Notulen
Notulen van de ledenbijeenkomst van de Filatelistenvereniging “West-Friesland” op
woensdag 13 april 2022 in “Onder de Acacia's”, Acaciaplein 400 te Schagen.
Opening
De voorzitter Joop Brak opent de bijeenkomst voor 20 leden met een woord van welkom.
Vanavond is de jaarvergadering dus bij binnenkomst een kopje koffie of thee en een
consumptie van de penningmeester.
De volgende bijeenkomst is op 11 mei 2022. 4 mei is dodenherdenking en nu is het al 13 april
dus 11 mei komt dan goed uit.
Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne gekeken wat voor zegels daar tegenwoordig zijn.
Leuke zegels over religie, natuur. Pas een nieuwe postzegel met de kreet “Rot op” naar
aanleiding van de Russische actie.
De jaarvergadering is bij deze geopend.
2. Notulen van de jaarvergadering van 6 oktober 2021 en van 2 maart 2022
De notulen van de jaarvergadering van 6 oktober 2021 en van de bijeenkomst van 2 maart
2022 kunt u vinden op onze website: www.fwf-schagen.nl
Niemand heeft vragen over de notulen dus deze worden goedgekeurd met dank aan Nel.
3. Ingekomen stukken en Mededelingen
- Bericht van afwezigheid van de heren Ben Wissink en Ruud Bakker.
- A.s. zaterdag is er een veiling in Alkmaar. De voorzitter heeft een boekje met de veilinglijst.
Ligt op de bestuurstafel ter inzage.
- De heer Slooves is vorig jaar overleden. De voorzitter vraagt de leden te gaan staan en 2
minuten stilte in acht te nemen ter nagedachtenis.
4. Verslag kascommissie
De heren de Verwind en Jansen hebben de boeken van 2021gecontroleerd.
De heer Jansen voert namens de kascommissie het woord. Ze hebben alles nagekeken en alles
voldoet aan de verplichtingen. Prima!
5. Verkiezing kascommissie
De heer John Jansen en Ruud Bakker zullen de boeken van 2022 controleren.
De heer Rutsen meldt zich als reservelid.
6.Behandeling jaarverslagen 2021
a. jaarverslagen secretaris 2021: Op het jaarverslagen zijn geen op- of
aanmerkingen zodat het jaarverslag secretaris 2021 wordt goedgekeurd met dank aan Nel.
b. jaarverslagen penningmeester 2021: Ook op het jaarverslag penningmeester zijn geen opof aanmerkingen zodat dit jaarverslag penningmeester ook wordt goedgekeurd.
Alle Jan gefeliciteerd. Alle Jan wil zijn dank uitspreken aan Nel die hem voor 200 % heeft
geholpen,
c. Jaarverslag rondzending hebben we niet gehad.
Lou krijgt in oktober nieuwe boekjes met nieuwe, lagere prijzen.
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7. Vaststellen contributie
De contributie is al jaren niet verhoogd en omdat we wat interen en ook de kosten stijgen,
stelt het bestuur voor op de contributie voor 2023 te verhogen. 45 euro met blad Filatelie en
27,50 euro zonder het blad Filatelie.
Alle leden hebben geen bezwaar en gaan hiermee akkoord.
8. Bestuursverkiezing
Lou de Jongh is in 2021 aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten dus Lou zit er
weer 4 jaar aan vast. Gefeliciteerd!
9. Rondvraag
John Jansen: Er worden alleen Nederlandse zegels geveild. Waarom niet iets van bijvoorbeeld
Duitsland of Frankrijk?
Het wordt steeds moeilijker om postzegels in te kopen en ook om er weer van af te komen.
Het is beter om de mensen met elkaar in contact te brengen die hetzelfde land sparen.
Alle Jan heeft een idee: de tafels in een hoefijzer zetten. Dan ruilen met elkaar.
Dat hebben we in het verleden ook eens geprobeerd maar het werkte niet. In september gaan
we het toch weer proberen!
In de rondzending zitten ook andere landen.
Ook kunnen leden iedere maand kavels met postzegels van andere landen bij de veiling doen.
10% is dan voor de club.
Verloting
De gelukkigen kunnen hun prijs uitzoeken. Na de verloting volgt de pauze en na de pauze
wordt de ledenveiling gehouden. Van de 33 kavels werden er 17 kavels verkocht en 16 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 11 mei 2022 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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