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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Maandelijkse nieuwsbrief van de Postzegelvereniging ‘Postfris ‘68’ Vleuten – De Meern.
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen.
Website: www.pf68.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefoonnummers bestuursleden:
Bankrekeningnummers:
Secretaris:
0348-443237
bankrekening nr. 2257868
Penningmeester/ledenadministratie: 0346-563094
t.n.v. penningmeester Postfris ’68, Maarssen
Hoofd rondzendverkeer:
0346-261819
Veilingmeester:
030-6621322
Betalingen rondzendverkeer:
Betalingen van aankopen uit de rondzendingen op
bankrekening nr. 3057416 t.n.v. Postfris’68,
Maarssen
Bijeenkomsten:
e
Met uitzondering van juli en augustus, op de 3 dinsdag van de maand (tenzij anders aangegeven) in
‘De Schalm’, Oranjelaan 10, De Meern, vanaf 19:00 uur.
Contributie 2013: € 16,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 8,00 per jaar.
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 41,65 per jaar.
Beëindiging lidmaatschap: Voor 1 december schriftelijk of per email aan de ledenadministratie.
H.P.A. de Caes, Mozartlaan 34, 3603 BH Maarssen, e-mail: h.p.a.de.caes@casema.nl.

Hebt u inmiddels een emailadres en wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg via de email ontvangen?
Geef dan uw emailadres door aan Harrie de Caes, dan ontvangt u in het vervolg de elektronische versie van
deze nieuwsbrief.
Dit is voor de vereniging goedkoper, want het bespaart ons druk- en portokosten.
Data en programma 2013 2e helft seizoen 2012-2013
Verenigingsavonden
19 maart*
16 april
21 mei
18 juni

Programma
algemene vergadering +veiling
euro veiling + (dia) lezing/quiz
veiling + verloting
(opruimings)veiling

* wisseling stuiverboeken: maart Mijdrecht.
Zaterdag 30 maart 2013 van 9.00 tot 12.00 uur verzamelbeurs.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uitnodiging Algemene Vergadering.
Tijdens de maartbijeenkomst is het weer zo ver, dan vertellen we u hoe het afgelopen jaar 2012 verlopen is.
U bent van harte uitgenodigd bij de Algemene Vergadering aanwezig te zijn. Vorig jaar november is het bestuur
begonnen met de voorbereiding van de AV. De te behandelen onderwerpen zijn op een rijtje gezet en de
auteurs zijn aan de slag gegaan. In de januari bijeenkomst hebben we de conceptteksten doorgenomen, na
verwerken van de opmerkingen was eind januari het jaarverslag klaar.
Hoe het afgelopen jaar verlopen is kunt u zelf in het jaarverslag lezen. De penningmeester heeft de financiële
verantwoording 2012 en begroting 2013 opgesteld. De kascontrolecommissie zal verslag doen van haar
bevindingen over het boekjaar 2012. We zijn benieuwd naar uw reacties.
De agenda voor de Algemene Vergadering vindt u hieronder. Het verslag van de algemene vergadering 2012,
het financieel verslag 2012 en de begroting 2013 zijn telefonisch bij het secretariaat op te vragen.
Voor leden die niet over internet beschikken liggen de genoemde bijlagen ook afgedrukt klaar bij de ingang van
de zaal. Bent u niet in de gelegenheid om bij de Algemene Vergadering aanwezig te zijn en wilt u de stukken
toch inzien dan is het mogelijk ze bij de secretaris op te vragen. s’Avonds even bellen met 0348443237 is
voldoende.
Bij de ingang van de zaal ligt een presentielijst, vergeet niet uw handtekening te plaatsen. Wij weten dan of er
voldoende leden aanwezig zijn om te bepalen of de AV rechtsgeldig is, zoals in onze statuten beschreven.
Wij zorgen er deze avond voor dat u met een kop koffie of thee met wat lekkers erbij kunt beginnen.
Tot 19 maart,
Voorzitter en secretaris Ton en Piet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------1

De Zegelaer, nieuwsbrief van Postfris ’68.

2e jaargang – nummer 3 – maart 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Agenda voor de Algemene Vergadering van Postzegelvereniging Postfris ’68 op
dinsdag 19 maart 2013, aanvang 20.00 uur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Verslag van de Algemene Vergadering van 20 maart 2012.
Algemeen jaarverslag.
Financieel verslag.
Verslag van de kascontrolecommissie.
Decharge van het bestuur.
Begroting 2013.
Verkiezing van de kascontrolecommissie.
Contributies en provisies.
Bestuursverkiezing.
Rondvraag.
Sluiting.

Ad 4, 5, 6, 9.
Voorafgaand aan de Algemene Vergadering op 19 maart liggen de betreffende stukken voor de leden klaar op de
verenigingstafel bij de ingang van de zaal. Het is ook mogelijk om de bijlagen bij de secretaris op te vragen.
Ad 12.
Aftredend zijn A.W.P. v.d. Wurff (niet herkiesbaar) en A.C. Wuring (herkiesbaar).
Tussentijds heeft A.J. Scheepens zijn functie (vanwege verhuizing) moeten beëindigen.
Kandidaat bestuurslid voor één van de twee vacante functies is Mevr. J. Vierbergen. Om in de nog
openstaande vacature te voorzien worden kandidaten verzocht zich aan te melden bij het bestuur.
Op deze avond wordt u door het bestuur een kop koffie of thee aangeboden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de voorzitter.
Na vijf jaar bestuurslidmaatschap, waarvan drie jaar als voorzitter, neem ik op 19 maart afscheid als bestuurslid.
Met veel plezier kijk ik terug op die jaren. Ik heb fijn kunnen werken met een uitstekende bestuursploeg.
Dankzij de verschillende kwaliteiten van alle bestuursleden en hun buitengewone inzet hebben we veel bereikt.
Ik dank Piet, Harry, Jos, Gert, Alle en ook Ton Scheepens daar hartelijk voor. Maar ook de belangeloze hulp
van verschillende leden stel ik zeer op prijs. Zonder de hulp van sectiehoofden, redactie, bibliothecaresse,
artikelschrijvers, veilingassistent, clubbladbezorgers, clubblad/nieuwsbriefverzorgers, enz. kan de vereniging nu
eenmaal niet draaien.
Jos Boss gaat de voorzittershamer van mij overnemen en ik heb er het volste vertrouwen in, dat hij onze
bloeiende en bruisende vereniging verder uit gaat bouwen. En, als u er tijdens de AV mee instemt, wordt Janny
Vierbergen onze nieuwe rondzendcommissaris. Beiden wens ik alvast veel succes in hun nieuwe rol.
Het bestuur kan altijd nog wel wat hulpvaardige handjes gebruiken. Bent u bereid om het bestuur terzijde te
staan, geeft u dat dan aan bij één van de bestuursleden. Vele handen maken nog altijd licht werk.
Ik hoop u nog vaak te ontmoeten op de bijeenkomsten van onze gezellige vereniging.
Ton van der Wurff
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attentie.
Postnl is van plan om per 1 november a.s. alle postzegels, die nog een oude guldenswaarde hebben, ongeldig
te verklaren. Dat betekent, dat deze postzegels niet meer “weggeplakt” kunnen worden.
Voorzitter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Lidmaatschapskaart 2013.
Na betaling van uw contributie ontvangt u de nieuwe lidmaatschapskaart.
De leden die de nieuwsbrief per post toegestuurd krijgen en hun contributie betaald hebben
ontvangen de lidmaatschapskaart als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Harrie de Caes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Ledenadministratie.
Mw. Li Jie Ye, Utrecht heeft haar lidmaatschap opgezegd.
Als nieuw lid hebben we dhr. B. Jansen uit Linschoten kunnen verwelkomen.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Stuiverboeken.
Stuiverboeken zijn stockboeken vol met postzegels, die allemaal een stuiver per stuk kosten. Leden bieden
hiermee hun overtollige voorraden postzegels aan andere leden aan. Groot voordeel is, dat ze niet in een
catalogus nagezocht hoeven te worden op nummer en prijs. Elke postzegel kost gewoon een stuiver.
Voordeel voor de kopers is, dat ze op een goedkope manier hun verzameling kunnen aanvullen.
Een win-win situatie dus.
De stuiverboeken worden uitgewisseld met zusterverenigingen in Uithoorn, Mijdrecht en Utrecht.
Daardoor hebben we per seizoen elke drie maanden een nieuwe set stuiverboeken tot onze beschikking.
Leuk voor de kopers, maar ook voor de verkopers, die hun markt sterk vergroot zien. Nog nooit een stuiverboek
ingekeken? Kom naar de clubavond en ontdek de stuiverboeken!! Met de stuiverboeken zijn we weer aan de
basis van het postzegelen.
Het postzegelseizoen loopt langzamerhand naar het einde. We zijn aan de laatste set stuiverboeken begonnen.
Deze set hebben we in de maanden maart, april en mei. Eind mei krijg ik al onze boeken terug om te tellen.
Ik kan ze dan in juni weer aan de inzenders teruggeven en met hen afrekenen.
Op de clubavond van juni hebben we dan de nieuw ingeleverde boeken op tafel. Heeft u nog stuiverboeken om
in te leveren, doe dat dan nu. Ik kan ze dan nog even rustig tellen, voordat ze in juni in roulatie gaan. Houdt er
bovendien rekening mee, dat er maar zo’n 60 tot 70 boeken in een set gaan en de set is dan ook snel vol.
De regel is wie het eerst komt, het eerst maalt. Ik heb vorige jaar een paar inzenders moeten teleurstellen, dus
wees er snel bij.
Hoe lever ik een nieuw boek in? U telt elke rij in het stuiverboek en vermeldt het totaal op diezelfde rij. U telt het
totaal van alle rijen op een pagina en vermeldt dat totaal boven aan de pagina. Als laatste telt u het totaal van
alle pagina’s en dus van het hele stuiverboek en vermeldt dat voor in het stuiverboek. Doe ook een briefje of
een geeltje met uw naam voor in het stuiverboek. Lever het boek in bij mij of bij Gert. Mocht u niet in de
gelegenheid zijn om stuiverboeken op de clubavond in te leveren, dan kunt u dat ook bij mij thuis doen.
Belt u mij voordat u komt, dan weet u zeker, dat er iemand thuis is en komt u niet voor niets.
Ton van der Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Voorkennis Curaçao?
Had Curaçao al voorkennis over de abdicatie en de troonopvolging toen Nieuwe Post NV van de Nederlandse
Antillen, zoals de post van Caribisch Nederland officieel heet, op 3 september vorig jaar met een velletje over
de Nederlandse
troonopvolging kwam of is
het toeval? Hoe het ook zij
de verzamelaars van het
Koninklijk Huis konden weer
een mooie aanwinst aan
hun verzameling toevoegen.
Op het velletje staan van
links naar rechts de
afbeeldingen van koningin
Emma (1858-1934),
koningin Wilhelmina (18801962), koningin Juliana
(199-2004) en koningin
Beatrix (1938-) voor met
daarnaast het koninklijk
wapen. Op de
koningsblauwe achtergrond prijkt de Nederlandse leeuw. Opvallend is, dat alle koninginnen naar links kijken,
vermoedelijk naar het wapen. Op munten worden ze namelijk afwisselend naar rechts of links kijkend
afgebeeld.
Koningin Emma werd regentes voor haar minderjarige dochter Wilhelmina, die pas 10 jaar oud was, toen haar
vader, koning Willem III, in 1890 overleed. In 1909 werd Wilhelmina 18 jaar en nam het van haar moeder over.
In 1948 deed zij afstand van de troon ten gunste van haar dochter Juliana, die toen 39 jaar was. Koningin
Juliana deed op haar beurt weer afstand van de troon in 1980 en wordt opgevolgd door haar oudste dochter
Beatrix, die dan 42 jaar is. Op 30 april zal Beatrix de troon afstaan aan Willem-Alexander, de eerste konng na
vier koninginnen. Willem is dan 46 jaar.
Het koninklijk wapenschild dateert uit 1815 toen het Koninkrijk der Nederlanden werd opgericht. De leeuw komt
uit het wapen van het Huis van Nassau, het zwaard en pijlenbundel in de poot van de leeuw komen van het
wapen van de Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Er zijn 7 pijlen voor 7 provincies.
Ton van der Wurff
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