Notulen
Notulen van de ledenbijeenkomst van de Filatelistenvereniging “West-Friesland” op
woensdag 4 maart 2020 in “Onder de Acacia's”, Acaciaplein 400 te Schagen.
Opening
De voorzitter Joop Brak opent de bijeenkomst voor 26 leden met een woord van welkom.
De voorzitter is er toch want door omstandigheden ging het reisje niet door.
De vorige keer hebben we het over de jeugd gehad die weinig interesse hebben in de Filatelie.
Op de vraag of de Filatelie toekomst heeft, heeft de voorzitter het antwoord dat er nog steeds
toekomst is voor de Filatelie maar het zal digitaal gaan. Op de site www.netpha.nl staat heel
veel informatie over Filatelie maar wel in het Engels terwijl het over de Nederlandse Filatelie
gaat. De site kan verbinding maken met Facebook, twitter etc. Maar dit soort avonden wil te
toch niet missen!
Mededelingen
- Er ligt een veilingcatalogus van de NPV Weesp. De veiling is eind maart. De eerste kavel
is de inzet 100.000 euro en de tweede kavel 50.000 euro. Wie interesse heeft in de
catalogus, mag hem meenemen.
- De penningmeester is bezig met de contributie. Morgen staat het op de mail en graag zo
snel mogelijk betalen.
Notulen van 5 februari 2020
De notulen van 5 februari 2020 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en getekend.
Nel wordt bedankt voor het verslag.
Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Verloting
De gelukkigen kunnen hun prijs uitzoeken. Na de verloting is er even pauze en na de pauze
wordt de ledenveiling gehouden. Van de 44 kavels werden er 25 kavels verkocht en 19 kavels
gingen retour.
Sluiting
De volgende bijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 1 april 2020 (geen 1april
grap!) in “Onder de Acacia's” aan het Acaciaplein te Schagen. Die dag is ook de Paasvee en
we houden dan onze jaarvergadering.
Secretaris
C.M. Boersen-Bergen
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