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Wij hebben uw email adres nodig
.

Een gezond 2009
Het bestuur van uw postzegelvereniging wenst al haar leden en
familie een gezond 2009 toe. Wij als bestuur zullen zoals u gewend
bent ons inspannen om het komend jaar weer die dingen te
organiseren waar onze vereniging om vraagt en nodig heeft. Uw
ideeën en wensen horen wij graag.
Ook is het mogelijk dat u nog wat tijd beschikbaar hebt om waar
nodig hand en spandiensten te verrichten of ideeën te ontwikkelen.

Verslag extra ledenvergadering 16/11/08
Aanwezig: 41 leden (maar slechts 36 leden hebben de
presentielijst getekend) Afmeldingen: 6 leden
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en legt uit dat we van de
volgorde van de agendapunten moeten afwijken omdat een lid
van de kascommissie pas om 12.00 uur aanwezig kan zijn.
6. Lidmaatschap Koninklijk Nederlandse Bond van
Filatelistenverenigingen
Na uitleg wat de Bond voor zijn leden doet ontstaat er een
discussie over aangesloten of niet aangesloten te willen zijn. Er
wordt ook naar voren gebracht dat Philatelica ook lid is van de
Bond. Dus zijn wij automatisch als lid van Philatelica ook lid
van de bond. Enkele leden vinden het schandalig als wij ons
lidmaatschap van de Bond op zouden zeggen. Over dit punt
wordt schriftelijk gestemd. Door twee leden worden de
stembiljetten geteld. De uitslag is: 40 leden willen bij de Bond
blijven, 1 blanco stem. Hiermede is duidelijk dat de vereniging
aangesloten blijft bij de Bond.
7. Contributieverhoging 2009
De voorzitter was op de rayonvergadering in Weert. Daar werd
duidelijk dat andere vereniging veel minder kosten hebben als
wij, omdat ze minder ruildagen hebben of gratis locaties, etc.
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In het door de penningmeester opgestelde stuk ‘contributie
aanpassing’ wordt duidelijk uitgelegd waarom wij de
contributie moeten verhogen.
Bij openbare stemming met hand opheffing wordt door een
overgrote meerderheid besloten de contributie te verhogen naar
€ 40,00 inclusief maandblad en Bond;
naar € 25,00 voor familieleden en leden zonder maandblad. De
leden kunnen individueel beslissen waarvoor ze willen kiezen.
Er wordt een pauze ingelast totdat de kascommissie compleet is.
2. Financieel jaarverslag 2006, 3. Kascommissie controle
2006,
Financieel jaarverslag 2007, 5. Kascommissie controle 2007
Deze punten worden gezamenlijk behandeld.
De penningmeester (Jos van de Westelaken) laat weten dat er
in de voorgelegde financiële stukken enkele typefouten staan
en biedt hiervoor zijn excuus aan. De data 21-12 moeten
uiteraard 31-12 zijn.
Het is overduidelijk dat de heer Linders de laatste jaren de
boekhouding van de vereniging zeer slecht gevoerd heeft. De
heer Linders wenste ondanks zijn gebreken het penningmeesterschap niet op te geven omdat hij een lintje wilde
krijgen voor 40 jaar penningmeester van de vereniging. Hier
verwijt de vergadering het bestuur niet adequaat gehandeld te
hebben.
De heren Michels en De Groot vormen samen de
kascommissie, zowel voor het boekjaar 2006 als ook het
boekjaar 2007.
Hier volgt het letterlijke verslag van de kascommissie.
Balans 2005
Is afgerond zonder post nieuwtjesdienst. Het totale bank/kassaldo
op 31-12-2005 is dan € 12.140,35. Dit is voor de commissie
akkoord.
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Balans 2006
Zoals u kunt zien is de post nieuwtjes 2005 in deze balans
opgenomen. Het financieel verslag en de balans is door de heer
Van de Westelaken opgezet. De commissie gaat hiermee niet
akkoord daar er een aantal vraagtekens zijn inzake de opgave van
de penningmeester de heer Linders. De gegevens van hem zijn niet
compleet en niet controleerbaar, omdat hij weigerde de
kascommissie verder in de boeken te laten kijken. Wij komen
hierop nog terug. Fout is de extra loterij jaarvergadering moet €
500,-- in plaats van € 700,-- zijn.
Balans 2007
Ook hier hebben wij nog een gedeelte van de oude penningmeester met dezelfde vragen. De kascommissie gaat met zijn
gedeelte niet akkoord. Met het financieel verslag van de nieuwe
penningmester, de heer Van de Westelaken, gaan wij akkoord.
Opmerkingen over de vorige penningmeester, de heer Linders:
In 2004, 2005 en 2006 is door hem telkens een andere
privérekening in de balans opgevoerd. Controle van alle afschriften
zijn geweigerd. We hebben toen gevraagd om kopieën van de
afschriften voor de club te maken. Zijn antwoord was: “dat is
privé”. Enkele bedragen zijn bijvoorbeeld:
€ 3,000,-- € 2,227,-- € 135,-- € 93,-- € 62,-- etc. welke van de
clubrekening zijn overgemaakt op zijn privérekening.
Van zijn privérekening zijn enkele kleine bedragen gestort op de
clubrekening en deze zijn wel in het kasboek opgenomen.
Hoelang hij dit gedaan heeft weten we niet.
Ondanks het advies en de eis voor de controle van 2006 de
ontvangsten en betalingen op bon te voorzien van rekeningen,
kassabonnen en declaraties met naam en handtekening van de
ontvanger, is zelden ingewilligd.
Tussendoorvraag van de heer Van Hal: u hebt de contributie van
2008 per giro betaald. Er is een bedrag van € 87,- ontvangen. Is het
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verschil van € 60,-- aan u terugbetaalt en hoe? De boeking hiervan
is niet te vinden.
Op de vraag waarom stortingen naar privérekeningen is gedaan
was het antwoord dat het makkelijker kas betalen was, ondanks dat
er een girobetaalrekening is.
Voor de kascontrole werd een rekening gemaakt voor koffie, fris
en hapjes. Waarom is dit gebeurd? Hier hebben we niet om
gevraagd en is volgens ons ook niet gebruikelijk.
Er zijn dubbele boekingen verricht in 2 opvolgende jaren,
bijvoorbeeld in 2005 en 2006. Deze zijn terug te vinden in de
verschillen tussen de opgave van de oude en nieuwe
penningmeester. Bijvoorbeeld: uitgaven hoger als bij de nieuwe
penningmeester afgerond: Rondzending € 100,--; Bankkosten €
15,--; Verzekeringen € 34,--; Administratiekosten € 54,--;
Zaalhuur € 35,--; Representatiekosten € 55,-- (totaal € 199,--).
Ook zijn er uitgaven lager, bijvoorbeeld: jubileum € 20,--;
jaarvergadering € 11,--; cursus € 4,-- (totaal € 35,--).
Op de nieuwtjesdienst van 2005 is verlies geleden. Van de oude
penningmeester hebben wij geen controleerbare gegevens over zijn
gedeelte.
De commissie kan niet bepalen hoeveel de heer Linders nog in de
clubkas heeft. De bankafschriften van 2007 en 2008 zijn niet
compleet.
De balans van 2006 is 3x ingeleverd. Namelijk eenmaal in de
jaarstukken in kas € 8.516,64; exclusief tegoed nieuwtjes.
In brief ontvangen d.d. 19-05-2007 € 8.285,39, waarin de privé
bankrekening is weggelaten (dit was privé) maar wel in kas is
opgenomen een bedrag van € 215,11; exclusief tegoed nieuwtjes.
De derde maal in de nieuwe jaarstukken van 2005 tot en met 2007.
Er van uitgaande van de laagste bedragen zou dit betekenen dat er
nog een tegoed van: € 8,285,39 -/- € 7.831-67 = € 443,72.
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Bij de kascontrole van 2006 bij de heer Linders hebben wij
gevraagd om met de hulp van een nieuwe penningmeester af te
ronden (voor zijn eigen bestwil) en daarna te stoppen. Wij hebben
dit bij het bestuur aangekaart en het gevolg was dat de heer Van de
Westelaken als penningmeester werd aangesteld en als hulp voor
het jaar 2006. De clubrekening is bij de heer Linders tot en met nu
toe nog in zijn bezit. De contributie van 2008 in december 2007 is
nog grotendeels bij hem terechtgekomen.
De kascommissie heeft geadviseerd naar de Kamer van
Koophandel en de notaris te gaan om een bestuurswijziging te
maken en beslag te laten leggen op de clubrekening. Ook een extra
vergadering werd uitgesteld. Het toenmalige bestuur wordt dit
aangerekend en moet hieruit zijn conclusie trekken. Een te slap
optreden.
De vorige penningmeester en ook volgende penningmeesters
hebben zodoende een vrijbrief want er wordt toch niet opgetreden.
Door het aanblijven van de heer Linders zijn de administratiekosten zowat verdubbeld en kosten van de bank ook verhoogd.
Ons voorstel is de heer Linders te royeren als lid.
Ook het penningmeesterschap van de jeugdleden plus geldbedrag
van € 696,-- moet naar de clubkas komen plus het verschil op de
balans van 2006 van € 443,72.
Tot slot: de heer Jos van de Westelaken heeft ontzettend zijn best
gedaan om het geheel goed op papier te krijgen.
Na dit uitvoerige verslag van de kascommissie ontstaat er een heftige
discussie. De conclusie van de Algemene Leden-vergadering is: Het
verslag van de kascommissie wordt als proces verbaal aangenomen en
als officieel stuk benoemd. Dit is het uitgangspunt en de grondslag voor
de verdere financiële zaken van de vereniging. Er valt verder geen
inzicht meer te verkrijgen over welke bedragen wij nog van de heer
Linders tegoed hebben. De heer Van de Westelaken probeert nog zoveel
mogelijk van de heer Linders terug te krijgen en zeker het bedrag van de
jeugd en dan wordt dit hoofdstuk afgesloten.
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Bestuur
- Het bestuur wordt in het geval van de heer Linders nalatigheid
verweten.
- Ook wordt opgemerkt dat blijkbaar eerdere kascommissies niet
oplettend genoeg waren.
- De kascommissie wordt bedankt voor het vele werk dat ze
verricht hebben en de vele uren die ze hieraan besteed hebben.
Hiervoor is een kleine attentie op zijn plaats, die door de
penningmeester verzorgd wordt.
- De penningmeester – Jos van de Westelaken – belooft een
transparant beleid te voeren naar de leden toe. Hij zal
regelmatig middels de Nieuwsbrief de stand van zaken
toelichten over bijvoorbeeld veiling opbrengsten etc.
Jeugd
Op dit moment heeft de vereniging nog 1 jeugdlid en het ziet er
niet naar uit dat dit snel gaat veranderen. Per 31 december 2008
wordt de afdeling jeugd opgeheven en de heer Linders moet het
tegoed van de jeugd, zijnde € 696,-- overmaken naar de
clubrekening van de nieuwe penningmeester, de heer Van de
Westelaken. De boeken voor de jeugd blijven voor hun
beschikbaar en er is op elke ruilbeurs iemand van het vroegere
jeugdbestuur beschikbaar om eventueel jeugdige leden te
helpen.
Royement
De heer Linders is erelid van onze vereniging. De vergadering
discuteert heftig erover om de heer Linders te royeren. Als
redenen worden genoemd zijn gebrek aan medewerking bij de
overdracht van het penningmeesterschap, zijn weigering mee te
werken met de kascommissie, zijn weigering stukken voor te
leggen en inzage te geven in relevante stukken, zijn vijandige
houding en zijn verbale dreigingen. Deze gedragingen zijn een
erelid onwaardig. Wel is de vergadering bang dat er bij een
royement van de heer Linders de nog openstaande posten niet
aan de clubkas overgemaakt worden.
Maar toch wil de vergadering over dit voorstel afstemmen.
Middels een schriftelijke stemming wordt vastgesteld dat 26
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leden voor royement zijn, 2 stemmen zijn blanco en 1 stem is
ertegen.
Dit is een duidelijke uitslag en de heer Linders wordt met een
aangetekende brief van dit besluit op de hoogte gesteld.
9. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en hun
inbreng en sluit de vergadering.
NB. Door alle commotie is vergeten een nieuwe kascommissie voor
2008 te benoemen.

Oproep kandidaten kascontrolecommissie
Het bestuur vraagt haar leden zich aan te melden als kandidaat
voor de kascontrolecommissie. Als er aanmeldingen zijn zullen de
kandidaten worden voorgesteld en zal het bestuur een voorstel
doen hoe de leden hun kandidaat kan kiezen.

Veilingverslag van penningmeester
Tijdens de algemene ledenvergadering heb ik aangekondigd meer
informatie naar de leden te willen verstrekken, zodat u weet wat er
zoal gebeurd binnen vereniging en bestuur. Als eerste wil ik u
informeren over de financiële afhandeling van de verenigingsveiling en wat zoal gebeurd om tot een correcte afhandeling te
komen naar zowel de inzenders als de vereniging.
Na afloop van een veiling worden de rekeningen van de kopers
getotaliseerd en vergeleken met het totaal van de ontvangen
gelden. Dit herhaalt zich weer op zondag na afloop van de verkoop
van de overgebleven kavels. Daarna worden de schriftelijke
bieders op de hoogte gebracht van door hun gekochte kavels en
gevraagd of de kavels afgehaald dan wel opgestuurd moeten
worden. Bij opsturen worden natuurlijk de porto kosten in rekening
gebracht. Nu kan de financiële afhandeling beginnen en als eerste
worden in het veilingboek ( in de computer ) 2 kolommen
toegevoegd, een voor de verkopen tijdens de veiling en een voor de
naverkopen op zondag. In kolom 1 worden alle bedragen genoteerd
van de verkochte kavels tegen bod zoals genoteerd op de
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rekeningen van de kopers, waarna deze gecontroleerd worden met
de tafelbriefjes zoals tijdens de veiling genoteerd.
In kolom 2 komen de verkopen van de naverkoop op zondag.
Na controle van het totaal met de ontvangen gelden wordt het
veiling boekje zo gesorteerd dat alle kavels van een inzender op
volgorde bij elkaar komen in een overzicht.
Hierna wordt met de veilingmeester gecontroleerd of het aantal
niet verkochte kavels per inzender overeenkomt met de nog
werkelijk aanwezige kavels. Vervolgens wordt een overzicht
gemaakt van de inzenders met de opbrengst per inzender
de veiling- en onverkochte kavel kosten en het netto aan inzenders
te betalen bedrag. Daarna een zelfde soort overzicht van de kopers
met hun opcenten en tafelgeld en het totaal ontvangen bedrag.
Hierna volgt de afrekening voor de vereniging en worden de
opcenten van zowel inzenders als kopers getotaliseerd en worden
de kosten die de vereniging heeft gemaakt in mindering gebracht.
Na een laatse controle worden de inzenders uitbetaald en krijgen
per inzender een overzicht in duplo van de door hun ingezonden
kavels met verkopen, kosten en netto opbrengst, waarvan een
exemplaar voor de inzender is en het andere na akkoord
geretourneerd wordt naar de veiling administratie.
Wat cijfers van de afgelopen november veiling:
14 inzenders brachten 448 kavels in waarvan er op zaterdag door
22 kopers in de zaal en 4 schriftelijke bieders 163 kavels werden
gekocht waarvan 31 kavels verkocht werden tegen een prijs hoger
dan het bod. Op zondag werden nog 50 kavels gekocht door 20
kopers waardoor 47,5% van de ingebrachte kavels werd verkocht,
3 inzenders verkochten al hun ingebrachte kavels. In totaal werd
door kopers 2761,45 Euro betaald, aan inzenders werd 2088,77
uitgekeerd, wat tot een bruto opbrengst van 672,88 Euro voor de
vereniging leidt. Na aftrek van gemaakte kosten zoals drukken en
versturen van de catalogi zaalhuur en andere kosten in totaal
312,99 Euro blijft een netto resultaat van 359,69 Euro.
Bij deze onze dank aan alle inzenders, kopers en medewerkers die
er weer voor hebben gezorgd dat ook deze veiling weer tot een
financiële bijdrage voor de vereniging heeft geleid.
De veiling administratie, Jos van de Westelaken
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De Nieuwtjesdienst van de vereniging
Een van de voordelen van het bestellen van uw nieuwe zegels van
Nederland via de vereniging is de prijs voor de leden bij bestelling
van een jaarcollectie. Deze zegels en/of velletjes zijn via de
vereniging enkele Euro goedkoper via de vereniging dan
rechtstreeks bij TNT. Bijvoorbeeld alle losse zegels van 2007
waren rechtstreeks bij TNT ca € 4,00 duurder.
Voor informatie over de nieuwtjes via de vereniging moet je
contact opnemen met Jos van de Westelaken telefoon 0413-212246
of email hem naar vandewestelaken@hotmail.com
Niet alleen de nieuwtjes NL zijn er te koop maar ook vele andere
landen. Bel of mail voor vragen hierover.
Mocht u uw reguliere post met nieuwere zegels willen versturen
dan kunnen deze ook via de vereniging besteld worden. Informeer
bij Jos naar de mogelijkheden.

Insturen voorjaarveiling.

Het insturen van kavels voor de voorjaarsveiling kan tot de 2 e
ruilzondag ofwel 15 februari. Wij hopen dat elk lid op zijn manier
(insturen mooie kavels en/of bieden op de kavels) helpt om de
voorjaarsveiling tot een succes te maken zodat er een positief saldo
overblijft en de verenigingskas weer wat kan worden aangevuld.
Bij voldoende inzendingen wordt een volledige veiling gehouden.
Bij ca 400 kavels zal er alleen een ochtendveiling zijn en mochten
we dit aantal kavels niet halen wordt overgegaan naar mini
veilingen op de ruilochtenden.

Wij hebben uw email adres nodig
Om de kosten van de vereniging te drukken vragen wij u per
omgaande uw email adres aan onze secretaris Siegi Cristiaans
bekend te maken. Haar mail adres is siegi.christiaans@planet.nl
Bedankt voor uw medewerking.
Uw artikel voor ons blad stuurt u naar schilder@tiscali.nl
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