Notulen
Notulen van de ledenbijeenkomst van de Filatelistenvereniging “West-Friesland”op
woensdag 6 november 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.
Mededelingen
- De posttarieven gaan omhoog naar 0,91 eurocent.
- De voorzitter heeft een voorbeeld mee van de kerstzegels, die kosten 0,82 eurocent.
- In het blad Filatelie staat een artikel over postzegels afweken. Zegels die er niet af willen,
doen ze in de wasmachine, niets aan de hand, Om het watermerk te zien moet dat met
wasbenzine op een donkere achtergrond.
- In januari is de ledenveiling. Nu zijn er lijsten verkrijgbaar en uiterlijk 4 december
inleveren.
- Op de Postex in Apeldoorn heeft Henry, onze veilingmeester, een mooie prijs gewonnen:
verguld zilver voor zijn inzending over de Uiver. Henry zal het op de website zetten.
- Bericht van verhindering van Lou de Jongh.
- De auto’s moeten in de vakken worden geparkeerd. Buiten de vakken parkeren is op
Eigen risico en het kan een bon opleveren. Vorige maand hebben sommige een
waarschuwing gehad.
- 18 januari 2020 is er een grote ruilbeurs in Purmerend.
- Vorige maand zijn Rijer en Nel een aantal papieren kwijt geraakt. Als u ze per ongeluk
heeft meegenomen, horen we dat graag.
Notulen van 2 oktober 2019
De notulen van 2 oktober 2019 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en
getekend.
Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Henry geeft een uitleg over zijn minitentoonstelling over de Uiver.
Verloting
De gelukkigen kunnen hun prijs uitzoeken. Na de verloting volgt de pauze en na de pauze
wordt de ledenveiling gehouden. Van de 46 kavels werden er 36 kavels verkocht en 10 kavels
gingen retour.
Sluiting
De volgende bijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 4 december 2019 in “Onder
de Acacia's” aan het Acaciaplein te Schagen met onze traditionele BINGO!!
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