JAARVERSLAG 2015
Het jaar 2015 is voor onze Sectie Nederland weer een mooi en speciaal jaar geweest. Ook in
Zwitserland is de FurkaBahn weer uitstekend bezet geweest, echter financieel staat “onze”
spoorlijn nog steeds onder druk. Onze Sectie Nederland heeft een plezierig jaar doorgemaakt.
De sectie verkeert in een stabiele fase. Financieel resultaat, ledental (circa 95) en activiteiten
zijn aan weinig schommelingen onderhevig.
Het bestuur kwam, zoals gebruikelijk, dit jaar weer vier maal bijeen. In deze vergaderingen
worden alle lopende zaken geëvalueerd en nieuwe onderwerpen vorm gegeven. Dit keer was
er speciale aandacht voor alle enthousiaste en meelevende voorstellen, uitgesproken in de
Algemene LedenVergadering in het voorjaar van 2015 in Arnhem. Onze voorzitter heeft in de
Tandstaaf bericht gegeven over de vorderingen en omgang met deze voorstellen en in de
komende Algemene ledenvergadering gaan wij hiermee verder natuurlijk.
Nu we het over de Tandstaaf hebben toch ook even de vermelding van wederom vier goed
gevulde Tandstaven dit jaar, zeer belangrijk voor de communicatie binnen de vereniging.
Diederik van Nimwegen is hierachter de stuwende kracht, her en der bijgestaan door het
bestuur. Diederik en vooral Jeroen Wolff hebben inmiddels ook grip op de actuele invulling
van onze website.
De Najaarsbijeenkomst stond in het teken van ons 5e lustrum en werd op twee locaties
gevierd. In Nederland heeft op 19 september een zeer geslaagde middag en avond plaats
gevonden bij Stoomtrein Katwijk – Leiden (voorheen Valkenburgsemeer). circa 40 leden met
partners hebben hieraan deelgenomen. Leuke ontvangst in het restaurant De Tender, gevolgd
door een museale rondleiding door de loodsen, een heerlijk buffet en gezellig nababbelen.
Voor en door de Vrijwilligers hebben een paar enthousiaste leden ook in Zwitserland een
feestje georganiseerd, in het weekend tussen de twee werkweken 34 en 35 in. Het
enthousiaste verslag lezend moet dit ook wel een heel plezierig feestje zijn geweest.
In de ALV van 14 maart 2015 heeft het bestuur geen wisseling ondergaan. Peter Westmijze
was formeel wel aftredend maar hij heeft zich weer beschikbaar gesteld waar dankbaar
gebruik van is gemaakt. “Doornroosje” is, via wederom een wervelende show van Gerard
Geist, uitgereikt aan Kees Kolff, één van onze oudere en zeker getrouwe leden.
De sectie Nederland heeft zich ook weer op verscheidene jaarlijkse beurzen gepresenteerd:
Lingen (D) in coöperatie met de sectie Nord-Deutschland, Rail in Houten, bij de ZLSM in
Limburg en bij de VSM in Loenen. Vanaf de Spoordagen bij de ZLSM is ook onze nieuwe
DVD van Kees van den Burg beschikbaar. Weer een juweeltje!
In Zwitserland zijn ook weer drie werkweken ingevuld. Alle werkweken zijn weer goed en
zonder ongevallen verlopen; iedereen is weer tevreden en veilig thuisgekomen.
Ook dit jaar hebben Peter Steenmeijer en Gerard Geist de DelegiertenVersammlung bezocht.
Gerard bezocht ook de bijeenkomst van de Duits-Nederlandse samenwerking. Peter
Steenmeijer bezocht de Sektions Präsidenten Konferenz in oktober. Verslagen of korte
samenvattingen zijn in de Tandstaaf gepubliceerd.
We kijken weer uit naar een “goed sporend” jaar 2016!!
namens het bestuur, Henk Huisman (versie 03-04-2016)

