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UI T NODI GI N G
WOENSDAG, 11 MAART 2020.
20.00 UUR.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
IN DE SWAN AAN DE MIDDENWEG 178
HEERHUGOWAARD
Eerst het officiële deel en daarna
BINGO
Zoals elk jaar is uw partner, vriend of vriendin van harte welkom.
We proberen er weer een gezellige avond van te maken
en hopen op een grote opkomst.
Het Bestuur,

Brandpunt 66 - 1705 SK Heerhugowaard 072 - 5710949
info@johangriffioen.nl

www.johangriffioen.nl
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Agenda Algemene Ledenvergadering 11 maart 2020.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

Opening ( 20.00 uur)
Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
Notulen Algemene Ledenvergadering 2019 ( blz.6-7-8-)
Jaaroverzicht secretaris (blz.9-10)
Financieel overzicht en begroting (blz. 12-13)
Verslag Kascontrolecommissie
Décharge voor de penningmeester
Jaarverslag Jeugd (blz. 16)
Jaarverslag Rondzending (blz.15)
Jaarverslag veiling. (blz.8)
Jaarverslag stuiverboeken (blz.11)
Jaarverslag Nalatenschapscommissie (blz.14)
Décharge gehele bestuur
Vaststelling contributie 2021.
Bestuursverkiezing:
Volgens rooster is aftredend: Sjoerd Munniksma
Dat betekent dat er een vacature is.
Sjoerd stelt zich weer herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering
melden bij de secretaris.
Verkiezing kascommissie.
De heer G.Brugman treedt af en dhr.C. Filmer vormt samen
met dhr. W.Bosch in 2021 de kascommissie. Er mioet nu nog
wel een reservelid benoemd worden.
Herbenoeming Commissie Nalatenschappen.
Sjoerd Munniksma, Adrie Struijs en John Beelen bemannen
deze commissie als bestuursleden en kunnen eventueel een
beroep doen op de deskundigheid van anderen.
Rondvraag
Sluiting

PAUZE , gevolgd door……………..BINGO

5

Verslag Algemene Ledenvergadering 13 maart 2019.
Aanwezig: F.Klijn, P.Kee, M.Gravenstein, T.Groen, F.Bekker,
W.Boeren, C.Filmer, F.Bonte, T.Bijster, D.Kampen, S.Roelofsen,
G.Brugman, J.Bakkum, W.Bosch, J.Nanne, J.v.d.Berg, N.Sneekes,
R.Loman, S.Munniksma, J.Beelen, C.van Egmond, L.Folkers,
A.Struijs, en alle partners die aan de uitnodiging gehoor hebben gegeven.
Afbericht: K.Vijverberg, S.Vrolijk, H.Pol en Th.Brandsen
1.
Opening
Onder het genot van een kop koffie met gebak opent de voor
zitter de vergadering met iedereen en vooral de partners wel
kom te heten .
2.
Ingekomen stukken en bestuursmededelingen.
Geen.
3.
Notulen Algemene Ledenvergadering 2019.
Geen op– of aanmerkingen.
4.
Jaaroverzicht secretaris.
In het jaarverslag miste de vergadering de naam van F.Klijn
bij de opsomming van de medewerkers. Frits doet nog steeds
de administratie van de rondzending en brengt ook de boekjes
rond. Verder wordt het jaarverslag goedgekeurd.
5.
Financieel overzicht en begroting.
Werd zonder commentaar aangenomen. John licht nog even
toe dat de toename van onze financiën komt uit de nalaten
schappen en donaties die deze commissie daarvoor ontvangt.
6.
Kascontrolecommissie
Deze is uitgevoerd door G.Brugman en J.Nanne. Jan deed het
woord en zei dat ze nog steeds geen fout hebben kunnen ont
dekken. Alle lof voor de penningmeester.
7.
Décharge voor de penningmeester
De vergadering ging hiermee akkoord.
8.
Jaarverslag Jerugd.
Goekgekeurd
9.
Jaarverslag Rondzending
Goedgekeurd.
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10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

Jaarverslag veiling.
Goedgekeurd
Jaarverslag Stuiverboeken
Goedgekeurd
Décharge voor het gehele bestuur
Hier ging men ook mee akkoord.
Vaststelling contributie 2019
Gezien het feit dat we ons redelijk kunnen bedruipen zag de
penningmeester geen reden om de contributie te verhogen.
Applaus.
Bestuursverkiezing
John Beelen en Adrie Struijs waren deze keer aan de beurt om
af te treden. Er waren geen tegenkandidaten, dus Adrie en
John gaan gewoon weer een periode door.
Verkiezing Kascontrolecommissie
J.Nanne is aftredend. G.Brugman gaat samen met C.Filmer
door en W.Bosch wordt reserve.
Commissie Nalatenschappen
Akkoord
Rondvraag
P. Kee: Wil weten is welke sectie van de rondzending hij komt
na zijn verhuizen naar de Stad van de Zon;
?? Kan de Rondzending uitgebreid worden binnen de Regio? Er wordt gekeken naar de mogelijkheden ivm administratie en uitbetalingen.
?? Is het mogelijk de Rondzending wat meer te stroomlij
nen. Geef door als je wilt stoppen of op vakantie gaat.
Zet de telefoonnummers op de lijst, dan rijden we niet
voor niets.
?? Kan er in de stuiverboeken meet op volgorde catlagus
nummer gestoken worden. Het is nu wel erg zoeken. Kunnen
we in januari, als er al veel uitgehaald is, de boeken vernieuwen/aanvullen?
Lous zegt dat je ten alle tijden je boek kan meenemen om het
thuis aan te vullen. Wel in overleg met haar.
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18.

Sluiting
En toen hadden we weer een record in de lengte van de vergaderingen waarvoor T.Gravenstein een driewerf hoera voor het be
stuur inzette. Hierna waren we toe aan een hapje en drankje en
een muziekje van Rita en Willem Loman.
Na de pauze gingen we over naar de bingo waar veel gelachen
werd.

13 maart 2019,
Lous Folkers, secretari

Jaarverslag Veiling.
Veel van de ingeleverde kavels vonden afgelopen jaar hun weg naar de
aanwezige leden. Vooral de stockboeken en doosjes gingen gretig weg.
Men gaat dan toch voor avontuur. Voor series Nederland tussen 1960
en 2000 is weinig of geen belangstelling, hetzelfde geldt voor veel Europese landen. Al met al toch wel een bevredigend jaar wat betreft de
veiling.
Wil en John
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Jaaroverzicht secretaris 2019.
Ereleden:
Klaas Wals en Frits Klijn
Bestuur:
In 2019 zijn er geen bestuurswisselingen gewesst.
AFTRREDEND
Voorzitter
Sjoerd Munniksma
2020
Vicevoorzitter,PR
Secretaris
Lous Folkers
2021
Penningmeester
John Beelen
2019
Hoofd Rondzending Sjoerd Munniksma
2021
Tombola
Sjoerd Munniksma
2021
Adm.Rondzending
Cor van Egmond
2021
Bibliotheek
Cor van Egmond
2021
Sectiehoofd Rondz.
Cor van Egmond
2021
Redactie en Jeugd
Adrie Struijs
2019
Het bestuur kwam negen maal bijeen voor een bestuursvergadering.
De Algemener Ledenvergadering van de KNBF werd dit jaar niuet
bezocht.
De Regiovergaderingen, die twee maal per jaar zijn, werden voor onze vereniging bijgewoond door John Beelen en Sjoerd Munniksma.
Lous Folkers heeft het secretariaat van Regio 3 opgezegd in september 2019.
Ons maandblad wordt digitaal naar onze zusterverenigingen gezonden. Ook een aantal eigen leden hebben aangegeven het maandblad
digitaal te willen ontvangen.
Vrijwilligers:
Veilingmeester
Verspreiding maandblad

Wil Boeren
Alle bestuursleden
G.Hommers
F.Klijn
D.Brenkman
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Leden
Het jaar 2019 werd gestart met 82 leden, waaronder 2 ereleden en we
eindigden met 73 leden, waaronder 2 ereleden.
We hebben nog geen nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen. Het
jeugdlid dat al enige jaren lid is, was wel elke maand trouw aanwezig.
Ledenvergaderingen/-bijeenkomsten.
Er zijn negen bijeenkomsten geweest, allemaal in café De Swan aan de
Middenweg 178 in Heerhugowaard. Het gemiddelde bezoekersaantal
was ongeveer 25. Onze ledenbijeenkomsten worden gehouden op de
tweede woensdag van de maand, m.u.v. juni t/m augustus. Iedere avond
was er een tombola en een veiling.
Uit de ongeveer 80 stuiverboeken werd goed verkocht. Op elke avond
was er ook een speciale zegelaanbieding tegen een vaste prijs waarop de
leden konden inschrijven.
Tijdens de avonden werd altijd een aanwezigheidsprijs verloot.
Eén en ander wordt maandelijks in ons maandblad vermeld.
Op de vierde woensdag van de maand was er een ruilmiddag, eveneens
in de Swan. Deze middag wordt gemiddeld door ongeveer 13 personen
bezocht. Hier is iedereen welkom en je hoeft dus geen lid van de vereniging ter zijn.
De jaarvergadering vond plaats op 13 maart 2019.
De familie Loman was op de meeste bijeenkomsten op de woensdagavond aanwezig met hun postzegel– en muntenhandel.
Ruilbeurzen.
De ruilbeurzen waren dit jaar op zondag 27 januari en 24 oktober. De
beurzen waren ook opengesteld voor muntenverzamelaars. De beurzen
werden goed bezocht, mede door de aangepaste openingstijd van 10.00
tot 15.00 uur.
Website
John Beelen houdt deze up-to-date. Ook de maandelijkse veilinglijst
staat op de website.
Lous Folkers
Secretaris.
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Jaarverslag Stuiverboeken 2019
In 2019 is er voor € 329,25 uit de boeken gehaald.
Dit is ongeveer € 20,00 minder dan vorig jaar dan vorig jaar.
Er waren in totaal 77 boeken ingeleverd door leden en de
vereniging.
De leden kregen dit in juli 2019 uitbetaald, met aftrek van
10%.
De boeken vinden nog steeds goed aftrek. Op voorstel van de
leden worden de boeken nu eind van het jaar “opgefrist” en
het bevordert de uitname.
13-2 2020
Lous
HEEFT U COPIJ,? STUUR HET NAAR DE REDACTEUR.
HIJ IS ER BLIJ MEE EN HET KOMT TEN GOEDE AAN ONS
MAANDBLAD
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Balans per

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

Bezittingen:

€

€

€

Regiobank betaalrek.

835,68

2607,05

4102,39

12721,09

12729,52

11635,75

231,19

221,89

433,24

22,50

22,50

52,50

358,35

220,64

166,25

500,00

500,00

500,00

400,00

400,00

400,00

15118,81

16701,60

17290,13

Regiobank spaarrek.
Kas
Inventaris
Nog te vorderen advertentie
Nog te vorderen rondzending
Voorraad frankw. zegels
Zegelvoorraad

Schulden:
Eigen vermogen
Vooruitbetaalde contributie
Vooruit ontvangen bedragen
Reservering zegelinkoop
Stuiverboeken
Kortlopende schulden
Nalatenschappen
Inzenders veiling
Inzenders rondzending

€

€

9092,43

9386,33

2310,00

2100,00

1998,00

80,00

50,00

80,00

1600,00

1600,00

1600,00

150,00

350,00

100,00

67,00

5,90

495,85

529,50

293,10

320,55

525,30

2947,50

2625,77

3065,10

15118,81

16701,60

17290,13

293,90

Specificatie inventaris:
Papiervernietiger
Michel catalogi
Watermerkzoeker
Telmachine
Stempels
Boeken 4X
Digitale tandingmeter aanschaf €
42,50
Copyapparaat(printer)

€
7592,27

145,94

€
Toename eigen vermogen

50,00

€

€
0,50

0,50

0,50

0,50

5,50

5,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

5,00

5,00

5,00

0,50

0,50

0,50
35,00

15,00

10,00

5,00

22,50

22,50

52,50
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Resultatenrekening:
Baten:

Begroting Werkelijk verschil
2019
2019
2019
€

Contributie
Zegelverkoop vereniging
Veilingprovisie
Advertenties
Ontvangen donaties
Rente
Rondzending provisie
Tombola
Stuiverboeken provisie
Verlies

Eigen maandblad
Administratiekosten
Ledenvergadering
Bestuurskosten
Afschrijvingen
Jeugd
Bondskosten
Verzekering
Propaganda
Ruilbeurs
Zegelinkoop vereniging
Bankkosten

€

€

Begroting
2021
€

2600,00

2.370,00

-230,00

2400,00

2000,00

1000,00

2.897,20

1.897,20

1200,00

1500,00

50,00

24,96

-25,04

40,00

25,00

300,00

215,00

-85,00

300,00

250,00

25,00

18,00

-7,00

30,00

6,23

6,23

5,00

150,00

210,80

60,80

150,00

125,00

500,00

410,50

-89,50

450,00

350,00

25,00

18,28

1090,00
5.740,00

Lasten:
Philatelistisch
maandblad

€

Begroting
2020

€

6.170,97
€

-6,72

25,00

15,00

-1.090,00

1090,00

1010,00

430,97

5690,00

5275,00

€

€

€

1850,00

1.645,60

204,40

1800,00

1500,00

500,00

153,07

346,93

300,00

200,00

50,00

11,34

38,66

50,00

50,00

900,00

934,55

-34,55

900,00

1000,00

500,00

440,20

59,80

500,00

500,00

10,00

12,50

-2,50

10,00

10,00
450,00

25,00

25,00

500,00

428,35

71,65

450,00

30,00

32,87

-2,87

55,00

40,00

400,00

183,82

216,18

400,00

250,00

150,00

137,50

12,50

150,00

150,00

750,00

1.798,27

-1.048,27

1000,00

1000,00

75,00

99,00

-24,00

75,00

125,00

430,97

5690,00

5275,00

Winst

293,90
5740,00

6170,97
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Jaarverslag Commissie Nalatenschappen 2019.
De Commissie Nalatenschappen stelt zich ten doel leden en nabestaanden van leden gratis te adviseren en te begeleiden bij de verkoop van hun postzegelverzameling. Incidenteel wordt dit ook voor
anderen gedaan, dit tegen een kleine onkostenvergoeding.
In 2019 bestaat de commissie uit S.Munniksma, J.Beelen en
A.Struijs. Zij treden in wisselende samenstelling op.
In het afgelopen jaar is 18 keer een beroep gedaan op de commissie. De bemoeienis bestond uit een eenvoudig advies tot een uitgebreid onderzoek naar de waarde van de verzameling en het te koop
aanbieden op de verschillende veilingen, zoals de verenigingsveiling
en bv de Hollandse of Corinphila.
De betreffende leden dan wel de nabestaanden zijn tevreden met ons
optreden en uiten dat dan ook regelmatig.
Voor muntenverzamelingen wordt door de commissie een beroep
gedaan op externe deskundigheid.
In 2020 zullen we op dezelfde wijze onze doelstelling uitvoeren.
Heerhugowaard, 25 februari 2020.
Sjoerd Munniksma, John Beelen en Adrie Struijs.

14

Jaarverslag Rondzending 2019

Over het afgelopen jaar zijn de rondzendboekjes van uiteen lopende
landen en thema’s bij veel leden langs gegaan. Overigens loopt het
aantal leden voor de rondzending door verschillende oorzaken wel
wat terug. Desondanks is de opbrengst dit jaar nagenoeg hetzelfde
gebleven als het vorige jaar.
De belangstelling is het grootst bij de oudste en de meest fraai afgestempelde zegels en bij het helaas zeer moeizaam verkrijgbare recent
gestempeld materiaal. Verder zijn de roltandingen ook gewild, maar
helaas weinig verkrijgbaar. Materiaal uit jaren ca. 1970-2000 wordt
weinig meer verkocht, wat wellicht voor de inzenders van boekjes
van belang kan zijn. De meeste leden hebben die periode inmiddels
wel compleet. Ook de meest West-Europese landen zijn nog steeds
gewild en ook hier geldt dat de bovengenoemde periode al goed voorzien is met uitzondering van voornamelijk de toeslagzegels. Verder ik
ook nog wil doorgeven aan de inzenders om de prijs aan de huidige
markt aan te passen, gezien het verloop van de uitgenomen zegels tegenover de gehanteerde prijzen.
Wel heb ik een verzoek om tijdens het afstempelen de stempel niet te
plaatsen op het prijskaartje; het is voor mij soms lastig om te achterhalen wat voor bedrag er op stond. Ook graag niet afstempelen op de
folie van de insteekkaarten of klemstroken en op de envelopjes, aangezien dit makkelijk af te vegen is en daarom soms moeilijk te achterhalen wie er wat uitgenomen heeft. Verwijder dan liever de envelop
of de strook. Laatst waren er ook insteekkaarten over de volle breedte
van het boekje geplaatst en als er dan 1 zegel tussen uit wordt gehaald
is het sowieso lastig afstempelen. Graag uw aandacht hiervoor als u
een boekje samenstelt.
Verder wil ik nog opmerken om bij het uitnemen van de zegels goed
de lege plekken na te lopen en af te stempelen. Een enkele keer zie ik
helaas wel eens een lege plek in het boekje en dan moet ik proberen te
achterhalen waar het heeft plaatsgevonden, wat extra werk geeft.
14 februari 2020
Cor van Egmond
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Jaarverslag Jeugd 2019.
Het jaar 2019 ligt weer achter ons. Een jaar waarin met name ons
lid Gijs een zeer trouw bezoeker aan de ledenavonden was. Hij
heeft zijn verzameling ver voermiddelen goed kunnen uitbreiden en
heeft veel schenkingen van de seniorleden mogen ontvangen. We
zijn deze leden hiervoor zeer dankbaar. Gijs heeft zijn verzameling
uitgebreid naar de gehele agrarische sector.,
Inmiddels heeft ons enige jeugdlid de seniorenleeftijd bereikt en er
zijn geen nieuwe jeugdleden bijgekomen. Dat houdt in dat de
jeugdafdeling van onze vereniging ophoudt te bestaan.
We hopen dat er volgend jaar toch nog een jeugdige naar onze
bijeenkomsten komt. Het jeugdlidmaatschap is gratis, dus dat kan
geen probleem zijn. Dus heel misschien wordt de jeugdafdeling
dan toch nog voortgezet. Zo niet, dan is dit voorlopig het laatste
jaarverslag JEUGD.
Adrie Struijs.

KOMT U 11 MAART OOK NAAR DE ALGEMENE
LEDENVERGADERING?

NA DE PAUZE EEN GEZELLIGE B I N G O !
MET LEUKE PRIJSJES

UITERAARD ZIJN DE PARTNERS OOK VAN HARTE
WELKOM
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Jaarplanner 2020

Ledenbijeenkomsten: Iedere tweede woensdag van de maand, aan
vang 20.00 uur, behalve in de maanden juni-juli en augustus.
De Jeugdbijeenkomsten zijn van 19.00 tot 20.00 uur vooraf
gaand aan de ledenavond voor de senioren.
Alle bijeenkomsten en ruilevenementen worden gehouden in café De Swan aan de Middenweg 178 te Heerhugowaard.
Ledenavondbijeenkomsten:
Data 2020.
11 maart
8 april
13 mei

9 september
14 oktober
11 november
9 december

Ruilmiddagen: Iedere vierde woensdag in de maand van 13.00 tot
15.30 uur, behalve in de maanden juni-juli en augustus.
Ook niet leden zijn welkom.
Data 2020.
25 maart
22 april
27 mei
Ruilbeurs :

23 september
28 oktober
25 november
23 december

Zondag-open van 10..00 tot 15.00 uur

Data 2020.
25 oktober
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JEUGDPAGINA

Beste postzegelverzamelaar.
Gijs was de laatste bijeenkomst afwezig. Maar omdat we de aanvangstijd voor de senioren vervroegd hebben, liep de zaal even
over 7 uur al aardig vol. Dit keer dus niets voor Gijs, dat bewaren
voor de volgende keer. Wij blijven gewoon van 19.00 tot 20.00 uur
lekker zoeken in de berg en de contacten met de senioren wat verder uitbreiden.
Zie voor het jaarverslag Jeugd pagina 16.
De volgende ledenavond is op woensdag 11 maart We beginnen
om 19.00 uur.
Tot dan,
Adrie Struijs.
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Torenmolen 10 1703 PN Heerhugowaard Tel. 072 5740900
Openingstijden: Di t/m Vr 09.00-12.00 uur en 13.30-18.00 uur. Za 09.00-13.00 uur.

