JAARVERSLAG 2014
Het jaar 2014 is weer een mooi jaar geweest. Het reizigersaanbod in Zwitserland was iets
minder maar gelukkig is de FurkaBahn niet getroffen door natuurgeweld! Ook de 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. Speciale
aandacht gaat dan natuurlijk altijd uit naar de Algemene LedenVergadering in het voorjaar en
de Najaarsbijeenkomst. Beide vergaderingen, aangevuld met de werkweken in Zwitserland,
vormen toch in de kern de contactuele hoogtepunten van onze club. Tenslotte gaat het erom
om elkaar te ontmoeten en de passie te delen.
In de ALV van 15 maart 2014 heeft het bestuur een wisseling van voorzitter ondergaan. Van
Hans Croes is afscheid genomen onder de voor hem verrassende uitreiking van Doornroosje.
Tot nieuwe voorzitter is Peter Steenmeijer gekozen en vanaf de 2e bestuursvergadering dus
onze nieuwe actieve “trekker van de club”. In deze vergadering is Gerard Geist herkozen als
penningmeester. Hiermee is het bestuur weer helemaal compleet.
De sectie Nederland heeft zich ook weer op meerdere jaarlijkse beurzen gepresenteerd: Rail in
Houten, bij de ZLSM in Limburg en bij de VSM in Loenen. Nieuw dit jaar was onze
ondersteuning op Eurospoor in Utrecht in oktober, waar vanuit Zwitserland Willi Rutz
aanwezig was met een geweldige modelbaan van het station Gletsch. Wat betreft de verkoop
van promotiemateriaal is het wachten op de nieuwe DVD van Kees van den Burg.
Op zaterdag 20 september 2014 verzamelden zich ongeveer 25 leden van onze sectie bij de
ingang van de Nedtrain-werkplaats te Haarlem om de opendag van Nedtrain (zeldzaamheid)
intens te beleven. Na een korte introductie van onze voorzitter dwarrelden alle leden in kleine
groepjes rond over het terrein. Het was niet mogelijk om aan het eind echt te verzamelen. De
enorme omvang van het complex en de veelheid aan indrukwekkende activiteiten in de
diverse gebouwen zorgde er voor dat iedereen het geweldig naar zijn zin had, maar dan wel
meer op individuele basis. Al met al een succesvolle najaarsactiviteit.
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. Onze nieuwe
voorzitter was voornemens de Sektions Präsidents Konferenz te bezoeken maar grootschalige
treinstakingen in Duitsland verhinderde dit. Volgend jaar nieuwe ronden nieuwe kansen!
Verslagen of korte samenvattingen zijn in de Tandstaaf gepubliceerd.
Inmiddels komt 2015 in beeld, het jaar waarin onze sectie 25 jaar bestaat. Er is inmiddels al
wat geld voor een eenvoudige leuke bijeenkomst gereserveerd en er zijn ook meerdere ideeën.
Als het goed is wordt dit onderwerp op de komende Algemene ledenvergadering uitgebreid
aan de orde gesteld.
We kijken weer uit naar een “goed sporend” jaar 2015!!
door Henk Huisman (versie 26-2-2015)

