Notulen
Notulen van de ledenbijeenkomst van de Filatelistenvereniging “West-Friesland”op
woensdag 4 september 2019 in “Onder de Acacia's”, Acaciaplein 400 te Schagen.
Opening
De voorzitter opent de eerste bijeenkomst van dit seizoen met een woord van welkom voor 21
leden. Het is het 84 ste seizoen. Volgend jaar bestaan we 85 jaar!
Mededelingen
Bericht van verhindering is binnengekomen van Lou de Jongh en mevrouw Dermitzel.
Er liggen nieuwe dubbeltjesboeken. Daar kunt u in kijken, iedere zegel die u eruit neemt,
nvullen en 0,10 per zegel afrekenen. Volgende maand zijn er nog meer boeken.
De Bond houdt 14 september Open Huis in Houten. Er is daar een mooie bibliotheek.
In het nieuwste blad Filatelie staat een fout in de nieuwe uitgifte Openbaar Vervoer –
Stoptrein Zwolle-Stadskanaal maar volgens insiders is die er nooit geweest.
De voorzitter vroeg zich af wie dat controleerde. Post NL? Dat is een instantie die zich ook
aan de wet moet houden. 5 dagen per week post bezorgen. Vandaag gepost, morgen bezorgd.
Tarief was in 2000 0,39 eurocent. Nu 0,87 eurocent. Meer dan verdubbeld. Ze mogen nog
meer vragen maar waar is het einde? Misschien is de fusie Post NL met Sand gunstig voor de
consument.
Notulen van 8 mei 2019
De heer Bakker handhaaft zijn vraag inzake het verschil van afdracht aan de Bond.
De voorzitter belooft de volgende maand met een goed antwoord te komen.
Verder worden de notulen van 8 mei 2019 zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd
en getekend.
Rondvraag
De heer Smit: Er is een foutje in de opstelling van de veilinglijst. Kavel 34 3-4 moet 3-5 zijn.
Verloting
De gelukkigen kunnen hun prijs uitzoeken. Na de verloting volgt de pauze en na de pauze
wordt de ledenveiling gehouden. Van de 48 kavels werden er 30 kavels verkocht en 18 kavels
gingen retour.
Sluiting
De volgende bijeenkomst is op woensdag 3 oktober 2019 in “Onder de Acacia's” aan het
Acaciaplein 400 te Schagen. De voorzitter hoopt dan iedereen weer te zien.
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