Notulen van de bijeenkomst op 7 maart 2022 in de Huesmolen te Hoorn
Aanwezig: 33 leden + Wil Hulshof en Robert Schuitemaker.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Opening. Adrie Laan heet ons allen rond 19.45 u. hartelijk welkom op
deze bijeenkomst, waarin de jaarvergadering een belangrijke rol zal
innemen.
Mededelingen. De schoonzoon van Adrie, Robert Schuitemaker
heeft een aantal wijzigingen in het veilingprogramma ingevoerd en is
aanwezig om te controleren of die goed werken en de veiling ongestoord
kan verlopen. – Verder vraagt Adrie om inzenders van kavels voor de
verkoop heel zorgvuldig te zijn t.a.v. de kwaliteit en een juiste omschrijving
van catalogusnummers en –waarde.
Notulen van de bijeenkomst op 7 februari 2022. Als gebruikelijk
kan een ieder die lezen op de Website. Omdat er geen vragen of
opmerkingen zijn, worden ze aldus vastgesteld.
Jaarverslag 2021 van de secretaris. Het verslag is aan allen per email of post toegezonden. Ook hierover zijn geen vragen of opmerkingen
en deze worden eveneens aldus vastgesteld.
Jaarverslag 2021 + begroting 2022 van de penningmeester. Bij
aanvang zijn deze cijfers aan de leden uitgereikt. Wim Hulshof geeft een
korte toelichting op de cijfers 2021. Ondanks dat het een bijzonder jaar
vanwege de Corona is geweest, hebben we het jaar met een klein positief
saldo kunnen afsluiten. Ton Nieuwenhuizen heeft geen vragen maar wil
benadrukken dat we met een Eigen Vermogen van ruim € 9.500,financieel bijzonder gezond zijn. In vroeger jaren is dit wel eens anders
geweest.
De begroting voor 2022, onder de aanname dat we de rest van het jaar op
een ‘normale’ manier bijeen kunnen komen, sluit met een positief saldo
van bijna € 400,- . Will Evers mist de inkopen voor de loterijen. Het bedrag
van € 500,- is het netto bedrag, m.a.w. omzet -/- de inkoop. René Valentijn
vraagt of we nu van de uitgever van het clubblad af zijn. Het contract met
hen vervalt op 31 maart a.s. dus in januari is de laatste termijn van ruim €
150,- aan hen overgemaakt.
Verslag van de kascommissie over de cijfers 2021. De leden
Ton Janssen en Dick Ahles hebben deze uitgevoerd. Ton Janssen geeft aan
dat uit controle is gebleken dat de cijfers met zorg zijn bijgehouden, de
aansluiting met het vorige boekjaar in orde is en hen van enige
onregelmatigheden niets is gebleken. Zij stellen voor het bestuur en de
penningmeester decharge te verlenen. Met een applaus volgt men dit
advies en krijgt met name de penningmeester de dank voor zijn vele
werkzaamheden. Ook spreekt Adrie zijn dank uit aan Ton en Dick voor de
uitgevoerde controle.
Benoeming 2 nieuwe leden + een reserve lid van de
kascommissie. Omdat zowel Ton als Dick 2 jaar de controle hebben
uitgevoerd, zijn er 2 nieuwe leden nodig. Nico Waalkes was reserve lid en
zal nu samen met Kees Overtoom de controle over 2022 t.z.t. op zich
nemen. Willem Overboom is reserve lid.
Bestuursverkiezing. Aftredend en her-verkiesbaar is Heleen van
Alphen. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld en/of zijn er
voorgedragen, dus is ze hiermee, onder applaus, her-verkozen. Aftredend
en her-verkiesbaar, maar niét langer als penningmeester, Wim Hulshof.

Ook hier zijn geen tegen kandidaten aangemeld respectievelijk
voorgedragen, dus ook hij is, onder applaus, her-verkozen. Het bestuur is
blij te kunnen melden dat Dick Ahles de boekhouding van de vereniging op
zich neemt en waarschijnlijk op een later tijdstip zal toetreden tot het
bestuur. Tot dat moment is formeel Wim Hulshof nog penningmeester.
Tenslotte maakt Adrie Laan bekend dat hij, in verband met zijn
gezondheid, na vandaag aftreed als voorzitter van onze vereniging. Wel
blijft hij lid van het bestuur en zal hij de veilinglijst samenstellen + de
prijzen voor de verloting regelen. Voorlopig zal Wim Hulshof als
waarnemend voorzitter optreden. Nico Waalkes spreekt met mooie
woorden zijn waardering uit voor de wijze waarop Adrie zo veel tijd heeft
besteed voor de Post-Hoorn. Adrie bedankt hem hier voor en geeft aan dat
het een erg moeilijke beslissing is geweest. Naast het voorzitterschap van
de Post-Hoorn heeft hij nog 3 andere voorzitterschappen van verenigingen
neergelegd.
9.
Huldiging jubilarissen. Op 1 januari van 2022 was lid Wim Bok
liefst 40 jaar lid van de vereniging. Adrie spreekt waarderende woorden tot
Wim uit en overhandigt hem een certificaat + een mooi album. Loek
Hartendorp was op dezelfde datum 25 jaar lid van de vereniging en neemt,
onder toeziend oog van zijn vrouw en dochter, het certificaat + album in
ontvangst onder waardering voor zijn inbreng op onze clubbijeenkomsten.
Lid Jaap Veen is ook 25 jaar lid, maar niet in staat om vanavond aanwezig
te zijn. Op een later tijdstip zal hij het certificaat + album ontvangen.
Tenslotte was op 1 februari 2022 Adrie Laan ook 25 jaar lid van de
vereniging, waarvan het overgrote deel als bestuurslid en later voorzitter.
Wim Hulshof spreekt mooie woorden tot Adrie uit en geeft ook hem een
album + het certificaat. Alle jubilarissen ontvangen een warm applaus van
de aanwezigen.
10.
Rondvraag. Hiervan maakt niemand gebruik.
11.
Sluiting. Adrie bedankt zijn mede bestuurders voor hun
werkzaamheden voor onze vereniging, Dick Ahles voor het beheer van de
Website én het feit dat hij bereid is om de boekhouding van de vereniging
op zich te nemen, Inge Wiebes voor de voortreffelijke manier waarop zij
het rondzendverkeer regels, Ad van Berkel voor de manier waarop hij al
vele jaren de kavels van de veilingen aan kopers weet te verkopen. Wel
mist Adrie de Mop van de maand de laatste jaren! Ook bedankt Adrie de
vele, vele andere leden van onze vereniging die er mede voor zorg dragen
dat de bijeenkomsten op een goede manier verlopen. Daarmee sluit hij de
jaarvergadering.
12.
Pauze. In de pauze raken Willem Overboom en Ryan Sijm bijna alle
loten voor de verloting weer kwijt. En veel aanwezigen bekijken het
showbord wat Wim Bok heeft samengesteld.
13.
Showbord. Wim Bok heeft het showbord gevuld met als onderwerp
Luchtpost Amerika waarin hij is gespecialiseerd. Hij geeft een interessante
toelichting met vele leuke bijzonderheden.
14.
Veiling. Ad van Berkel raakt in een vlot tempo 114 van de 144
kavels kwijt, samen goed voor een omzet van € 477,10
15.
Verloting. Bij afwezigheid van Rinus van der Ark i.v.m. Corona,
maakt Wil Hulshof de leden blij met ruim 35 prijzen en prijsjes. Corina

Blokker + gast Robert Schuitemaker zijn met elk 4 prijsjes
‘grootverdieners’!
16.
Aanwezigheidsprijzen. Piet van der Gulik en René Valentijn
mogen deze maand een attentie in ontvangst nemen.
17.
Sluiting. Tegen 22.30 u. bedankt Adrie Laan, voor de laatste keer in
zijn functie als voorzitter, allen voor hun komst en deelname aan deze
avond en sluit de vergadering. Aansluitend stellen de kopers van kavels
zich op om deze af te rekenen en in ontvangst te nemen.
Jan van Vliet, secretaris

