Algemene ledenvergadering van dinsdag 30 april 2019.
Om 19.30 uur aanvang van de vergadering.
Aanwezig: 26 leden inclusief bestuur.
Opening door de voorzitter mevrouw E. Mooijekind. Zij doet verslag van de stand van zaken met
betrekking tot het door het bestuur vastgestelde reglement adviescommissie nalatenschappen. Dit
reglement wordt in de komende Brepost geplaatst.
De prijs voor het Maandblad Filatelie is ook voor 2020 gelijk gebleven. Er vindt door de Vlieren
een inventarisatie plaats met als doel de buurt meer te betrekken bij haar activiteiten. Eén van de
uitgangspunten is voor de huurders de prijzen gelijk te houden.
Op 17 en 18 mei is in Barneveld de Hollandfila.
De inventarisatie de ledenvergaderingen attractiever te laten zijn, wordt in de komende
bestuursvergadering behandeld. Ideeën hiervoor kunnen nog steeds bij het bestuur ingediend
worden. De veiling wordt aan het einde van deze bijeenkomst gehouden.
Het verslag van de ALV van 23 oktober 2018 wordt goedgekeurd.
De penningmeester licht de rekening van baten en lasten toe en geeft inzicht in de balans. Dit is
inclusief de kosten van het 125-jarig jubileum. Het bestuursvoorstel om het negatieve resultaat 2018
tlv het eigen vermogen te brengen wordt door de vergadering aanvaard. De heer Matzinger stelt
voor de voorraad jubileumboekjes af te boeken daar je anders nog jaren met deze balanspost blijft
zitten. Het bestuur is voornemens dit ultimo 2019 in de balans te verwerken. Voorts doet hij een
beroep de bankkosten te laten verminderen door bijvoorbeeld een rekening courant systeem in te
voeren met de deelnemers aan de rondzendingen en periodiek af te rekenen. In een komende
bestuursvergadering zal dit laatste punt behandeld worden.
De heer G. Wolters leest namens de kascommissie het verslag voor van haar positieve bevindingen
bij haar controleren en beveelt de vergadering aan het bestuur decharge te verlenen. Dit wordt met
applaus ondersteund.
Uit de vergadering wordt een nieuwe kascommissie voor 2019 gevormd. Deze zal bestaan uit de
leden: F. Verschueren en J. de Monte.
Op de vraag naar catalogi over de gehele wereld is het antwoord dat dit voor de vereniging een zeer
kostbare zaak is. Enkele leden verwijzen hiervoor vervolgens naar de bibliotheken i Roosendaal,
Breda en Tilburg.
De bijeenkomst wordt beëindigd met de veiling waarna een ieder zich naar huis spoed voor de halve
finale Europa Cup met Ajax. Inmiddels 20:45 uur
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