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 Postzegelvereniging  Breda    
 
 
 

Concept notulen Algemene Ledenvergadering 25 oktober 2022 
 

Agenda: 

 

1. Opening door de voorzitter, mevrouw Erica Mooijekind. 
Herdenken van overleden leden, dhr. Thijsen, dhr. Adams en dhr. Groen. 

 

2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 29 maart 2022. 
 

3. Begroting 2023: 
a) Presentatie cijfers door de penningmeester; 

 

4. Benoemen Flip de Grijs als 2e secretaris.. 
 

5. 130 jarig bestaan PV Breda. 
 

6. Rondvraag.. 
 

7. Veiling gevolgd door de afrekening van de verkochte kavels. 
 

8. Verloting. 
 

9. Sluiting. 
 
 
Ad 1: 
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 en sluit deze omdat er minder leden aanwezig 
zijn dan het noodzakelijke quorum. 
De voorzitter opent een nieuwe vergadering om 19:35 waardoor er geen verplichting meer is 
van het noodzakelijke quorum van aanwezige leden. 
 
Mededelingen: 

• Hr Koerts wordt de nieuwe hoofdredacteur van het maandblad Filatelie. 

• Op de ledenavond van 22 november a.s. zal een presentatie worden verzorgd van de  
hr T Hurks over USA- pre-Cancils. 

• Geen mededelingen vanuit de aanwezige leden. 
 
Er wordt een moment van stilte gevraagd van de vergadering om onze overleden leden te 
herdenken en dan met name de dhr. Thijsen, dhr. Adams en dhr. Groen. 
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Ad 2: 
Vanuit de vergadering zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van de ALV van 29 maart 
j.l. en bij deze zijn de notulen met algemene stemmen vastgesteld en goedgekeurd. 
 
Ad 3: 
De penningmeester ligt de begroting 2023 toe a.d.h.v. een PowerPoint presentatie. 

• Het getoonde overzicht geeft over 2021 de begroting en de werkelijke cijfers. Over 
2022 de begroting en over 2023 de begroting. Dit om de jaarcijfers te kunnen 
vergelijken. Vanwege de corona pandemie is een trend lastig te duiden. 

• Er zijn geen bijzonderheden mbt de baten 2023; 

• Voor de lasten: 
o Stoppen van locatie de Blaker en de nieuwe locatie in Effen zorgt voor hogere 

kosten; 
o Kosten de Vlieren en de Toss zijn ook met 10% verhoogd; 
o Reservering van euro 5.000,-- voor de viering van het 130 jarig bestaan. 

Uiteraard worden de werkelijke kosten verantwoord aan de ALV.  
De vergadering gaat unaniem akkoord met de begroting 2023. 
 
Ad 4: 
In de vorige vergadering was de hr Flip de Grijs al voorgesteld als ondersteuning van het 
secretariaat. Het bestuur draagt hem nu voor als bestuurslid met de functie van 2e 
secretaris. De vergadering gaat unaniem akkoord met deze benoeming. 
 
Ad 5: 
Er is een speciale commissie geformeerd bestaande uit Erica Mooijekind, Cees Mertens en 
Cees Vuyk om de viering van het 130 jarig bestaan voor te bereiden en te organiseren. 

• Een tafel reserveren op de dag van de viering is gratis voor iedereen; 

• Tijdens de veiling worden interessante stukken uit de nalatenschap van de hr Adams 
geveild. 

 
Ad 6: 
Er zijn geen vragen. 
 
Ad 7 en 8: 
Zijn gehouden en verder niets om over mede te delen. 
 
Ad 9: 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 en bedankt alle aanwezigen voor hun komst. 
 


