Algemene ledenvergadering van dinsdag 23 oktober 2018.
Om 19.35 uur aanvang van de vergadering.
Aanwezig: 38 leden inclusief bestuur.
Opening door de voorzitter mevrouw E. Mooijekind. Zij doet uitgebreid verslag van de stand van
zaken met betrekking tot ons komende jubileum en de financiële bijdragen van de KNBF. Ook geeft
zij aan binnen de in mei vastgestelde begroting van 12.000 euro te zullen blijven. Op haar vraag of
er nog iemand als vrijwilliger op zondagmiddag bij de afbouw kan zijn meldt zich iemand.
In de ledenbrief nr. 5 van oktober 2018 is de agenda voor deze bijeenkomst aangegeven.
Het aantal leden bedraagt op dit moment 147 personen. Zojuist hebben zich drie nieuwe leden
gemeld.
De aanwezige 8 jubilarissen worden gehuldigd. Eén jubilaris is niet aanwezig. Deze wordt de
komende tijd thuis bezocht en het aandenken van het jubileum zal hem overhandigd worden.
Enkele jubilarissen voerden het woord en vertelden dat zij nog altijd enthousiast zijn te postzegelen.
Het verslag van de ALV van 22 mei 2018 wordt goedgekeurd.
De begroting 2019 wordt door de nieuwe penningmeester, Wim Mooijekind, uitgebreid toegelicht.
Er zal komend jaar actie plaatsvinden om het tekort dat in mindering op het vermogen wordt
gebracht terug te dringen. De begroting wordt bij deze door de leden goedgekeurd.
De contributie blijft ongewijzigd 30 euro per jaar, behoudens voor ex-Baronieleden die conform de
afspraken 5 euro meer gaan bijdragen. De heer Schulting doet het voorstel de contributie met 2,50
euro te verhogen. Het bestuur neemt dit voor 2020 in overweging tezamen met mogelijke acties.
Chris Gommers heeft zich de laatste tijd verdiept in de behandeling van de
nalatenschapsreglementen en er zijn op dit moment 2 leden die de commissie vormen. In het
verleden waren dit 3 leden. Door het overlijden van Daan Touw is er een vacature in de commissie
ontstaan en het bestuur is voornemens Chris Gommers te benoemen. De vergadering is het hiermee
eens.
Luc Siegmund heeft in de vorige ALV aangegeven zijn activiteiten te willen beëindigen. In de
ledenbijeenkomsten is de leden gevraagd wie in zijn plaats wil treden. Hierop waren geen reacties.
Vervolgens is er een brief bij het rondzendverkeer buitenland toegevoegd dat dit rondzendverkeer
beëindigd zal worden als er geen vervanger voor Luc komt. Als reactie hierop hebben zich twee
leden beschikbaar gesteld. De komende tijd zal de overdracht van werkzaamheden aangevangen
worden.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt en wordt begonnen met de veiling.

Leo Elzinga, 25 oktober 2018

