Notulen
Notulen van de ledenbijeenkomst van de Filatelistenvereniging “West-Friesland” op
woensdag 2 september 2020 in “Onder de Acacia's”, Acaciaplein 400 te Schagen.
Opening
De voorzitter Joop Brak opent, na deze barre tijden wat Corona betreft, de bijeenkomst voor
18 leden met een woord van welkom. We zijn blij dat we weer mogen beginnen al mogen we
geen handen schudden en zingen. Door deze hele toestand hebben we geen Algemene LedenVergadering kunnen houden. Door problemen met de penningmeester werd het te kort dag om
de jaarvergadering in september te houden dus dat wordt oktober.
Er waren problemen met het functioneren van de penningmeester dus heeft het bestuur hem
gevraagd zijn functie neer te leggen. En dat heeft hij gedaan. Nel heeft tijdelijk het
penningmeesterschap overgenomen en Sam is vice-voorzitter geworden. Met de
jaarvergadering de volgende maand zullen we een nieuwe penningmeester kiezen.
Mededelingen
- Bericht van verhindering is binnengekomen van mevrouw Dermitzel, de heer Kox, de heer
Waiboer, mevrouw Godschalk en Lou de Jongh.
- In de veilinglijst zit een foutje: Kavel 31 moet cataloguswaarde 23,40 euro zijn en inzet
moet 4 euro zijn.
- Zoals gebruikelijk wordt in januari weer de ledenveiling gehouden. Bij de veilingmeester
zijn lijsten al verkrijgbaar.
- In december hebben we ons 85 jarig jubileum. Het wordt geen groot feest, maar we willen
wel iets doen. Wel moeten de leden zich hiervoor opgeven om te weten met hoeveel mensen
we zullen zijn.
- Begin juli heeft onze secretaresse Nel een lintje mogen ontvangen en is nu Lid in de orde
van Oranje Nassau. Applaus voor Nel.
De voorzitter geeft nu het woord aan Alle Jan Metzlar die een initiatief heeft.
Alle Jan weet niet wie wat spaart en kent ook niet veel leden als alleen diegene die bij hem
aan een tafeltje zit. Daar wil hij graag verandering in brengen. Hij deelt een brief uit aan de
leden waarop zijn e-mailadres, telefoonnummer en wat Alle Jan zelf spaart opstaat. Hij hoopt
op deze manier elkaar eens op een andere manier tegen te komen om te ruilen.
Ook heeft hij met het bestuur gesproken over een soort marktplaats op de website met vraag
en aanbod. Als er meer mensen dit ambiëren, kunnen we kijken of het kans van slagen heeft.
De leden vinden het een goed initiatief. Contacten met elkaar is prijzenswaardig.
Alle Jan bedankt voor het initiatief.
Notulen van 4 maart 2020
De notulen van 4 maart 2020 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en getekend.
Nel wordt bedankt voor het verslag.
Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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Verloting
De gelukkigen kunnen hun prijs uitzoeken. Na de verloting is er even pauze en na de pauze
wordt de ledenveiling gehouden. Van de 46 kavels werden er 32 kavels verkocht en 14 kavels
gingen retour.
Sluiting
De volgende bijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 7 oktober 2020 in “Onder de
Acacia's” aan het Acaciaplein te Schagen. We zullen dan onze jaarvergadering houden.
Secretaris
C.M. Boersen-Bergen
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