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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wilt u een wijziging van uw emailadres z.s.m. aan Harrie de Caes doorgeven?
U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief.
Laatste verenigingsavond van 2012.
LET OP: De verenigingsavond van december is een week eerder dan gebruikelijk, namelijk op 11 december!!
Om zeven uur gaat de deur weer los en bent u van harte welkom. Op deze avond hebben we een gezellige
verloting met veel prijzen, zowel filatelistische als kerstartikelen. We hebben een nieuwe set stuiverboeken,
namelijk de boeken van onze zustervereniging Utrecht e.o. en een leuke veiling met schitterende kavels.
De heren Rosmuller en Spronk zullen weer aanwezig zijn met hun resp. uitgebreide
filatelistische materialen en stockboeken met heel veel postzegels. En natuurlijk
kunt u weer bij Adri van Mourik terecht voor het lenen van een catalogus om in deze
wintermaand weer eens uw postzegels na te lopen. Geen enkele reden dus om de
e
11 thuis te blijven.
Namens het bestuur wens ik u en de uwen alvast hele fijne feestdagen en een goed
uiteinde.
Ton van der Wurff, voorzitter
----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Van de penningmeester.
Beste leden.
Nog even en het is 2013. De contributie voor dat jaar is gelijk aan dat van dit jaar en wel € 16,-Tot mijn genoegen hebben de leden die geen machtiging hebben afgegeven
redelijk snel betaald door op de verenigingsavond contant te betalen dan wel
door eigen overschrijving. Elke afzonderlijke overschrijving naar het gironummer
brengt kosten met zich mee. Daarom wil ik graag een beroep op u doen wanneer
u zelf de betaling verzorgt een machtiging af te geven. Inning via een machtiging
brengt voor het totaal een eenmalig bedrag aan kosten met zich mee wat niet
hoger wordt als het aantal machtigingen hoger wordt. Een ander bijkomend
voordeel is voorts dat op de inningsdatum die elk jaar is vastgesteld op 27 januari
de kas weer goed gevuld is. Het niet direct benodigde geld wordt op een
renterekening gestort en geeft dan een geringe opbrengst.
In een tijd dat alle kosten stijgen door b.t.w. verhoging, grote verhoging zaalhuur van de Schalm, verhoging
bankkosten en steeds minder renteontvangst is een spoedig kunnen beschikken over uw contributie zeer
welkom. Hoe de contributie voor volgende jaren wordt zal kritisch worden beschouwd. De contributie is
vergeleken met andere verenigingen aan de lage kant. De totale inkomsten kunnen worden verhoogd door
toename van het aantal leden. Ieder lid dat een nieuw lid aanbrengt krijgt een bedrag van € 10,-- uitgekeerd.
Bij het aanbrengen van twee nieuwe leden heeft u uw contributie al terugverdiend.
Kostenstijging geldt ook voor de lezers van het maandblad Filatelie. Door de stichting is medegedeeld dat die
voor 2013 € 25,65 gaat bedragen. Op zich geen grote stijging voor een blad waar zeer interessante artikelen in
zijn opgenomen naast een opgave welke postzegels wereldwijd zijn verschenen. Hierdoor kunt u volgen of uw
verzameling bij de tijd blijft. Op de verenigingsavond ligt een exemplaar ter inzage waardoor u kunt beoordelen
of u ook een abonnement wilt nemen. U kunt zich dan bij mij daarvoor opgeven.
Harrie de Caes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Uit de KNBF nieuwsbrief van november 2012.
In bovengenoemde nieuwsbrief staan meerdere ingezonden (zeer
lezenswaardige) stukken over het afweken van de zelfklevende ‘Groene post’
zegels van Nederland.
U kunt deze nieuwsbrief lezen (en evt. downloaden) op de KNBF site
www.knbf.nl.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Beste leden,
In de bijeenkomst van deze maand wordt er ook een verloting gehouden. Zoals misschien bekend krijgt u bij
aankoop van loten er één gratis.
Als prijs wordt ook beschikbaar gesteld een velletje persoonlijke postzegels en wel die zoals deze bij het 40jarig bestaan van onze vereniging is gemaakt en die toen kon worden gekocht. Bent u verzamelaar van
persoonlijke zegels dan is het komen en meedoen aan de verloting de kans om aan het velletje, zoals dat
eenmalig is gedrukt, te komen.
Het bestuur.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Record gebroken.
Op onze clubavond van 24 november hadden we voor de laatste keer onze eigen
stuiverboeken. We zijn begonnen met 66 boeken met in totaal 82.703 zegels. Er is in
de maanden september t/m november maar liefst voor € 363.20, oftwel 7.264 zegels,
uit verkocht. Een nieuw record!!
Op de clubavond van 11 december hebben we weer een nieuwe set. Dit keer de
boeken van onze zustervereniging Utrecht. Deze set hebben we gedurende drie
clubavonden ter inzage.
Ik zou zo zeggen: sla je slag!!
Ton van der Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Postzegeluitgifteprogramma eerste helft 2013.
Op www.pf68.nl vindt u het postzegelemissieprogramma voor de eerste helft van 2013.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
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