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LIDMAATSCHAP OOK IN 2017: € 30.- - PER JAAR
Bankrekening: NL44RABO 01 07 96 68 59 t.n.v. Penningmeester PVBreda

BESTUURSMEDEDELINGEN:

125 jarige jubileum:

Kavels inleveren voor 1 oktober 2018
Er worden jubileumpostzegels uitgegeven en deze zijn tijdens de jubileumdagen 17 en 18
november 2018 persoonlijk op te halen door de leden van de postzegelvereniging Breda
Mocht u nu niet in de gelegenheid zijn door welke omstandigheid dan ook dan kunt u een
brief schrijven met daarin uw uitleg en zullen de jubileumzegels opgestuurd worden.

Rondzend verkeer buitenland

Dit zal per 1 september 2018 stoppen indien er geen vervanger voor Luc Siegmund zal zijn.
Met spoed een vrijwilliger gezocht voor het rondzend verkeer Buitenland.
Luc Siegmund zal u begeleiden tijdens het overnemen van deze taak.
Het regelement nalatenschap is op de site geplaatst.
Verslag Algemene ledenvergadering van 2 mei 2018
Aanvang om 19.30 uur
Opening en mededelingen.
Opening door de vicevoorzitter mevrouw E. Mooijekind.
Aanwezig: 23 leden inclusief bestuur.
Mevrouw Mooijekind geeft voortgangsinformatie over ons 125 jarig jubileum in noveber 2018.
Wij zullen deze algemene ledenvergadering besluiten met de veiling. De gebruikelijke lezing
zal gezien de agenda deze avond vervallen.
Het verslag van de ALV van 24 oktober 2017 wordt goedgekeurd.
Het aantal leden bedraagt op dit moment 154 personen.
Het financiële verslag 2017 wordt door de penningmeester mevrouw T. van de Zande
toegelicht en vragen beantwoord. Vervolgens neemt de heer Wolters, namens de
kascommissie, het woord en deelt complimenten uit aan de penningmeester en leest het
verslag van de commissie voor waarna hij het verslag aan mevrouw van de Zande
overhandigt. Hiermede krijgt de penningmeester decharge voor haar werkzaamheden.
Vervolgens krijgt het bestuur onder applaus decharge voor het door haar gevoerde beleid.
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Er wordt een nieuwe kascommissie benoemd. De bestaat uit de heren G. Wolters en F
Loyens. Deze laatste is niet aanwezig en zal door de heer Wolters benaderd worden.:
Vervolgens zijn de bestuur verkiezingen aan de orde en stuk voor stuk worden de
kandidaatstellingen, zie de agenda, behandeld. Onder applaus worden deze voorstellen
bekrachtigd. Dit leidt tot de volgende bestuurssamenstelling:
Voorzitter, mevrouw E. Mooijekind;
Vicevoorzitter, de heer C.A.E. Gommers;
Penningmeester, de heer W. Mooijekind;
Bestuurslid, de heer C. Vuijk.
De heren Elzinga, secretaris en de heer Siegmund, rondzendingen buitenland geven aan de
volgende aftredende bestuursleden te zijn. Gezocht wordt naar een bestuurslid die en aantal
taken van de heer Elzinga kan overnemen en de heer Siegmund zal de lezingen blijven
verzorgen.
De heer Gommers doet het voorstel voor een rubriek, zoals bijvoorbeeld het publiceren van
de veilinglijsten, dit ook in te stellen voor vraag en aanbod. Dit wordt met grote instemming
door de vergadering begroet.
Voorts worden er vragen gesteld over de nieuwe privacywet , de AVG, die op 25 mei 2018
ingaat.
In deze verwachten wij dat er een voorzet zal komen vanuit de KNBF. Deze zullen binnen
afzienbare tijd komen.
De avond sluit af met de veiling en de uitgifte van zegels aan een ieder.

NIEUWTJESDIENST:
AFRA postzegels, Van Well Groeneveldlaan 1, 5224 GR ‘s-Hertogenbosch.
Tel.: 073-6214109
E-mail: afrapost@home.nl
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