 
Gedurende de jaren 2009- 2014 werden o.a. door de Postzegeltotaaldag ruim 30 leden bijgeschreven. 
Dat is ruim 15% van het huidige ledenbestand. 
Ongeveer de helft is regelmatig hier aanwezig en zorgt zo voor omzet veiling en lotenverkoop. 


