
Nieuwsbrief Postfris ’68 2e jaargang – nummer 5 – mei 2013 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 1 

Maandelijkse nieuwsbrief van de Postzegelvereniging ‘Postfris ‘68’ Vleuten – De Meern. 
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen. 

Website: www.pf68.nl 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
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. 
 

Data en programma 2013  

Verenigingsavonden Programma 
21 mei veiling + verloting 
18 juni* (opruimings)veiling 

17 september veiling + verloting 
15 oktober veiling 
19 november                   veiling + filatelistische lezing  
10 december (2

e
 dinsdag)* Veiling + (Kerst)verloting  

* wisseling stuiverboeken: juni: Postfris’68, december: een van de drie zusterverenigingen. 

Verzamelaarsmarkt: 30 november 2013, 9:00 tot 12:00 uur. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste leden, 

Na een druk bezochte en enerverende jaarvergadering zijn we weer overgegaan tot de orde van alle dag. 
Maar na alle bestuurswisselingen en aanvullingen wil ik toch nogmaals een beroep doen op vrijwilligers. 

In de jaarvergadering hebben we deze oproep ook al eens gedaan, maar er heeft zich nog niemand gemeld. 
Wat is de bedoeling, u meldt zich als vrijwilliger en niet als bestuurslid, wij vragen u om een helpende hand te  
bieden bijvoorbeeld bij het rondzendverkeer, de veiling, de administratie of het secretariaat. 

Dit betekent niet dat u altijd wordt ingeschakeld maar in drukke tijden doen wij als bestuur een beroep op U. 
Beste leden we hebben een prima draaiende vereniging, in tegenstelling tot veel andere postzegelverenigingen,  
en wij willen dat graag zo houden dus uw hulp is nodig. 

Tot slot nog een kort woordje m.b.t. het rondzendverkeer, u weet inmiddels dat ik op 1 september het 
rondzendverkeer overdraag aan Jannie Vierbergen. 
Dus dit seizoen 2012/2013 rond ik helemaal af zodat we de overgang zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen. 
De rondzendingen van het seizoen 2012/2013 zijn nagenoeg overal rond geweest en dat betekent ook dat de 
nieuwe boekjes weer welkom zijn. Inleveren kan op de verenigingsavonden of als u mij een berichtje stuurt dan  
zorg ik dat de boekjes bij de vereniging komen. 

Veel plezier met onze hobby en tot de volgende keer. 

Uw voorzitter 
Jos Boss 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uw lidmaatschapskaart 2013. 

Voorheen kon na het betaald zijn van de contributie de lidmaatschapskaart op de verenigingsavond worden  
afgehaald. Na enige tijd werden de nog niet afgehaalde kaarten via de Zegelaer toegezonden. 

Nu dat niet meer mogelijk is wordt u verzocht wanneer u op de verenigingsavond komt die alsnog bij de  
penningmeester op te halen. 

In verband met portokosten zal toezending per post niet plaats vinden. 

Harrie de Caes  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Frankeren met Guldenzegels stopt. 

Zoals u wellicht bekend is komt er een eind aan het gebruiken van guldenzegels als 
frankeermiddel. Over dit aspect is er in het maandblaf Filatelie een interessant artikel  
opgenomen waarin op allerlei onderdelen wordt ingegaan. 

Wanneer u van dat artikel kennis wilt nemen en niet bent geabonneerd op het maandblad  
kunt u op de verenigingsavond het blad inzien.  

http://www.pf68.nl/
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Opgemerkt wordt dat onze bond de commercieel directeur van Postnl heeft verzocht de bekende ingangsdatum 
te wijzigen opdat guldenzegels nog iets langer kunnen worden  
gebruikt. 

Onze vereniging maakt voor zover bekend voor frankering gebruik van guldenzegels die  
vaak als kavel op een veiling worden aangekocht tegen uiteraard een lagere frankeerwaarde. 

Wanneer dat straks niet meer mogelijk is zal het gebruik van de Euro-zegel tot een kostenverhoging gaan  
leiden waar in de begroting van dit jaar geen rekening mee is gehouden. 

Harrie de Caes. Penningmeester 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

De kroningszegels 

De kroningszegels en ook eerste koningszegels van 
koning Willem-Alexander verschijnen op 1 mei 2013.  
Ze zijn zelfklevend en typografisch en zijn verkrijgbaar in 
mapjes van 5 en 10 postzegels. Als u de twee zegels 
naast elkaar legt, lopen de initialen WA over de postzegels 
door. De waarden zijn “1” (NL) en “2” (EU). 
Het ontwerp is van Piet Gerards en Maud van Rossum en 
over dat ontwerp valt te twisten. Enerzijds is het prachtig in 
zijn eenvoud; anderzijds had je voor zo’n feestelijke 
gebeurtenis ook wel een wat meer uitbundiger postzegel-
ontwerp mogen verwachten. Gemiste kans vind ik. 

Verwacht wordt dat er spoedig permanente WA-zegels zullen verschijnen, die de bekende Beatrix  
stippenzegels zullen gaan vervangen. 

Naast de postzegels komen ook kroningsmunten uit. Aan de voorkant JE MAIN, aan de achterkant TIENDRAI is  
ook een doorloper van JE MAINTIENDRAI. 

Ton van der Wurff 
 


