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Opzeggingen van het lidmaatschap (schriftelijk) voor 1 november.
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Rekening nummer 820800813
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Voorwoord.
Beste leden.
We schieten al weer aardig op in 2012. Als dit nummer
verschijnt is de ledenvergadering van juni 2012 aanstaande
en gaan we met vakantie. Ik vind dit toch wel erg lang van
begin juni tot begin september 2012. Het is toch 3
maanden, dat we niet vergaderen en wellicht ook in
mindere mate met onze hobby/verzameling bezig zijn. Ik
denk toch dat onze ledenvergadering in die zin toch een belangrijke functie heeft.
Zoals u allen weet ben ik onlangs geopereerd aan een tumor in de dikke darm.
Gelukkig laat de uitslag zien dat er geen uitzaaiingen zijn naar lever en longen. Wel
moet ik een preventieve chemo-kuur ondergaan, hetgeen inhoud dat ik om de 3
weken aan het infuus moet en gedurende 8 sessies, dus ben ik daar ongeveer een
halfjaar mee bezig.
Onlangs is een brief ontvangen van het secretariaat van de Philatelie, waarbij wordt
medegedeeld dat de abonnementsprijs van het maandblad voor u lid als € 1,87 per
maand bedraagt ( € 20,57 per jaar). Het is dus logisch dat we als vereniging de
jaarlijkse contributie moeten gaan verhogen per 2013 naar € 30,00 en verder per
2014 naar € 32,50. Het gaat hier dus om een collectief abonnement. Individueel
zou u € 33,10 per jaar gaan betalen. In dit verband toch een voordeeltje als u lid
bent van een vereniging. De jaarvergadering van maart 2012 werd goed bezocht en
velen van u vielen in de prijzen. Tijdens de Colf vergadering van 15 april jl. is een
zgn. evenementen agenda samengesteld, met activiteiten tot en met 2016. Alleen
de Limphilex 46 in 2016 staat nog open en daar is Geleen ingevuld met een
vraagteken. Het is maar de vraag of we dan, ter gelegenheid van ons dan 85 jarig
bestaan, een activiteit moeten organiseren zoals in 2011 in Beek. Het bestuur moet
zich daar nog over beraden. Het lijkt nog ver weg. Maar 5 jaar zijn zo voorbij.
De notulen van de Colf vergadering zijn gepubliceerd in dit in clubblad. De eerder
geplande voorzitters vergadering van het samenwerkingsverband Zuid Limburgse
verenigingen wordt gehouden op dinsdag 29 mei 2012 te Klimmen om 20.00 uur.
Uw voorzitter,
Wil van Kessel.
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Vergaderdatums 2012,
1e zondag van de maand om 10 uur. Zaal open om 9.30
Zondag
03 juni
Zondag 3 juni is de vergadering gewoon in het KBO. Gebouw.
Dus niet in het Els museum of Heemkunde.
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

02 september
07 oktober
04 november
02 december

Verslag Nieuwtjesdienst 2011.
In 2011 maakten gebruik van de Nieuwtjesdienst 40 leden. Het aantal
abonnementen bedroeg 346 waarvan 320 Nederland en 26 buitenland. In
Nederland werden uitgegeven 23 zegels, 6 vellen en 2 blokken voor een totaal
bedrag van € 68,95. Aan vellen werd uitgegeven voor € 70,95 31 PTT mapjes,
28 FDC en 3 FDC Port Betaald. Verder werden uitgegeven de bekende
Persoonlijke Postzegels, de lopende series vogels – TV - popmuziek, gestopt zijn
de vlinders. De uitgiften heeft u kunnen lezen in de Collect en in de maandbladen
Filatelie. Wat Nederland betreft ten op zichten van het buitenland wat er
uitgekomen is, mogen wij niet mopperen qua geldbedrag. Bijvoorbeeld Duitsland,
België, Frankrijk die weten het ondertussen ook wel. Ook dit jaar is de
nieuwtjesdienst er helaas niet aan ontkomen om leden te verliezen, i.v.m. diverse
oorzaken, zoals opzeggingen of overlijden. Dit jaar zijn er geen nieuwe leden
bijgekomen. Maar ondanks dit gegeven heb ik de nieuwtjes met veel plezier
gedaan. Met alle leden van de Nieuwtjesdienst heb ik dit jaar ook weer met plezier
samengewerkt. Alles werd weer naar wens en correct alles afgehandeld. Ik dank
dan ook alle leden van de Nieuwtjesdienst in het in mij gestelde vertrouwen en
hoop u in 2012 weer van nieuwtjes te mogen voorzien.
Uw Nieuwtjesdienst commissaris, Geert Voesten.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG BOEKJAAR 2011.

Inkomsten.

Begroting 2011
Resultaat 2011
Begroting 2012
Contributies
€ 2.800,00
€ 2.805,55
€ 2.650,00
Advertenties
€ 375,00
€ 375,00
€ 375,00
Rondzendverkeer
€
0,00
€
42,46
€ 135,00
Veiling
€
35,00
€
5,45
Nihil
Zegelverkoop
€ 290,00
€ 290,00
€ 290,00
Diversen
nihil
€ 103,55
Nihil
Subtotaal
€ 3.500,00
€ 3.622,01
€ 3.450,00
Te kort (spaarr.)
Totaal

Uitgaven.
Maandblad
Clubblad
Bondscontributie
Bijdrage COLF
Kamer van
koophandel
Kosten
jaarvergadering
Kosten
bondsvergadering
Kosten
best/leden
Bestuurskosten
Bibliotheek
Verzekering
rondzendverkeer
Diversen
Totaal

€ 1.000,00
€ 4.500,00

€ 481,76
€ 4.103,77

€ 900,00
€ 4.350,00

Begroting 2011 Resultaat 2011
Begroting 2012
€ 2.00,00
€ 1.963,50
€ 2.000,00
€ 525,00
€465,57
€ 480,00
€ 475,00
€ 473,80
€ 475,00
€ 20,00
€ 15,45
€ 15,00
€ 25,00
€26,64
€ 25,00
€ 250,00

€ 240,40

€ 150,00

€ 125,00

€ 30,90

€ 125,00

€ 750,00

€ 724,10

€ 750,00

€ 150,00
€ 150,00
€ 30,00

€ 133,50
€ 0,00
€ 28,66

€ 150,00
€ 150,00
€ 30,00

nihil
€ 4.500,00

€ 1,00
€ 4.103,77

nihil
€ 4.350,00
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Geldmiddelen
Geldmiddelen

01.01.2011
31.12.2011

Kasgeld
31.12.2011
+
Bankgiro
+
Subtotaal
Te kort 2010 risicorekening
+
Subtotaal
Overloop post (Contr 2012)
-/Totaal
31.12.2011
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€
€

395,56
395,56
€
€
€
€
€
€
€

44,03
1.011,02
1.055,05
481,76
1.536,81
1.141,25
395,56

Pagina 8

2e kwartaal 2012

 Blad 172 43e jaargang

 DE PHILATELIST GELEEN,

Pagina 9

 DE PHILATELIST GELEEN,

2e kwartaal 2012

Uitgifte Nederland 2e helft 2012.



4 juli 2012
16 juli 2012



13 augustus 2012








10 september 2012
24 september 2012
8 oktober 2012
19 oktober 2012
6 november 2012
20 november 2012

NOC*NSF:
Seasons – Beleef de seizoenen:

Rundveerassen:
Grenzeloos Nederland – Indonesië:
Carré 125 jaar:
Stedelijk Museum Amsterdam:
Kinderboekenweek:
Dag van de Postzegel:
Kinderpostzegels:
Decemberzegels 2012:

Onder voorbehoud van wijzigingen, druk- en schrijffouten.
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Notulen ledenvergadering 08-01-2012.
Aanwezig:
Afgemeld:
1.

2.





3.




4.



5.


36 leden
de heren Cremers, Harst, Nieskens, Voesten, Vrehen en Wesseling.

Notulen:
De notulen van de december vergadering worden voorgelezen, er zijn geen
opmerkingen.
Mededelingen:
Vandaag is de laatste dag dat er kaarten met bijzondere afstempeling van
ASTA PHIL 2011 kunnen worden gekocht.
De leden worden erop geattendeerd dat postzegels en poststukken uit de
“dubbeltjesdoos” niet gratis zijn, wij vragen 0.10 € per stuk. De opbrengst
gaat naar onze vereniging.
Lijst met materiaal voor de veiling in april uiterlijk 15 februari afgeven aan
de voorzitter, de kavels zelf svp inleveren tijdens de maart vergadering.
Ingekomen post:
Nieuwsbrief nr. 20 van de Bond, met een handleiding voor het afweken
van de zgn. “groene zegels”.
Een 5-tal verenigingsbladen, ter inzage aan de bestuurstafel.
Rondvraag:
wordt geen gebruik van gemaakt.
Verloting:
Prijswinnaar is de heer van de Pas.

Volgende vergadering op zondag 5 februari 2012, met een lezing over Carnaval
door de heer Brull.
Notulen ledenvergadering 05-02-2012.
Aanwezig: 31 leden
Afgemeld:
mevrouw Hamers, mevrouw van Thiel, de heren Bax, Bergevoet,
Caessens,
Cornelissens, Cremers, Meijntz, Nieskens, Satijn,
Starreveld en Webers.


We verwelkomen vandaag en nieuw lid, de heer Wiertz.
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Na het welkomstwoord door de voorzitter houdt All Brull een lezing met
als titel “Carnaval ontmaskerd.” Afgaande op het applaus na afloop werd
de voordracht erg gewaardeerd.
Notulen:
Over de notulen van de januari vergadering zijn geen opmerkingen.
Mededelingen:
Onze vereniging heeft onlangs een beamer aangeschaft.
De subsidie aanvraag bij de gemeente Sittard-Geleen werd afgewezen.
Ontvangen post:
Uitnodiging voor de Fila-fair in Den Bosch, op 23 en 24 maart aanstaande .
Uitnodiging voor de Pro-Phil 2012 in Helmond op 3 en 4 november
aanstaande. Tevens zijn er bij het bestuur inschrijvingsformulieren
verkrijgbaar voor de tentoonstelling aldaar.
Enkele verenigingsbladen, ter inzage aan de bestuurstafel.
Rondvraag:
wordt geen gebruik van gemaakt.
Verloting:
Prijswinnaar is de heer Hurenkamp.

Notulen ledenvergadering 04-03-2012 jaarvergadering.
Aanwezig:
Afgemeld:

1.

2.





46 leden
de heren Harst, van Kessel, Satijn en Wesseling.

Onze voorzitter is afwezig , hij is herstellende van een operatieve ingreep.
Onze vice-voorzitter, Tom Mennens, opent de vergadering.
Notulen:
De notulen van de februari vergadering worden voorgelezen, er zijn geen
opmerkingen.
Mededelingen:
Ons clubblad heeft een nieuwe voorpagina.
Op 19 maart verschijnt er in Sittard een velletje postzegels met een
afbeelding van de grote kerk, kostprjs € 5,In april vindt er weer een veiling plaats, lijsten met de kavels werden via email verstuurd en zijn ook verkrijgbaar aan de bestuurstafel.
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Jaarvergadering:
Overledenen:
 Wij herdenken onze overleden leden, mevrouw Kisters en de heer Bours
Jaarverslagen:
 De jaarverslagen van de secretaris, de penningmeester, de commissaris
rondzendverkeer en de commissaris nieuwtjesdienst worden voorgelezen.
 De leden gaan akkoord met een contributieverhoging tot € 30,00 in 2013
en naar € 32,50 in 2014 dit om het tekort in de kas op te heffen.
Jubilarissen:
 Hai Webers en Rein Wetzels worden gehuldigd voor hun 40-jarig
lidmaatschap.
Verslag kascommissie:
 Mevrouw van Thiel brengt verslag uit: de boekhouding van de
penningmeester en van het rondzendverkeer werd in orde bevonden, zij
vraagt om de penningmeester decharge te verlenen.
 Voor het komende jaar bestaat de kascommissie uit mevrouw van Thiel en
de heer Nieskens.
Mevrouw Selman wisselbeker:
 De commissie bestaande uit mevrouw Hamers en de heren Genders en van
de Pas kent de prijs toe aan Tom Mennens voor zijn artikel “BaekerAelske”.
Verkiezing bestuursleden:
 Albert Hurenkamp en Will van Soest zijn aftredend en beiden herkiesbaar.
Er hebben zich geen kandidaten aangemeld, beide heren worden bij
acclamatie herkozen.
 Ger Nelissen heeft zich aangemeld om toe te treden tot het bestuur, met
als functie het redacteurschap van het clubblad, ook hij wordt bij
acclamatie gekozen.
Rondvraag:
 Joke Hamers vraagt om een applaus voor het vele werk dat de
bestuursleden hebben verzet in het afgelopen jaar.

De bijeenkomst wordt besloten met de verloting van diverse prijzen via de
presentielijst.
 Blad 172 43e jaargang
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Kaart te laat bezorgd.

© Thinkstock.

54 jaar na datum heeft een postkaart eindelijk zijn bestemming bereikt. En dat
allemaal dankzij de hulp van sociaal netwerksite Facebook. De kaart werd in 1958
gepost ter attentie van Scott McMurry. Onlangs kwam de postkaart op mysterieuze
wijze in de brievenbus van Elizabeth Fulcher terecht. Zij woont in dezelfde straat
als die aangegeven op de kaart... alleen niet in Georgia, maar in Florida.
Elizabeth Fulcher, geïntrigeerd door het oude papier, besloot op zoek te gaan naar
de geadresseerde. Daarom nam ze een foto van de kaart en postte ze de afbeelding
op Facebook. De foto ging het sociale netwerk rond. Zo kreeg ook de 71-jarige
McMurry de foto van de kaart onder ogen. Hij herkende onmiddellijk het
handschrift van zijn moeder. Tot zijn grote vreugde heeft hij de kaart nu toch
eindelijk in zijn bezit.
Grappig genoeg staat op de postkaart te lezen: "Wanneer je dit leest, zijn we
waarschijnlijk al lang terug! We hebben het naar onze zin. Hopelijk gaat alles goed
met je." Eén vraag blijft echter onbeantwoord: hoe komt het dat de kaart meer dan
een halve eeuw onderweg was?
Bron http://www.hln.be
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Hamsteren!!!
Wie kent niet deze reclame slogan van de “Appie”, Albert Heijn. En wie van ons is
niet eens bij de grootste kruidenier van Nederland zijn boodschappen gaan halen?
In Geleen, Beek, Elsloo, Grevenbicht, Amstenrade of Sittard. Met 8 vestigingen in
de Westelijk Mijnstreek zeker aanwezig.

“Het verhaal van Albert Heijn begint in 1887 in Oostzaan, waar de 21-jarige Albert
Heijn het winkeltje van zijn vader overneemt.” zo begint de tekst op het
postzegelvelletje, dat naar aanleiding van het 125-jarig jubileum op 27 februari jl.
werd uitgegeven. Het postzegelvelletje bestaat uit 10 zegels met vier
postzegelontwerpen. De zegels zijn ontworpen door ontwerpbureau Millford
Brand-id uit Leiden. Met het ontwerp heeft men getracht een koppeling te maken
tussen het verleden en heden. De achtergrondfoto’s komen uit het fotoarchief van
Stichting Albert Heijn Erfgoed en vertegenwoordigen verschillende tijdsbeelden in
die 125 jaar. De goudkleurige iconen zijn silhouetten van respectievelijk het Zaanse
huisje, refererend naar de Zaanstreek waar het allemaal begon, de koffiebonen die
Albert Heijn senior al zelf deed importeren, branden en verpakken, de hamster van
“Hamsteren!!!” en de welbekende winkelwagen.
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In 1936 is de start van de actie “Koffie van Boffie”. De koffiejongen Boffie is een
kleine ober met een dienblad dampende koppen koffie. Hij werd zelfs bezongen
door Louis Davids met het refrein 'Stop! Daar is Boffie'. In 1952 opent Albert
Heijn in Schiedam zijn eerste winkel met zelfbediening, naar Amerikaans model.
“Een revolutie, klanten kunnen zelf met een mandje langs de schappen lopen.”,
aldus de verdere tekst op het postzegelvelletje. Het zou zorgen voor een hele
nieuwe kijk op het kruidenierswezen. De grootgrutter was ontstaan.
Nu is het wachten op postzegels van de concurrenten Jumbo, Aldi, Lidl,
Nettorama, Spar, Plus, Coop, Digros en Jan Linders en in mijn hoofd hoor ik de
tekst van een ander liedje van Louis Davids; “Als je voor een dubbeltje geboren
bent, bereik je nooit een kwartje. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je
nooit een stuiver meer.”
Wim Meens
Notulen COLF vergadering 15 april 2012.
De presentielijst wordt getekend door 23 deelnemers voor de vergadering.
Afgemeld met kennisgeving: Voorzitter Ger van Lomm, Blitterswijck, Roermond,
Vaals, Maasmechelen, Tongeren en St. Niklaas.
Afgemeld zonder kennisgeving:
Niemand.
1. Wegens ziekte van onze voorzitter Ger van Lomm opent onze
penningmeester Bernard Witter de vergadering om 10.30 uur en heet
iedereen van harte welkom in de locatie Mondriaan te Heerlen. Hij dank
Klimmen, Kerkrade en Heerlen voor het organiseren van deze ruildag.
Verder legt hij de ziekte van Ger uit.
2. Binnengekomen stukken en mededelingen. De secretaris, Harry Raes,
leest de binnengekomen stukken voor zoals afmeldingen van deze
vergadering. Harry voegt er aan toe dat hij iedereen gevraagd had of men
wel of niet kwam ivm. Het bespreken van de lunch, dat hij enkele dagen
van te voren had moeten doen. Dit wil hij in het vervolg altijd doen, zodat
de organiserende vereniging weet waar hij aan toe is. Verder een e-mail van
de nieuwe voorzitter van Roermond, Wiebe ten Wolde betreffende agenda
punt 8 en 9.
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3. Notulen van de vergadering 29 oktober te Geleen - Beek. Bij punt 8:
beleidsplan zegt men dat het woord schrijdend voortschrijdend moet zijn en
bij punt 10: het woord bulitin moet bulletin verder zijn er geen op- of
aanmerking en worden ze goedgekeurd.
4. Financieel verslag. Bernard doet uitvoerig verslag over het jaar 2011. Hij
vermeld dat het vermogen elk jaar iets terug neemt en nu op € 1980.00
staat.
5. Verslag kascontrolecommissie over 2011. De leden van de
kascontrolecommissie waren Mia van Well en Ton Mennens. Ton had zich
afgemeld en Jeu Gielen was bereid om dit op zich te nemen. Beide hadden
de kas gecontroleerd en Mia zegt dat dit prima in orde was. De
penningmeester wordt gedechargeerd. Bernard dankt de kascommissie.
Verkiezing lid kascontrolecommissie. Mevr. Mia van Well treedt af,
Ton Mennens blijft zitten. Nieuw lid wordt dhr. John Heijts uit Heerlen.
6. Verslag regioraad 10 maart te Purmerend. Bernard doet een uitvoerig
verslag: de bondspas ie een uitgekiend pakket, bij afmelding van
lidmaatschap de bondspas laten vervallen bij de bond ivm. Voordeelpas en
de daarbij behorende kosten. Bij postex te Apeldoorn is een Cat. 1, 2, 3,tentoonstelling, Ben Mol geeft toelichting. Het Jo Tuossaint Toernooi
wordt gehouden op zaterdag 21 oktober tijdens de Postex. De bankkosten
zijn in 2012 gestegen en bedragen € 38,00 per jaar. Vanaf 1 april jl. is een
besparing van 50% voor verenigingen mogelijk. De voorwaarden hiervoor
bij de eigen bank opvragen. Ben vraagt indien men een lezing heeft, dit aan
Harry door te geven, zodat hij dit weer aan iedereen kan doorgeven. Verder
voegt hij er aan toe contact op te nemen met dhr. J.C. van Duin, secretaris
en publicist NVTF, waar men dan de presentatie aan hem kan doornemen.
Volgende week is de jaarvergadering van de bond in Purmerend, Bernard
zal hier aanwezig zijn.
7. Vragen vanuit de KNBF. Vraag 1, Deze vraag ligt al jaren voor op de
COLF bijeenkomsten maar hebben tot op heden weinig opgeleverd.
Nogmaals wordt de aandacht hiervoor gevraagd en iedereen wordt
wederom verzocht lezingen aan te melden bij Harry ter verdere verzending.
Vraag 2, Is niet als zodanig ter sprake geweest maar door een
vernieuwende wijze van agenderen worden onderwerpen al tevoren
aangebracht zowel bij de leden als bij de bond (als vertegenwoordiger).
Vraag 3, Is niet ter sprake geweest, de discussie over de COLF heeft meer
aandacht gevraagd en gekregen zodat sommige punten wat zijn
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ondergesneeuwd. Vraag 4, Het is door de regioraad ondersteunde
voorstel voor BBM wordt in deze bijeenkomst doorgeven ter kennisgeving
en de verenigingen kunnen hier zelf verder mee aan de slag. Verdere
informatie bij Sjoerd Bangma (KNBF, filatelistische vorming).
8. Ontwikkeling van en discussie over de COLF. Het is hectisch geweest
nav. de brief van Louis Nobelen (Venlo). Bernard heeft, namens het COLF
bestuur hierop gereageerd en dit is, als bijlage van de agenda, aan iedereen
gestuurd. Het bestuur is niet de COLF, maar dat zijn de verenigingen. Iets
veranderen doen we met zijn allen. Het is de bedoeling iets van te voren
aan te geven, wat er dan behandeld zou kunnen worden. Zoals bij deze
agenda is geprobeerd te realiseren. Toch mag vastgesteld worden dat er een
goede bijeenkomst is gegroeid en dat we de toekomst met vertrouwen
tegemoet mogen zien.
9. Presentatie en stimulerende activiteiten op de verenigingsavond.
Bernard geeft een diapresentatie (30 min.) over “Mag ik dit stuk wel of niet
opnemen” om gesprekstof voor de verenigingsavond te verkrijgen. Deze
presentatie is gemaakt op basis van publicaties van J.C. van Duin in Thema.
Vanzelfsprekend dient men bij gebruikmaking van publicaties van anderen
uit fatsoen toestemming te vragen en aan te geven waarvoor een publicatie
gebruikt gaat worden. Dit is een voorbeeld om discussie tijdens
verenigingsavond uit te lokken en tot meer betrokkenheid van de
aanwezigen te leiden. Tip: ga met zijn allen naar andermans ruilbeurs om
elkaar beter te leren kennen. Deze ruilbeurs “Philaixrode” is tot stand
gekomen uit de verenigingen Heerlen, Klimmen en Kerkrade en is met de
jaren uitgegroeid. Bernard vraagt wie er de volgende keer een relevante
voordracht wil houden, Leo Piek (Reuver) heeft het thema “Mens in
wording” over jeugd en filatelie en de wederzijdse stimulans en biedt zich
aan. Will van Soest (Geleen) zal ook aan zij leden vragen. Een relevante
voordracht wil zeggen dat er een leermoment voor de afgevaardigden van
de verenigingen is zit en de eigen vereniging hier vervolgens mee aan de
slag kan gaan. Louis zegt dat bij het overlijden van een lid een regeling voor
de nalatenschap aan te bevelen is. Bernard (Maastricht) heeft zo’n
commissie en een reglement over de verwerking van nalatenschappen.
Mocht een andere vereniging eveneens een reglement hebben dan word
men verzocht dit eveneens aan Bert Goossens te sturen,
ewtgoossens01@hetnet.nl
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vanuit de notariële achtergrond kan hij er dan naar kijken en mogelijk een
voor iedereen bruikbaar reglement uit vervaardigen.
10. Tentoonstellingsagenda en evenementen. 2012, Weet 25 November.
2013, Europhila, Klimmen en Kerkrade, 11+12 mei.
11. Rondvraag. Louis Nobelen. vraagt om de evenementenlijst naar Weert te
sturen. Voorstel is alle activiteiten centraal te sturen en te laten publiceren,
Bert Goossens uit Weert stelt zich vanuit zijn reeds aanwezige activiteit in
deze voor Philatelica beschikbaar en gegevens kunnen doorgegeven
worden aan: ewtgoossens01@hetnet.nl, daarna zal alles aan iedereen
doorgestuurd worden.
Guy Hoenen. Zegt indien men een website heeft, een link er naar andere
verenigingen toe te voegen.
Vic Bours. Vraagt waar men Duitse en Belgische zegels krijgt van de
nieuwe uitgaven. Hierop is op dit moment geen antwoord te geven, is niet
bij de aanwezigen bekend.
Jeu Gielen. Heeft nog geen nota over 2011 gekregen, verder vraagt hij
waarom er zo’n dure catalogus is en er is een nieuwe catalogus in de maak
voor persoonlijke zegels. Rekening volgt (Nogmaals).
John Huijts. Er is een kaart voor Ger van Lomm met ieders handtekening
erin, voorstel om er een bloemetje bij te doen, Bernard zal dit regelen.
Harry. het samenwerkingsbulletin nr. 2 is uit, hij vraagt aan Geleen om
naar Weert de COLF beker mee te brengen. Ph. V. echt heeft een
bestuurswijziging nl. een nieuwe secretaris, Rob Vossen.
12. Bernard sluit de vergadering om 13.00 uur en zegt blij te zijn dat we
weer bij elkaar zijn geweest en wenst iedereen tot ziens op zondag 25
november te Weert.
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