Notulen
Notulen van de ledenbijeenkomst van de Filatelistenvereniging “West-Friesland” op
woensdag 6 oktober 2021 in “Onder de Acacia's”, Acaciaplein 400 te Schagen.
Opening
De voorzitter Joop Brak opent de bijeenkomst voor 23 leden met een woord van welkom.
Vanavond is het een beetje feest: een gratis kopje koffie met een petit four en een consumptie
van de club. Ook hebben alle leden twee bonnetjes gehad voor de verloting. Alles gratis
vanwege de jaarvergaderingen die we vanavond houden en nog van ons jubileum wat we niet
hebben kunnen vieren.
De voorzitter vertelt een verhaaltje over “ Gratis antwoordnummer” .
Dan gaan we nu beginnen aan de jaarvergaderingen 2019/2020.
2. Notulen van de jaarvergadering van 2019 en van 8 september 2021
De notulen van de jaarvergadering 2019 en van 8 september 2021 kunt u vinden op onze
website: www.fwf-schagen.nl
Omdat niemand vragen heeft over de notulen, worden deze goedgekeurd met dank aan Nel.
3. Ingekomen stukken en Mededelingen
- Onze rondzendman, Lou de Jongh, is vanavond afwezig omdat hij erg verkouden is.
- De voorzitter en de veilingmeester zijn naar een veiling in Weesp geweest. Ze hadden op
een leuke kavel 2600 euro geboden. Deze werd voor 3400 euro verkocht. Dat wordt voor
onze club te duur, daar kunnen we niet mee werken. Bij een andere veiling hebben we ook
een bod lopen. Dat wordt volgend weekend bekend
- De ruilbeurs in Lutjewinkel vorige week zaterdag was geen groot succes. Weinig bezoekers
geweest. Maar je probeert wat. Leo Witteman wordt bedankt voor al de moeite.
- 31 oktober is er een ruilbeurs in Heerhugowaard.
- 15 en 16 oktober in de Postex in Apeldoorn. Henry heeft een inzending over de uiver.
- In de laatste twee jaar zijn enkele leden overleden: de heren Nobel en de Boer en mevrouw
Aker-Pauw. De voorzitter vraagt de leden te gaan staan en een moment stilte in acht te
nemen ter nagedachtenis.
Rens Waiboer brengt naar voren dat de heer Visser, die jarenlang onze handelaar was, ook is
overleden. Dat was bij het bestuur niet bekend.
4. Verslag kascommissie
De heren de Visser, Kox en Verwindt hebben de boeken van 2019 en 2020 gecontroleerd.
De heer de Visser voert namens de kascommissie het woord. Ze hebben alles nagekeken en
alles is uitstekend bevonden.
5. Verkiezing kascommissie
Het reservelid de heer Verwindt heeft de boeken van 2020 al gecontroleerd omdat de heer
Kox bedankt heeft. Nu moeten er twee nieuwe mensen komen voor de kascommissie.
De heer John Jansen meldt zich aan zodat de heren Verwindt en Jansen de boeken van 2021
zullen controleren. De heer Ruud Bakker wordt reservelid.
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6.Behandeling jaarverslagen 2019 en 2020
a. jaarverslagen secretaris 2019 en 2020: Op beide jaarverslagen zijn geen op- of
aanmerkingen zodat deze worden goedgekeurd met dank aan Nel.
b. jaarverslagen penningmeester 2019 en 2020: Ruud Bakker had een vraag over het verschil
op de verlies- en winstrekening. Deze vraag werd door de penningmeester naar
tevredenheid beantwoord. En volgens de heer Bakker stond er een foute begroting op de
website. Dat zullen we nakijken. Verder maakt de heer Bakker complimenten aan de
penningmeester voor de keurige verslagen. Verder waren er geen op- of aanmerkingen op
de jaarverslagen penningmeester zodat deze worden goedgekeurd. Nel gefeliciteerd.
c. Jaarverslag rondzending hebben we niet gehad. We draaien quitte.
De heer Smit merkt op dat hij in september de tas niet heeft gehad.
Sam spreekt Lou omdat die de tassen op komt halen en dan zal Sam het doorgeven aan
Lou.
De heer Steegemans heeft vanaf 2016/2017 boekjes lopen maar heeft daar ook nog niets
van gehoord.
7. Vaststellen contributie
Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2022 onveranderd te laten: 40 euro met Filatelie
en 25 euro zonder Filatelie.
Alle leden gaan hiermee akkoord.
8. Bestuursverkiezing
Henry de Jong was aftredend in 2020 en Lou de Jongh in 2021. Beiden hebben zich
herkiesbaar gesteld. De leden gaan hiermee akkoord.
Reijer Vos is in 2020 afgetreden. Alle Jan Metzlar heeft zich kandidaat gesteld voor de
functie van penningmeester in ons bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten dus Alle Jan komt in
ons bestuur. Alle Jan gefeliciteerd. Applaus volgt.
9. 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 47 kavels werden er 28 kavels verkocht en 19 kavels
gingen retour.
10. Sluiting
De voorzitter bedankt de leden voor hun trouwe lidmaatschap. De bestuursleden bedankt hij
voor al het werk wat verricht wordt en ook dank aan onze barman Henk die het geheel
belangeloos doet.
De volgende bijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 3 november 2021 in “Onder
de Acacia's” aan het Acaciaplein te Schagen. Dan zal Henry een minitentoonstelling
verzorgen.

Secretaris
C.M. Boersen-Bergen
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