
Terug kijken

Met grote voldoening kijkt het be-

stuur achterom. Vol tevredenheid

ook, Want haar doelstellingen

werden behaald. Belangrijkste

doelstelling was om alle leden te

bereiken. Hetzij door de bijeenk-

omst op 6 maart, hetzij door de

jubileumbundel, hetzij door het

tentoonstellen van een aantal ver-

zamelingen van onze leden tijdens

de filatelistische manifestatie Pos-

tex 2004. En zij denkt daar ruim-

schoots in geslaagd te zijn.

De bijeenkomst in maart werd be-

zocht door velen die er nog nooit

geweest waren, al dan niet met

hun partners. Natuurlijk waren
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Tijdens de veiling op de jubileumbijeenkomst op 6 maart2004



ook de trouwe bezoekers aanwezig, maar dit

maal vaak met hun partners. Die konden nu

ook eens zien waar hun partners iedere drie

maanden op de zaterdagmorgen verbleven.

Het resultaat van de bijeenkomst was onder

andere dat een aantal van de nieuwkomers

zijn blijven komen. Dat is niet alleen te

danken aan het programma wat op 6 maart

werd geboden aan de aanwezigen, maar

ook aan het feit dat we een locatie hebben

gevonden die alles in zich heeft om een fan-

tastische locatie te zijn om onze bijeenkom-

sten te houden.

Een aantal leden kon om moverende rede-

nen niet aanwezig zijn. Het bestuur hoopt

dat de jubileumbundel ervoor gezorgd heeft

dat deze leden zich toch betrokken voelden

bij de jubileumviering. Gezien de reacties

heeft de jubileumbundel aan de verwachting

voldaan.

Voor de eerste maal in de geschiedenis van

het tijdschrift ‘Filatelie’ werd er een thema-

nummer uitgegeven. En gezien de reacties

met veel succes. Het was dan ook impone-

rend om een tijdschrift te zien, voor een

groot deel gevuld met artikelen, gewijd aan

ons verzamelgebied.

Tijdens de filatelistische manifestatie Postex

in Apeldoorn werd de vereniging in staat ge-

steld om een aantal mooie collecties te laten

zien . Hier werd duidelijk dat onze leden

zich op hoog niveau bezig houden met fila-

telie. Ook werd duidelijk dat er diverse col-

lecties ten onrechte nooit tentoongesteld

werden.

Een volgend

kroonjaar voor

onze vereniging

laat nog tien jaar

op zich wachten,

maar een aantal

elementen uit

onze jubileumvie-

ring vraagt om

herhaling of uit-

breiding
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