NIEUWSBRIEF POSTFRIS ‘68
1e jaargang – nummer 1 – mei 2012
Nog even en het is al weer zomer. Maar voor het zo ver is, gaan we nog
even lekker twee avonden postzegelen.
In mei beginnen we met een fantastische verloting met prachtige
(postzegel)prijzen, een veiling met ontzettend leuke kavels en voor de laatste keer liggen de
stuiverboeken uit Mijdrecht ter inzage. In juni sluiten we het postzegelseizoen af met een
opruimingsveiling en onze eigen nieuwste set stuiverboeken. De oude set stuiverboeken gaat dan
weer terug naar de eigenaren.
Dit zal de laatste Zegelaer in deze vorm zijn. U ontvangt tegelijk met de Zegelaer de nieuwsbrief van
Postfris in electronische vorm via uw e-mailadres, zodat u ze kunt vergelijken. De nieuwsbrief
vervangt in juni de Zegelaer helemaal. Het bestuur wil de leden op deze manier sneller, frequenter,
goedkoper en op een moderne, leuke manier bereiken.
Mocht u uw e-mailadres nog niet doorgegeven hebben, doe het dan zo vlug mogelijk bij Jos Boss, dan
ontvangt u ook de electronische versie van de nieuwsbrief.
Het verslag van de laatste Algemene Vergadering heeft Piet al klaar en staat afgedrukt in deze
Zegelaer. We willen u niet een jaar laten wachten op de besluiten van de AV.
De statuten en reglementen van de vereniging zijn nu ook te vinden op de website van Postfris op
www.pf68.nl. U kunt ze daar inzien en ook zelf uitprinten.
Namens de andere leden van het bestuur wens ik u een hele fijne vakantie toe en blijf ook tijdens uw
vakantie alert op aanwinsten voor uw verzameling.
Ton van der Wurff.
Verslag van de Algemene Vergadering (AV) op 20 maart 2012.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en spreekt zijn blijdschap uit over de
hoge opkomst. Er zijn 50 leden exclusief het bestuur.
Op voorstel van de voorzitter wordt agendapunt 12A Contributie en
provisies toegevoegd.
2. Mededelingen
Afmelding van 3 leden.
We houden een minuut stilte voor de twee overleden leden van onze vereniging.
3. Ingekomen stukken
Geen
4. Verslag van de AV van 15-3-2011
Geen vragen of opmerkingen.
Het verslag is vastgesteld met dank aan de secretaris voor het opstellen van het verslag.
5. Algemeen jaarverslag
De secretaris heeft alle verslagen samengebundeld in zijn Algemeen Verslag.
Geen vragen of opmerkingen.
Het verslag is vastgesteld met dank aan de secretaris voor het opstellen van het verslag.
6. Financieel verslag
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag 2011 en de begroting 2012.
Opgemerkt wordt dat de laptop niet in de lijst bezittingen voorkomt. De laptop wordt aan deze lijst
toegevoegd.
De penningmeester wordt bedankt voor het opstellen van het verslag.

7. Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie leest het verslag voor, dat eindigt met het voorstel aan de AV om het
bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid.
Er zijn geen vragen over het verslag van de kascontrolecommissie.
De leden van de kascontrolecommissie worden met applaus bedankt voor het opstellen van het
verslag.
8. Decharge van het bestuur
De Algemene Vergadering dechargeert het bestuur over het gevoerde financiële beleid over 2011.
9. Begroting 2012
De penningmeester heeft de toelichting op de begroting bij punt 6 gegeven.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
De penningmeester wordt bedankt voor het opstellen van de begroting.
10. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
De leden van de kascontrolecommissie zijn bereid om wederom samen de commissie te vormen. Ook
het reservelid blijft aan.
11. Huishoudelijk Reglement (HR)
Het HR sloot niet meer aan aan de Statuten. Dat is in het nu voorliggende concept aangepast.
Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld en treedt met onmiddellijke ingang in werking.
12. Reglement veilingen
Er was geen reglement Veilingen. In die behoefte wordt hiermee voorzien.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Het Reglement Veilingen wordt vastgesteld en treedt met onmiddellijke ingang in werking.
12a Vaststelling contributie en provisies 2013
Het bestuur stelt voor:
 om de contributie voor gewone leden te handhaven op 16 euro, voor jeugdleden op 8 euro
 van personen, die op hetzelfde huisadres wonen, betaalt slechts 1 hunner contributie
 ereleden zijn vrijgesteld van de contributieplicht
 de donatie wordt vastgesteld op minimaal 10 euro
 de veilingprovisie zowel bij aankoop als verkoop is 5% voor leden en 10% voor niet-leden
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
De contributie en provisies voor 2013 zijn vastgesteld.
13. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn drie bestuursleden. Er hebben zich geen kandidaat bestuursleden gemeld. De
aftredende heren worden met algemene stemmen en met applaus herkozen voor een nieuwe
periode van 3 jaar.
14. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
De voorzitter vraagt aandacht om een aantal leden in het zonnetje te kunnen zetten.
Twee leden worden gefeliciteerd met hun 25 jarig lidmaatschap en krijgen een pen met inscriptie.
De vrijwilligers voor de rondzending, bibliotheek, presentaties en copy de Zegelaer, redactie de
Zegelaer en commissie taxatie en verkoopadvies krijgen een fles wijn als dank voor hun inzet voor de
vereniging.
15. Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn /haar aandacht en bedankt zijn medebestuursleden voor alle
inzet voor de vereniging. De AV wordt gesloten.
Wij heten vijf nieuwe leden van harte welkom.
Harrie de Caes

De penningmeester en de rondzendleider hebben beiden met financiële
transacties te maken. Wanneer die transacties via bank of giro overschrijvingen
plaatsvinden , brengt de bank die de transacties verwerkt de vereniging kosten in
rekening.
In een tijd van bezuinigingen zullen de kosten naar verwachting alleen maar
toenemen. Wanneer u bijvoorbeeld voor het betalen van uw contributie een
machtiging hebt afgegeven zijn de kosten minimaal, te meer omdat veel boekingen tegelijkertijd
plaats vinden.
Wanneer u uit eigen beweging de contributie voldoet dan kost dat thans € 0,16, maar hoe lang nog?
Machtigingsbetalingen worden elk jaar op 27 januari uitgevoerd. Een later afgegeven machtiging
wordt dan in het volgende verenigingsjaar toegepast. Dat bovenstaande handelwijze tot een
kostenbesparing leidt moge duidelijk zijn. Wanneer u een machtiging wilt toepassen zijn op de
verenigingsavond formulieren beschikbaar.
De kosten voor overschrijvingen worden uiteraard ook voor betalingen in het rondzendverkeer in
rekening gebracht en door het groot aantal overschrijvingen loopt dit aardig in de papieren. Bij het
rondzendverkeer is op de begeleidende lijst vermeld dat uitnamen tot € 5,00 het liefst contant
worden ontvangen door het bedrag in een enveloppe in de doos mee te geven. Wij vragen u om dit,
zoveel als mogelijk, toe te passen.
Beste leden het zijn allemaal kleine bedragen maar door op de kleintjes te letten houden we de
vereniging financieel gezond en wij danken u daarvoor alvast voor uw medewerking.
Harrie de Caes en Jos Boss In een tijd van bezuinigingen zullen de kosten naar verwachting alleen
maar toenemen. Wanneer u bijvoorbeeld voor het betalen van uw contributie een machtiging hebt
afgegeven zijn de kosten minimaal, te meer omdat veel boekingen tegelijkertijd plaats vinden.
Wanneer u uit eigen beweging de contributie voldoet dan kost dat thans € 0,16, maar hoe lang nog?
Machtigingsbetalingen worden elk jaar op 27 januari uitgevoerd. Een later afgegeven machtiging
wordt dan in het volgende verenigingsjaar toegepast. Dat bovenstaande handelwijze tot een
kostenbesparing leidt moge duidelijk zijn. Wanneer u een machtiging wilt toepassen zijn op de
verenigingsavond formulieren beschikbaar.
De kosten voor overschrijvingen worden uiteraard ook voor betalingen in het rondzendverkeer in
rekening gebracht en door het groot aantal overschrijvingen loopt dit aardig in de papieren. Bij het
rondzendverkeer is op de begeleidende lijst vermeld dat uitnamen tot € 5,00 het liefst contant
worden ontvangen door het bedrag in een enveloppe in de doos mee te geven. Wij vragen u om dit,
zoveel als mogelijk, toe te passen.
Beste leden het zijn allemaal kleine bedragen maar door op de kleintjes te letten houden we de
vereniging financieel gezond en wij danken u daarvoor alvast voor uw medewerking.
Harrie de Caes en Jos Boss.
Verenigingsavonden Postfris ’68
In de 2e helft van 2012 zijn de verenigingsavonden gepland op:
18 september * veiling + verloting
16 oktober veiling
20 november veiling + (dia)lezing/quiz
11 december (2e dinsdag) * veiling + (Kerst)verloting
Programma onder voorbehoud.
Door Postfris’68 georganiseerde verzamelbeurs:
Zaterdag 29 september 2012 van 9.00 tot 12.00 uur.
* wisseling stuiverboeken: september eigen leden, december Uithoorn.

Europa 2012
Op 26 maart j.l. verschenen velletjes Europa 2012 zegels met als
thema het water van Amsterdam als symbool van “Nederland
waterland”. Op het velletje met Europa 1 zegels worden de

grachtengordel (bocht van de Herengracht) en de Amstel (Magere Brug) getoond, op het velletje met
Nederland 1 zegels het IJ (Muziekgebouw aan het IJ met BIM-huis en cruiseschip MSC Lirica) en het
Oosterdok (Scheepvaartmuseum met VOC schip).
Postzegeluitgiften mei-juni 2012
21 mei ● Jubileumpostzegels 2012 ● Mooi Nederland 2012: Middachten) ●
Mooi Nederland 2012: Verzamelvel
18 juni ● Nederland in de Bosatlas
Onder voorbehoud van wijzigingen, druk- en schrijffouten.

Keukenhof
Op 26 maart verscheen het eerste postzegelvelletje in de serie Buitenplaatsen
in Nederland. Het velletje is geheel gewijd aan Kasteel Keukenhof. In deze
serie zullen er in het kader van het Jaar van de Historische Buitenplaatsen nog
49 volgen.
Op elke zegel komt een code voor, die met een app Chamelon eXplorer op
een smartphone uit te lezen is. Je krijgt dan meer informatie over het kasteel.

Kasteel Keukenhof vormt het middelpunt Landgoed Keukenhof en ligt in het hart van de
Bollenstreek. Adriaen Block, commandeur van de V.O.C. laat in 1640 een huis bouwen in het
Keukenduin. Hij begint met de uitbreiding van het landgoed, dat in latere eeuwen nog groter wordt.
In 1809 wordt jonkheer Steengracht van Oostkapelle eigenaar en breidt het nog meer uit.
Tegenwoordig is het meer dan 200 hectare groot met bos, park, weiland en achttien monumenten.
Het parkgedeelte van het landgoed is ontworpen door Zocher. De bloemententoonstelling op het
noordelijk deel van de buitenplaats wordt voor het eerst in 1947 in gebruik genomen.
Naast de bloemen is er ook veel kunst te bewonderen. In de nieuwe beeldentuin “Hof van Appel”
niet eerder vertoonde beelden te zien van Karel Appel uit zijn Toscaanse periode. De tentoonstelling
“flowerCASTLE” laat een selectie kunst, mode en design zien, waarbij de bloem, natuur en omgeving
centraal staan.

In 2011 is een ingrijpende restauratie van het kasteel en andere historische gebouwen gereed
gekomen. Een bezoekje aan het kasteel is dan ook de moeite meer dan waard. Kijk ook eens op de
website www.kasteelkeukenhof.nl.
Ton van der Wurff
Stuiverboeken
Stuiverboeken voor het nieuwe seizoen kunt u nu al bij mij inleveren. Ze
zullen namelijk vanaf de juni bijeenkomst al ter inzage liggen. Houdt er
rekening mee, dat ze eerst nog geteld moeten worden. Dat neemt even wat
tijd in beslag.
Om het tellen en controleren goed te laten verlopen hebben we daar wat
regeltjes voor. Zo moeten de zegels naast elkaar gestoken worden en niet over elkaar heen. Op elke
regel van het boek wordt het totale aantal zegels van die regel vermeld. Op elke bladzijde het totale
aantal zegels van dat blad. Vóór in het boek legt u een blaadje of plakt u een geeltje met daarop uw
naam. Houdt u zich hier aan.
Ik moet per keer in totaal 90.000 zegels tellen en ik doe dat 4 keer in een seizoen. Gelukkig krijg ik
daarbij de hulp van andere bestuursleden. Door u te houden aan deze regels wordt het tellen en
controleren een stuk eenvoudiger en scheelt het ons heel veel tijd. Bedankt alvast.
Ton van der Wurff
Voor de veilinglijst kijk op de website van Postfris ’68. Kijk daar ook voor het
programma van de verenigingsavond van 15 mei.

