Notulen
Notulen van de ledenbijeenkomst van de Filatelistenvereniging “West-Friesland” op
woensdag 3 april 2019 in “Onder de Acacia's”, Acaciaplein 400 te Schagen.
1. Opening
De voorzitter opent deze Algemene Ledenvergadering met een woord van welkom op deze
rustige avond voor 25 leden. Alle aanwezige leden krijgen een gratis kopje koffie en een
consumptie zoals gebruikelijk is met de jaarvergadering.
De voorzitter begint met een verhaaltje over inflatiezegels.
2. Notulen van 6 maart 2019
De notulen van 6 maart 2019 worden zonder op- of aanmerkingen, en met dank aan de
secretaris, goedgekeurd.
3. Notulen van de Algemene Jaarvergadering van 4 april 2018
Op de notulen van 4 april 2018 zijn ook geen op- of aanmerkingen want ze waren al in 2018
goedgekeurd. Ook staan de notulen op de website.
4. Ingekomen stukken en Mededelingen
- In de veilinglijst zit een foutje: Kavel 3 zegel nr. 6 moet zegel nr. 106 zijn.
– Nummer 14 is ook fout: moet postfris zijn.
– 18 t/m 20 april is er een Tentoonstelling in Gouda. Henry heeft daar ook een collectie.
5. Verslag kascommissie
De heren Verwindt en Kox hebben de boeken over 2018 gecontroleerd. De heer Verwindt
voert namens de kascommissie het woord.
De kascommissie heeft de kascontrole uitgevoerd. Zij hebben geen fouten gevonden. Alles
zag er duidelijk en overzichtelijk uit. Perfect! Daarom vragen ze de vergadering om de
penningmeester over 2018 decharge te verlenen. Reijer gefeliciteerd!
6. Verkiezing kascommissie
De heer Verwindt treedt af en wordt bedankt voor de bewezen dienst. De heer Kox en de heer
de Visser zullen volgend jaar de boeken van 2019 controleren.
Als reservelid meldt zich de heer Verwindt
6. Behandeling jaarverslagen 2018
a. jaarverslag secretaris: Omdat er geen op- of aanmerkingen zijn op het jaarverslag secretaris,
wordt deze onder dankzegging, goedgekeurd.
In het jaarverslag secretaris zien we dat er in 2018 1 lid is overleden, de heer Ros.
Ter nagedachtenis aan hem, vraagt de voorzitter de vergadering te gaan staan en enkele
ogenblikken stilte in acht te nemen.
b. jaarverslag penningmeester:
In de begroting missen we de post: Afdracht Bond en er is nog een verschil wat nog
uitgezocht moet worden.
De voorzitter vraagt aan de leden of er nog op- of aanmerkingen zijn op het financieel
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verslag penningmeester. Er komen geen vragen van de leden zodat het jaarverslag
penningmeester, met dank aan de penningmeester, ook wordt goedgekeurd.
We kunnen zien dat het financieel goed gaat met de vereniging. Dat komt door deze locatie.
c. jaarverslag en financieel verslag administrateur rondzending:
We missen het jaarverslag rondzending. De omzet was 740 euro en er is 0,00 van over
gehouden. We blijven de rondzending wel doen als service naar de leden.
De vraag komt om aan de leden te vragen of er nog wel interesse voor is.
Ja want die leden die met de rondzending meedoen, komen haast nooit naar onze
bijeenkomsten.
. Wel heeft de rondzending gebrek aan boekjes.
8. Vaststellen contributie
Het bestuur vindt het niet noodzakelijk om de contributie te verhogen. Onze financiële
toestand is gezond. Het blijft dus € 40,00 met Filatelie en € 25,00 zonder Filatelie.
Iedereen gaat hiermee akkoord.
9. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Sam en Nel Boersen. Er zijn geen tegenkandidaten dus Sam en
Nel gaan weer een periode als bestuurslid verder.
Iedereen is hiermee akkoord. Applaus volgt.
10. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
11. Sluiting
De volgende bijeenkomst en tevens de laatste van dit seizoen is een week uitgesteld in
verband met vakantie van Sam en Nel en de barman. Het is verschoven naar woensdag 8 mei
2019.
De voorzitter bedankt de leden voor hun trouwe bezoek. Hij bedankt het bestuur en de
barman, die alles pro deo doet. voor al het werk wat wordt gedaan voor de club.
Allemaal bedankt!
Verloting
Deze keer mooie filatelistische prijzen. De gelukkigen kunnen hun prijs uitzoeken. Na de
verloting volgt de pauze en na de pauze wordt de ledenveiling gehouden. Van de 52 kavels
werden er 32 kavels verkocht en 20 kavels gingen retour.

Secretaris,

2

