
Notulen ALV 26 oktober 2021 

 
Om 19.30 uur aanvang vergadering. 

 

Aanwezig 26 leden. 

Afwezig met kennisgeving de heren Vrins en de Dreu. 

 

Voorzitter opent de vergadering en vraagt stilte om de overleden, mevrouw Oirschot en de heren 

Verveer,van Bedaf en Perrée te herdenken.  

Vervolgens heet zij een ieder welkom bij deze bijeenkomst waarin 2 vergaderingen, zowel de 

voorjaarsvergadering als de najaarsvergadering, gehouden worden. 

Ook dit is, evenals 2020 een vreemd jaar vanwege de Corona besmettingen waardoor de ALV 

bijeenkomst in het voorjaar moest vervallen. Dit evenals vele ledenbijeenkomsten. Zij prijst zich 

gelukkig dat deze avond de ALV gehouden kan worden. Hoe het in de rest van het jaar zal gaan is 

voor ons nog een vraagteken. 

 

Twee jubilarissen zijn aanwezig. 

De heer J.H.P.  van der Laken (50 jaar) en de heer J. Bavinck (40 jaar). Zij zouden de plaquette die 

bij het jubileum jaar behoort ontvangen. Zouden ontvangen vanwege dat de  plaquettes gebroken 

zijn zullen deze later alsnog overhandigd worden. Wel worden zij voorzien van een ruiker bloemen. 

 

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 oktober 2020 wordt goedgekeurd. 

De penningmeester, de heer Mooijekind, presenteert de exploitatie cijfers 2020 en licht deze 

middels een powerpont presentatie toe en doet het voorstel het resultaat in de balans ultimo 2020 te 

verwerken. Hij beantwoord naar tevredenheid enkele vragen. 

De kascommissie bestaande uit de heren De Monte en Wolters brengen verslag uit van hun 

bevindingen en adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid 

in 2020. De vergadering is het hiermee eens en onderschrijft dit met een applaus. De nieuwe 

kascommissie wordt benoemd en deze zal bestaan uit de heren Wolters en Groen. 

 

De begroting voor 2022 wordt vervolgens gepresenteerd en krijgt instemming van de vergadering. 

De contributie voor onze vereniging in 2022 blijft ongewijzigd. Dit evenals de contributie van het 

Maandblad Filatelie. 

 

De heren Mooijekind en Siegmund zijn herkiesbaar en onder dankzegging benoemd. 

 

De Wet Bestuur en Toezicht Regelgeving wordt toegelicht  evenals de stand van zaken bij ons. 

 

 

 

De bijeenkomst wordt besloten met de veiling en de gebruikelijke verloting. 
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