Secretariaat
F.C.J.K.Hertel
Urkwal 74
1324HR Almere
+ (31) 036.5344650
f.hertel@kpnmail.nl

1

NFS.4325/rev.4.def.

woensdag 12 februari 2014
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Geachte leden,

Feestdag zaterdag 15 maart 2014
Het aantal deelnemers dat zich heeft aangemeld is honderd en één. Aanmelden moest voor 31 januari gebeuren. Helaas zitten
we vol. Heeft u zich niet aangemeld dan moeten we jammer genoeg zeggen dat er geen plaats meer is.
Alle leden die zich aangemeld hebben krijgen alle onderlagen per aparte post toegestuurd.

Jaarvergadering zaterdag 14 juni 2014
Zoals eerder gemeld is de jaarvergadering op 14 juni. We kijken terug op 15 maart en plannen voor 2014 – 2015.
De agenda komt in HNL.199 van juni 2014 en staat tijdig op onze website. U mag ook agenda punten indienen bij de
secretaris.

Het Noorderlicht
Het plan is om in september een extra uitgave van Het NOORDERLICHT te laten verschijnen, in kleur. Deze kleurendruk kost
ca.€ 4500,-- . Dit is niet in de begroting van 2013/14 opgenomen. De vereniging beschikt over voldoende financiën om deze
uitgave te doen.
Omdat het niet begroot is, is Uw toestemming als leden is hiervoor nodig. U mag nu al reageren omdat anders de tijd om de
uitgave vorm te geven wat krap wordt.
Ook willen wij van u weten, hoe u denkt over een papierformaat wijziging van het NOORDERLICHT. Onze unieke
papiermaat vraagt extra kosten omdat de drukker dit uit grotere vellen moet snijden. Bovendien geeft dit veel afvalpapier. Om
met dit formaat door te gaan en kleuren te gebruiken is een kostbare zaak. We denken eraan om op A4 over te gaan en dan
volledig in kleur. Er zij diverse drukkers die dit verzorgen voor veel verenigingen. Dit verhoogt de kosten met ongeveer 50 %.
Het huidige formaat met enige , niet alle, pagina’s in kleur is ook ongeveer 50 % duurder.
Wilt u over deze punten nadenken en graag reageren aan de hoofdredacteur Ton Steenbakkers ?
040-2852159

admsteenbakkers@onsbrabantnet.nl.

Website
De heer Jan Baas heeft veel jaren de website verzorgd. Ook hier speelt nu de leeftijd een rol en is gezocht naar een nieuwe
webmeester. De heer en mevrouw Kuin hebben zich hiertoe bereid verklaard.

1 NFVS is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen gevestigd in Utrecht onder nummer 132. NFVS is ingeschreven in het
verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer V 341332 op 7 maart 1964.
NFVS is a member of the Netherlands Association of Philatelic Organizations, NBFV, Utrecht, registration number 132. NFVS is registered bij the Chamber of
Commerce at Rotterdam with registration number for associations V 341332 dated the 7th March 1964.

Zij zijn in moderne vormgeving en technieken goed ingevoerd en hebben een voorstel gedaan voor een wervende en sprekende
opmaak. De heer en mevrouw Kuin zijn, in deze functie, assistent bestuurslid PR.

Rondzendverkeer
Voor het Rondzendverkeer blijft dringend goed materiaal nodig. Met name boekjes met een inzendwaarde van € 75,-- en
hoger zijn zeer welkom.
Hebt u goed materiaal en geen tijd om boekjes te maken, neem dan contact op met Rob de Leeuw.

Veiling
De veilingmeester Henk Burgman vraagt goed materiaal voor de veilingen. Kijkt u eens op zolder, in de kelder of onder het bed
in die schoenendoos en neem contact op met Henk Burgman. Ook hier geldt: dus géén dubbeltjes zegels maar betere zegels en
poststukken.

Verenigingsdagen 2014
Zaterdag 14 juni

Zaterdag 20 september

Zaterdag 13 december

Beurzen
De beurzen leveren ons nieuwe leden op, dat is inspanning waard.
NFVS is in 2014 aanwezig op:
Filamanifestatie
Wijk aan Zee
12/13 april
Hollandfila
Barneveld
29/30 augustus
Postex 2014
Apeldoorn
17-19 oktober
Afsluiting 50 jaar NFVS met 40 – 60 kaders prachtig spul en een ruime plaats.
Eindejaar beurs
Barneveld
29/30 december

Amicitia
Wij verheugen ons nog steeds op de fijne plek voor de bijeenkomsten in Sociëteit Amicitia. Het bedrag dat NFVS betaalt voor
huur en faciliteiten is mede afhankelijk van het aantal lunch-consumpties. Het bedrag van uw broodje wordt in mindering
gebracht op de huursom. De uitbater zorgt voor verbetering van de lunchgerechten. Laat uw pakje brood eens thuis en maak
gebruik van deze faciliteit.
Christiaan Hertel
Secretaris.

