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MEDEDELINGEN
Kijk ook op onze netpagina’s www.nfvskandinavie.nl Daar vindt u alle nieuwtjes, mededelingen en
bijzonderheden
Geachte NFVS-leden.
In deze rubriek vindt u in het vervolg de mededelingen die als bijsluiter in HNL zat. Omdat het blad nu in z’n geheel door de
drukker wordt verzorgd en verzonden, kost een aparte bijsluiter veel geld. Een veilinglijst meesturen kost eveneens veel geld
en valt dan onder het hoge BTW tarief.

Veilinglijst en bijsluiters.
Op de vergadering van september 2014 is besloten de veilinglijsten nog uitsluitend per abonnement ( € 10,-- per jaar, voor
vier boekjes) per post te sturen. De veilinglijst staat op onze netpagina’s. Dit spaart de vereniging € 500,-- per jaar aan druk
kosten. Abonnementen afsluiten bij Dhr. H. Burgman, veilingmeester. De boekjes zijn ook te koop op de verenigingsdag ad €
2,50.

Penningmeester.
Dhr. Rutger van Veenendaal is op 7 maart, na een diensttijd van 13 jaar afgetreden.
Dhr. Wim Jongen is op 7 maart door de jaarvergadering benoemd tot penningmeester. Zodra alle bank en KvK toestanden
zijn geregeld – en dat kan nog wel even duren – staat in HNL het nieuwe adres. Het gironummer blijft
NL58INGB0000380962.

Tentoonstelling van uw kaders.
Per 7 maart wordt alles dat met tentoonstellingen te maken heeft, huur kaders, samen met de tentoonsteller de kaders
ophangen en afnemen, etc., door Dhr. Albert Ruyne, Holwoartelstritte 5 9056PA Cornjum verzorgd. 058-2573219
a.ruijne@hetnet.nl. U hoeft geen Fries te spreken, mag wel.

Contributie 2016.
Het bestuur streeft er naar, de door u goedgekeurde verhoging van € 2,50 voor 2016 niet door te voeren. De zorg is dat NFVS
nu echt inboet in ledenaantal, nog maar 255, vandaar maatregelen als boven.

Snelle berichtgeving!
Geef uw e-mail adres op aan de PR-commissaris en veilingmeester H. Burgman en u komt in de verzendlijst. Geen e-mail? alle
belangrijke zaken staan in Het Noorderlicht.

Het Noorderlicht in kleur!
U heeft HNL 201 in kleur ontvangen. Helaas is het aantal reacties minus perfectum, of wel bedroevend. War vind u van HNL
nieuwe stijl? Stuur uw reactie aan de secretaris. f.hertel@kpnmail.nl.

Voorstel jubileumfonds.
Op de jaarvergadering is een voorstel gedaan, los van contributie, een jubileumfonds te vormen. Meer hierover wordt
uitgewerkt.
Christiaan Hertel
Secretaris
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