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woensdag 2 november 2016

Verslag verenigingsdag en veiling 17 september 2016.

Vertrek uit Sociëteit Amicitia en parkeerterrein KWA.
Beste leden,

De tweede bijeenkomst in DE BRON van 17 september in Amersfoort was weer prima. De zaal is goed en de keuken, geheel
door vrijwilligers gedaan, was ook prima. Ik ben van mening dat wij daar een goede plaats hebben gevonden. Parkeren is gratis
en ruim voldoende aanwezig, OV naar De Bron is goed.
Het aantal deelnemers was achtendertig, zes meer dan de eerste bijeenkomst. De terugloop van deelnemers komt overeen met
het aantal leden die het lidmaatschap opzegt, veelal door ouderdom en overlijden.
In HNL 208 was een bijlage over de weg naar De Bron en de datum van de verenigingsdagen 2016 (3 december) en 2017
(4 maart, 3 juni, 23 september en 9 december).
De route beschrijving naar DE BRON was toch niet helemaal goed. Het laatste stuk, op de Ringweg Kruiskamp, is de afslag na
het tweede verkeerslicht. Op internet is dit gecorrigeerd. Toch hebben gelukkig allen De Bron gevonden. Het OV voor 10.00
uur is een halfuurdienst, daarna frequenter. Kijk op 9292.nl voor de tijden.
De voorzitter J.G. van der Laan heeft een ernstige nek operatie ondergaan dat een vrij lang herstel vraagt. Ton Steenbakkers
neemt als vicevoorzitter het voorzitterschap waar.
Na dik twaalf en een half jaar zijn de bijeenkomsten niet meer in Amicitia. De reden is dat de reglementen van deze Heren
Sociëteit bepalen dat alleen leden gebruik mogen maken van Amicitia. In het verleden is dit oogluikend toegestaan, maar
nieuwe bestuurders, nieuwe regels. Als alle leden van NFVS lid van de sociëteit zouden worden was het gebruik mogelijk
geweest. Daar hing een prijzig kaartje aan. Ook was het niet meer toegestaan de eigen boterham en drankje mee te brengen en
te nuttigen, alleen consumpties gekocht aan de bar is toegestaan. Bovendien was er geen garantie dat de vier datums, die wij
jaarlijks vooruit vastleggen, ook in het loop van het jaar voor ons waren. Als de sociëteit het gebouw op een dergelijke dag
nodig zou hebben konden wij geen bijeenkomst houden.
Al met al zijn wij vriendschappelijk uit elkaar gegaan en hebben wij het bestuur van Amicitia en KWA onze dank betuigd.
De statuten van onze vereniging vragen afstemming met de leden in een Gewone of Buitengewone Algemene
Ledenvergadering over deze kwestie. Niet dat de klok teruggedraaid kan worden, wel of het bestuur goed gehandeld heeft. De
vraag of een BALV nodig is op 3 december 2016 werd door alle achtendertig aanwezige leden niet nodig geacht. Ieder lid mag
natuurlijk vragen stellen en inzage vragen in de verslagen.
We zitten op een prima plek, met een vriendelijke beheerder(es) waar wij meer vrijheid hebben zaken te regelen.
Wij hopen u hiermee goed geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet.
Christiaan Hertel, secretaris.
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