Notulen van de bijeenkomst op 5 april 2017 te Utrecht
Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen, in het bijzonder de
leden van verdienste, welkom.
De notulen van de vorige vergadering, worden met dank aan de samensteller goedgekeurd.
Afmeldingen zijn ontvangen van de heren Ackerstaff en Heijboer. Buiten de bondsbrieven en
enig foldermateriaal zijn er geen ingekomen stukken.
Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd.
Het jaarverslag van de penningmeester kan niet goedgekeurd worden, omdat er geen statutair
vereiste kascommissie aanwezig is. Tijdens de vergadering stelt de heer Visser zich bereid
eenmalig tot de kascommissie toe te treden. De heren Arts en Visser zullen in onderling
overleg een datum vaststellen.
De agendapunten 5, 6, 7 en 9 worden doorgeschoven naar de volgende vergadering. Over
enkele onduidelijke posten in het jaarverslag en de begroting zal voor de volgende
vergadering overleg plaatsvinden tussen de voorzitter en de heer Arts.
De heren van Weeren en Mellema worden respectievelijk als voorzitter en vice voorzitter
herkozen. Voor de functie van penningmeester is nog geen invulling gevonden, eventueel zal
de heer Mellema ad-interim fungeren.
Een invulling voor de volgende vergadering is nog niet gevonden, in oktober zal de heer van
Nieuwkerk een presentatie verzorgen over zijn catalogus postwaardestukken Japanse
bezetting.
Tijdens de rondvraag komt de heer van Nieuwkerk met de vraag om door het bestuur een
beleidsplan voor de komende jaren op te zetten, dit plan zal zich hoofdzakelijk moeten
toespitsen op het financiele gedeelte van de vereniging en de publicaties die in de komende
jaren gaan verschijnen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.30 uur de vergadering.
Na de pauze geeft de heer Vosse uitleg over de onlangs verschenen catalogus Japanse
bezetting.
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