Notulen
Notulen van de ledenbijeenkomst van de Filatelistenvereniging “West-Friesland”op
woensdag 2 oktober 2019 in “Onder de Acacia's”, Acaciaplein 400 te Schagen.
Opening
De voorzitter Joop Brak opent de bijeenkomst voor 24 leden met een woord van welkom.
Op verzoek beginnen we iets eerder omdat er leden zijn die graag de voetbalwedstrijd willen
zien. De zegels die u op het scherm ziet, zijn de nieuwe zegels die 18 oktober worden
uitgegeven: het zijn gewoontjes en dat betekent stuiters/knikkers.
Mededelingen
– Vandaag is er bericht van verhindering van de heer de Visser.
– Vandaag is er een echtpaar in ons midden die 50 jaar getrouwd zijn geweest. Ter ere
daarvan een lekkere koek bij de koffie. Applaus volgt!
– 1, 2 en 3 november is de postzegelshow Postex in Apeldoorn. Als u in de gelegenheid bent
om er heen te gaan, onze veilingmeester heeft daar een collectie over de UIVER.
– Vorige week zijn we naar de veiling in Weesp geweest en hebben Nederland aan kunnen
kopen, gestempeld en postfris.
– In januari is weer de ledenveiling. Als u iets te verkopen heeft, kom dan nu een lijst halen
en de veilinglijsten moeten uiterlijk 4 december ingeleverd zijn.
– De heer Bakker is nu niet aanwezig maar in hert Jaarverslag penningmeester waren de
kosten van het maandblad niet vermeld die zaten bij Filatelie in. Er komt een nieuw
overzicht met de kosten van Filatelie en de Bond apart.
– Vanavond is er een dvd-serie over Noorwegen.
Notulen van 4 september 2019
De notulen van 4 september 2019 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en
getekend.
Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Verloting
De gelukkigen kunnen hun prijs uitzoeken. Na de verloting volgt de pauze en na de pauze
wordt de ledenveiling gehouden. Van de 43 kavels werden er 27 kavels verkocht en 16 kavels
gingen retour.
Sluiting
De volgende bijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 6 november 2019 in “Onder
de Acacia's” aan het Acaciaplein te Schagen.
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