
De NVBS is een vereniging. Deze vereniging bindt op dit moment 4600 mensen met

belangstelling voor spoor- en tramwegen. De NVBS heeft haar faciliteiten - toepasselijk

genaamd NVBS Centraal  - in het gebouw van het NS-station Amersfoort.

NVBS in hoofdlijnen

De website  van de NVBS - www.nvbs.com -  toont de grote hoeveelheid  haar activiteiten voor haar leden. In het kort wor-
den die hieronder genoemd.

• De regionale afdelingen organiseren maandelijks bijeenkomsten waar leden in een aangename sfeer hun kennis met 
andere leden delen in de vorm van film-, dia- of beamer-presentaties. In een aantal gevallen organiseren zij ook dag - 
excursies. Verder zijn er een afdeling jongeren en een afdeling modelbouw (met een eigen ruimte in Den Haag).

• Een winkel - in NVBS Centraal in Amersfoort en via Internet - met het grootste aanbod in Nederland van boeken en 
DVD's op het gebied van spoor- en tramwegen - zowel nieuw als tweedehands.

• Een bibliotheek met 23.000 boeken en 1000 dvd’s op het gebied van spoor- en tramwegen. Daarnaast zijn er van meer 
dan 250 tijdschriften ongeveer vierduizend ingebonden banden. Ten slotte zijn er nog vele buitenlandse dienstregelin-
gen en voornamelijk binnenlandse dienstvoorschriften.

• Het organiseren van één- en meerdaagse excursie in naar interessante railobjecten in binnen- en buitenland.
• Het uitgeven van twaalf nummers per jaar (in totaal meer dan 600 bladzijden) van het verenigingstijdschrift Op de Rails.
• Het uitbrengen van een maandelijkse e-mail nieuwsbrief NVBS Actueel (ook voor niet-leden).
• Het beheren van een enorme verzameling van 100.000-en objecten (dienstregelingen, jaarverslagen, knipsels, reglemen-
ten, vervoersbewijzen, filmmateriaal, foto’s , ansichtkaarten, dia's, glasplaten en negatieven) op het gebied van spoor- 
en tramwegen.

Al deze activiteiten worden vrijwillig verricht door ruim 150 leden.

Activiteiten in 2015

Een hoogtepunt in 2015 was dat het NVBS-lid Kees van de Meene tijdens de algemene ledenvergadering in Zwolle op 11
april 2015 werd verrast met de mededeling dat hij door de Koning was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De regionale afdelingen organiseerden ruim 200 bijeenkomsten waar 5350 aanwezigen konden worden geteld. Op de
NZH-filmavond van de afdeling Rijnland met onbekend materiaal uit het NVBS-archief op 20 mei 2015 waren zelfs 85
leden aanwezig! 

www.nvbs.com

De NVBS in 2015 – verkort jaarverslag



De NVBS-winkel was in 2015 op 29 zaterdagen en op twaalf donderdagavonden geopend. Buiten Amersfoort was de winkel
ook nog op elf dagen actief bij diverse evenementen. Dat werd mogelijk gemaakt door de (vrijwillige) inzet van meer dan
dertig medewerkers. De verkoop van tweedehands materiaal begint een steeds belangrijker rol in de winkel te spelen. 

In 2015 is een nieuwe titel aan de NVBS-boekenreeks toegevoegd, namelijk deel 48, het tweede deel van Moderne Trams,
geschreven door Axel Reuther, Wilfried Wolf en Frits van der Gragt. Het boek is uitgegeven door De Alk. Dit boek werd op
29 augustus 2015 in aanwezigheid van de drie auteurs gepresenteerd in NVBS Centraal.

De nog steeds groeiende bibliotheek verrichtte in 2015 bijna 600 uitleningen. Die groei van de bibliotheek bedroeg in 2005
ruim 1600 titels (boeken en dvd’s) door aankoop, legaten en schenkingen. De toename van de dvd-collectie valt groten-
deels toe te schrijven aan gedigitaliseerde VHS-banden.

De coördinatie en verantwoording van het verenigingstijdschrift Op de Rails zal de komende jaren  in handen zijn van de
twee jongste medewerkers van de redactie. In 2015 werden twaalf nummers met 624 pagina's uitgebracht. Aan het eind van
het jaar bereikte de NVBS-Op de Rails  - Facebook-pagina 5000 likes. 

De Kalender commissie stelde weer de kalender voor 2016 met 26 bladen op. De leden kregen de kalender samen met Op
de Rails aan alle leden toegezonden. 
Nog net in december verscheen de eerste van de maandelijkse e-mail nieuwsbrief NVBS Actueel.

In april heeft het Bestuur van de Stichting NVBS Railverzamelingen - na een intensief in 2013 gestart traject van overleg -
het Beleidsplan 2015-2018 en het Collectieplan voor hetzelfde tijdvak vastgesteld. In de algemene ledenvergadering in
Zwolle in april konden de digitale Beeldbank en de Railatlas op de NVBS-website worden"onthuld". 
Leden kunnen de plaatjes in de Beeldbank compleet zien en niet-leden kunnen alleen zoeken en zogenaamde thumbnails
raadplegen. De Beeldbank bevatte bij de start 19.000 opnamen en de Railatlas 1400 kaarten. Inmiddels beschikken 1500
leden over een actieve logincode op deze Beeldbank.

De (web)reiswinkel van de Stichting NVBS Excursies (www.nvbs-excursies.nl) is in 2015 van start gegaan en heeft als doel
het boeken van een reis of excursie nog makkelijker te maken.
In 2015 werden zes meerdaagse excursies met in totaal 260 deelnemers en vijf één-daagse excursies met in totaal 350 deel-
nemers georganiseerd.

Bij veertien externe evenementen werd de naamsbekendheid van NVBS vergroot door de geleding Publiciteit en Relaties
(P&R). Bij 5 daarvan was ook de NVBS-winkel aanwezig. Veel interne activiteiten werden ondersteund door de afdeling
Huisvesting. Ook P&R verleende daarbij ondersteuning.

Enerzijds zeer zichtbaar maar anderzijds misschien wat meer achter de schermen heeft de Internet dienst grote inspanningen
geleverd om in het bijzonder de website met al zijn mogelijkheden actueel te houden. 

En - last but not least - werden de eerste voorbereidingen getroffen voor de viering van het 85-jarig jubileum van de NVBS
in 2016.


