Nieuwsbrief Postfris ’68

3e jaargang – nummer 6 – juni 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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:
Voorzitter:
0346-261819
bankrekening nr. NL82 INGB 0002 2578 68.
Secretaris:
0348-443237
t.n.v. penningmeester Postfris ’68, Maarssen
Penningmeester:
030-6776434
Betalingen rondzendverkeer:
Hoofd rondzendverkeer:
030-2881087
Betalingen van aankopen uit de rondzendingen op
Ledenadministratie:
030-6771442
bankrekening nr. NL24 INGB 0003 0574 16 t.n.v.
Veilingmeester:
030-6621322
Postfris’68, Utrecht
Bijeenkomsten:
Met uitzondering van juli en augustus, op de 3e dinsdag van de maand (tenzij anders aangegeven) in
‘De Schalm’, Oranjelaan 10, De Meern, vanaf 19:00 uur.
Contributie 2014: € 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.
J.H.H. Sangers, Alendorperweg 39, 3451 GK Vleuten, e-mail: jansangers@hetnet.nl.
Hebt u inmiddels een emailadres en wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg via de email ontvangen?
Geef dan uw emailadres door aan Jan Sangers, 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 2014.
Verenigingsavonden
17 juni*

Programma
(opruimings)veiling

16 september
21 oktober
18 november
16 december*

*= wisseling stuiverboeken
Zaterdag 29 november 2014 van 9.00 tot 12.00 uur verzamelbeurs.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de voorzitter,
Hallo beste medeleden,
Op dit moment ben ik een paar dagen in Duitsland en schrijf ik een kort stukje voor de Nieuwsbrief van juni.
En het schrijven gaat wel aardig maar ik probeer al 3 dagen dit stukje de deur uit te krijgen.
Maar hier staakt de technologie, alle pogingen tot nu toe zijn mislukt en als u geen stukje in de nieuwsbrief
aantreft dan is ook deze poging mislukt.
Laten we maar gewoon postzegels verzamelen; de papieren plaatjes in het pincet nemen dat lukt altijd.
Computers zijn leuk maar soms ook een Pain in the ......, dat hebben we ook wel ervaren op de
verenigingsavonden als we weer eens met papier, potlood en het hoofd moesten tellen.
Maar alle gekheid aan de kant, dit is weer het laatste stukje voor dit verenigingsjaar.
Als ik u niet zie op de laatste avond wens ik u alvast een goede vakantie.
En de aanwezigen op de laatste avond veel plezier met de nieuwe stuiverboeken en daarna geniet van een
welverdiende vakantie en tot september.
Ik ga nu weer een poging wagen dit verhaal te verzenden!!!
Jos Boss
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de redactie.
Dit is de laatste nieuwsbrief van het seizoen 2013-2014. De volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2014.
De redactie wenst u een fijne vakantie.
Piet & Willy den Boer, redactie de Zegelaer, nieuwsbrief van Postfris ’68.
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