Verslag van de Gewone Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse
Filatelistenvereniging “Skandinavië”, gehouden op 7 maart 2015 in de sociëteit Amicitia,
Prins Hendriklaan 15, 3818 HK te Amersfoort.
Er zijn geen verzoeken binnengekomen tot wijziging of aanvulling van de agenda NFS.4460 gepubliceerd in
HNL.202 van maart 2015.
1.
De voorzitter ir. J.G. van der Laan opent de vergadering om 12.30 uur en vraagt of de parkeergelden voor het
KWA-terrein zijn voldaan. Hij memoreert de succesvolle activiteiten in het afgelopen jaar ter gelegenheid van
het 50-jarig jubileum (bijeenkomst in Amicitia, Postex, uitgave Het Noorderlicht in kleur) waarvan het
financiële tekort meeviel. De Commissie Nalatenschappen behandelt voor leden ook de niet-Scandinaviëverzamelingen. Een abonnement op de geprinte veilingboekjes kost 10 euro per jaar, voor het overblijvende
deel van dit jaar dus nog € 7,50. Tot slot herdenkt hij de vier leden die in 2014 zijn overleden (de heren
Honkoop, Nieuwland, Rijerkerk en Versteijne, waarvan de eerste twee, leden van verdienste) en de twee die
ons dit jaar al zijn ontvallen (de heren Top en Westerveld). Hij vraagt de leden hiervoor een ogenblik stilte in
acht te nemen.
De secretaris vraagt of een verhoging van het parkeergeld naar 3 euro niet op zijn plaats is, hetgeen de
vergadering beaamt.
2.
Er zijn volgens de secretaris geen ingekomen stukken en mededelingen.
3.
Bij acclamatie worden herbenoemd: ir. J.G. van de Laan als voorzitter, de heer H.P. Burgman als
veilingmeester en hoofd PR, de heer A. Steenbakkers als hoofdredacteur van Het Noorderlicht en de heer W.
Hendriks als tweede penningmeester. De heer A. Ruyne zal behulpzaam zijn voor tentoonstellingen.
Aftredend en niet herkiesbaar is de huidige penningmeester drs. R. van Veenendaal, die de penningen vanaf
2001 beheerde. De voorzitter bedankt hem hiervoor onder applaus van de vergadering. Bij acclamatie wordt
de heer W. Jongen als zijn opvolger benoemd. Ondanks dat de verzending van de binnenlandse nummers van
Het Noorderlicht door de drukker is overgenomen, is de secretaris van de vereniging de heer F.C.J.K. Hertel
nog zwaar belast. De voorzitter vraagt hiervoor waar mogelijk de hulp van de leden.
4.
De voorzitter vraagt per bladzijde de vergadering om opmerkingen over of aanvullingen op het Jaarverslag van
het vijftigste verenigingsjaar (NFS. 4457.def). Die zijn er niet en het jaarverslag wordt ongewijzigd
goedgekeurd.
5.
Actiepunten uit de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 20 september 2014 (NFS. 4379/rev.3) zijn er
niet.

6. en 9.
Plannen, beschouwingen en gedachtewisseling rondzendverkeer en verslag rondzendverkeer. De voorzitter
memoreert dat het rondzendverkeer één van de drie pijlers van onze vereniging is. Hij vraagt de leden vooral
boekjes hiervoor te blijven inleveren. De heer Jonker vindt de prijzen die leden in de boekjes voor zegels
vragen te hoog. Algemeen wordt het omruilen van zegels in de boekjes afgekeurd, maar er is volgens het
hoofd rondzendverkeer weinig tegen te doen. Merkwaardig is dat ook goedkope zegels worden omgeruild.
7.
De nieuwe website van Skandinavië: John Kuin vertelt onder applaus dat hij en Rieneke nog druk bezig zijn de
nieuwe website op te tuigen. Recent hebben Excelbestanden voor Apple computers zijn aandacht.
8
Henk Burgman dankt iedereen en deelt presentjes uit aan de sectiehoofden van het rondzendverkeer, de
kascommissie en alle andere assistenten.
10.
Financiën en decharge bestuur. Drs. R. van Veenendaal behandelt kort de uitgereikte Winst- en
Verliesrekening over 2014, het financiële overzicht van het jubileum en de Balans per 1 januari 2015. Ook de
Begrotingen 2015 tot en met 2017 komen aan de beurt. De kascommissie deelt bij monde van de heer Wijker
mede dat de boekhouding en alle inkomsten en uitgaven uitstekend in orde zijn bevonden. De vergadering
gaat hiermee onder applaus akkoord en dechargeert het bestuur en de penningmeester voor 2014. Voor
vergaderingen is het bestuur nog steeds welkom ten huize van drs. Van Veenendaal. Daarna is er nog een
discussie over het al dan niet instellen van een fonds voor het komende lustrum over vier of negen jaar. Het
bestuur zal zich hierover beraden.
11. en 12.
Uit de vergadering komt de vraag hoe het verloopt met de schriftelijke biedingen op de veiling nu het
veilingboekje van internet wordt aangeboden. De veilingmeester ziet tot nu toe geen verschil met vroeger.
12.
De voorzitter sluit om 13.30 uur de vergadering.

J.M.A. Baas, 8 maart 2015
Besluiten:


Parkeergeld KWA wordt € 3,-- per voertuig.

