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Nieuwsbrief Postfris ’68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------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 Jan Sangers doorgeven?
U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief.

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 2015: € 17,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 8,50 per jaar.
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 42,65 per jaar.
Beëindiging lidmaatschap: Voor 1 december schriftelijk of per email aan de ledenadministratie.
J.H.H. Sangers, Alendorperweg 39, 3451 GK Vleuten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Data verenigingsavonden 2015
Verenigingsavond
21 april
19 mei
16 juni*

Programma
veiling
veiling + verloting
veiling

15 september
20 oktober
17 november
15 december*

veiling + verloting
veiling
veiling
veiling + (Kerst)verloting

*= wisseling stuiverboeken
Zaterdag 28 november 2015
van 9:00 tot 12:00 uur verzamelbeurs.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Van de voorzitter
Beste leden,
Allereerst wil ik jullie allen bedanken voor de aanwezigheid op onze jaarvergadering, ook in een kleine
vereniging zoals Postfris ‘68 is het van belang dat je tenminste een keer per jaar met de leden van
gedachte wisselt over het wel en wee van de vereniging.
Gelukkig gaat bij ons alles naar behoren en blijven we wat betreft ledenbestand behoorlijk op peil.
Nu we weer aan een nieuw verenigingsjaar zijn begonnen ga ik een paar dagen de hort op.
Een klein beetje vakantie vieren, hopelijk met beter weer, dat hoort er bij.
De vereniging heeft in ieder geval nog voldoende mensen achter de hand om bij afwezigheid alles
gewoon te laten doordraaien.
Zoals ik jullie in de jaarvergadering al meldde heeft Piet Brunt te kennen gegeven dat hij als secretaris
wil stoppen. Persoonlijk vind ik dit erg jammer en ik hoop dan ook dat ik hem nog kan overtuigen om
nog een tijdje te blijven. Het secretariaat is een heel belangrijke functie binnen een vereniging en een
goede “vent” vervangen is geen sinecure. Maar als u iets voor een functie binnen Postfris ‘68 voelt
schroom dan niet om u even te melden. We hebben werk genoeg en alle hulp is mooi meegenomen.
U allen wens ik een gezellige verenigingsavond op 21 april aanstaande en tot ziens.
Jos Boss
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Verslag van de Algemene Vergadering (AV) op 17 maart 2015.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. De presentielijst is door 44 leden getekend.
2. Mededelingen
Afmelding van Speijers, Bruntink, Sangers, Troost, Dijkhuizen.
Nav de brief van ING over €75,00 jaarabonnement op programmatuur automatische incasso heeft het
bestuur besloten om terug te gaan naar betaling per overboeking.
In september met herinneringen in oktober en december zal het verzoek (met uitleg hoe) om de
contributie te betalen in de nieuwsbrief en op de site worden geplaatst.
Vraag uit de zaal of ING in kennis gesteld wordt: nee wij nemen geen dienst automatische incasso
meer af.
3. Ingekomen stukken
Geen.
4. Verslag van de AV van 18 maart 2014
Geen vragen of opmerkingen.
Het verslag is vastgesteld met dank aan de secretaris voor het opstellen van het verslag.
5. Algemeen jaarverslag 2014
De voorzitter licht de onderwerpen in het verslag toe. Wat uitspringt is dat in ons ledenbestand wel
mutaties optreden maar dat het aantal leden vrijwel gelijk blijft, daar mogen we trots op zijn.
Het verslag is vastgesteld met dank aan de secretaris voor het opstellen van het verslag.
6. Financieel verslag
Voor 2014 was een overschot van €288,00 geprognotiseerd, gerealiseerd is een tekort van €84,00.
Oorzaak is de sterke stijging van de bank- en portokosten.
Geen vragen of opmerkingen.
De penningmeester wordt bedankt voor het opstellen van het verslag.
7. Verslag van de kascontrolecommissie
De voorzitter leest de bevindingen van de kascontrolecommissie voor. De financiële administratie van
Postfris’68 inclusief die van de rondzendingen over het kalender- en boekjaar 2014 zijn zorgvuldig en
correct uitgevoerd. De kascontrolecommissie complimenteert de penningmeester en stelt voor het
bestuur te dechargeren.
De kascontrolecommissie signaleert dat in de begroting een bedrag van €900,00 is gereserveerd voor
het 50 jarig jubileum in 2018. Er ontbreekt een plan wat dan te organiseren, de reservering kan niet
getoetst worden aan benodigde uitgaven. De voorzitter vraagt de aanwezigen na te denken over
invulling van het 50 jarig jubileum en voorstellen bij het bestuur kenbaar te maken.
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 2014.
9. Verkiezing van de kascontrolecommissie
Jan Sangers en Ton van der Wurff zijn volgend jaar opnieuw beschikbaar. Reserve blijft Adri van
Mourik.
10. Contributies en provisies.
Met de stijgende kosten zouden we ieder jaar de contributie moeten verhogen. Het bestuur vindt dit
geen goed plan. Het voorstel is om de provisie op de verkochte veilingstukken voor leden te verhogen
van 5 naar 10%, respectievelijk 10 naar 15% voor niet leden. Een grote meerderheid van de
aanwezigen is het met het voorstel eens. Het voorstel wordt met ingang van heden doorgevoerd.
11. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Piet Brunt en Gert Berrens. Piet is niet herkiesbaar, Gert wordt herkozen.
De voorzitter vraagt kandidaten voor een bestuursfunctie zich te melden. Een oplossing zou ook
kunnen zijn het herverdelen van de werkzaamheden waarbij een aantal werkzaamheden bij
vrijwilligers kunnen komen te liggen. Dus ook vrijwilligers zijn welkom.
12. Rondvraag
Alvorens aan de rondvraag te beginnen vraagt de voorzitter aandacht voor de 40 en 25 jarige
jubilarissen. De jubilarissen worden gefeliciteerd met en bedankt voor het trouw blijven aan onze
vereniging. Onze 40 jarige jubilaris dhr. Van Wijk krijgt een oorkonde.
Dhrn. Blekkenhorst en Bruntink zijn 25 jaar lid en krijgen een pen met inscriptie. Het is voor dhr.
Bruntink te zwaar om bij de vergadering aanwezig te zijn, de pen zal thuis bezorgd worden.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter gaat over tot het bedanken van alle vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen jaar.
Als blijk van waardering krijgen de vrijwilligers een fles wijn.
Het eerst krijgt Janny Vierbergen de microfoon om de rondzendleiders Zomer, Oppelaar, Wendel,
Troost, Speijers, Wuring en Berrens te bedanken.
Alle Wuring bedankt Nagtegaal voor zijn hulp bij de veiling.
Jos Boss bedankt de dames Vierbergen, van Mourik, den Boer en Waldram en de heren Sangers, van
der Wurff, Koopman, den Boer, van den Bor, Dijkhuizen en Brunt voor hun inzet het afgelopen jaar.
Jos Boss wordt vanuit de zaal bedankt voor zijn inzet.
13. Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn /haar aandacht en sluit de vergadering.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Europazegels 2015 Nederland
Het thema van de Europazegels 2015 is oud
speelgoed. Postnl geeft op 10 april een velletje
uit met 3x 2 verschillende zegels met de
waarde 1 internationaal. Op de ene zegel staat
een opwindbare tinnen robot uit de jaren dertig
afgebeeld en op de andere zegel het bordspel
Mens-erger-je-niet, dat uit 1890 dateert.

Als aardigheidje geeft postnl ook een
velletje met 3x 2 verschillende zegels uit
onder de titel “Postzegels van nu”. Op de
ene zegel staat de Rubik’s Cube uit 1974
afgebeeld en op de andere een
spelcomputer van de nieuwste generatie,
die in de negentiger jaren op de markt
kwam.
Op de onderste velrand staat het speelgoed of een onderdeel nog eens afgebeeld.
Ton van der Wurff
---------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Wijziging telefoonnummer veilingmeester!!!!!!!!!!!
Beste leden van Postfris ‘68,
tot op heden kon u mij bereiken op een vast (030-6621322) en een mobiel telefoonnummer.
De meesten van u gebruikten het vaste nummer maar dit gaat veranderen.
Met ingang van half april 2015 ben ik uitsluitend nog mobiel te bereiken.
Mijn mobiele nummer is 06-46681387
Graag dit direct in uw bescheiden aanpassen zodat u mij te allen tijde kunt blijven bereiken.
Alvast bedankt voor de moeite.
M.vr.gr. Alle Wuring
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------150 jaar Koninkrijk der Nederlanden
Als mede door toedoen van Willem
Frederik van Oranje-Nassau in oktober
1813 Napoleon het onderspit delft in
de Slag bij Leipzig, betekent dat het
einde van de Franse overheersing van
Nederland. Op 20 november 1813
wordt “Het Soeverein Vorstendom der
Verenigde Nederlanden” uitgeroepen
en maakt Nederland geen deel meer
uit van het Franse Keizerrijk. Willem
Frederik, door het verdrijven van zijn
ouders uit Nederland door de
patriotten, grootgebracht aan het hof
van Pruisen, komt dan in december
1813 naar Nederland en zet in
Scheveningen voor het eerst voet op
Nederlandse bodem Hij wordt vervolgens
in Amsterdam als soeverein vorst van de
Noordelijke Nederlanden ingehuldigd.
In 1814 volgt een vereniging van de
Noordelijke Nederlanden met de
Zuidelijke Nederlanden en op 16 maart
1815 roept Willem Frederik zichzelf uit
tot koning der Nederlanden en hertog
van Luxemburg. Op 21 september 1815 wordt hij in Brussel
ingehuldigd als koning Willem I en is het koninkrijk der
Nederlanden een feit.
Op 2 maart heeft postnl een velletje uitgegeven bestaande uit
5x2 zegels ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van het
Koninkrijk der Nederlanden. Op de ene zegel staan de landsgrenzen in 1815 afgebeeld, dus inclusief België en Luxemburg,
met de handtekening van koning Willem I en op de andere zegel
staan de hedendaagse landsgrenzen, dus exclusief België en Luxemburg, met het
stempel van koning Willem-Alexander.
Ton van der Wurff
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Nederlandse bruggen
Op 30 maart geeft postnl een velletje uit met 10 verschillende postzegels ieder met de
waarde “1”. Op de zegels staan Nederlandse bruggen afgebeeld:
HSL-brug, Moerdijk
voor de Hoge-Snelheids-Lijn Zuid werd bij Moerdijk in 2006
een derde brug gebouwd over het Hollandsch Diep naast de
bestaande spoorbrug (1872) en de verkeersbrug (1936)
Ehzerbrug, Almen
vernoemd naar het landgoed
Ehze werd deze brug in 1946
over het Twentekanaal
aangelegd; in 2003 als locatie gebruikt bij de verfilming
van Pietje Bell 2, De Jacht op de Tsarenkroon
Kolenhavenbrug, Delft
de Kolenhaven is een kleine
voormalige kolenhaven ten
noorden van het centrum van Delft bij een bedrijfscomplex
van DSM en daarom ook wel DSM-kolenhaven genoemd.
Jaarlijks voeren hier 160 schepen voornamelijk melasse aan.
Naast DSM lag vroeger de Calvé-fabriek, waardoor de houten
ophaalbrug over de Kolenhaven ook wel het Calvé-bruggetje
werd genoemd. In 2004 werd deze vervangen door een
ruimere brug, zodat ook de busroutes tussen Delft en Rijswijk hiervan gebruik konden
maken
Tuibrug, Heusden
deze tuibrug is in 1989 nabij Heusden aangelegd over de
Bergsche Maas als onderdeel van de provinciale weg
N267. Bij een tuibrug wordt het wegdek opgehangen aan
dikke kabels, de tuien. De tuien zijn bevestigd aan
pylonen. Tuibruggen worden gebruikt bij grote
overspanningen. Andere bekende tuibruggen zijn de
Galecopperbrug, de
Erasmusbrug en de Martinus
Nijhoffbrug
Zouthavenbrug, Amsterdam
de brug verbindt de De Ruijterkade met de Piet Heinkade in
Amsterdam, waar het Muziekgebouw aan het IJ en restaurant
Zouthaven zijn gevestigd
Jan Waaijerbrug, Zoetermeer
fiets- en voetgangersbrug
vernoemd naar de burgemeester van Zoetermeer, Jan
Waaijer (2004-2012), in 2013 aangelegd over de
Zoetermeerse Rijweg heen
De Oversteek, Nijmegen
in 2013 geopende brug voor
autoverkeer over de Waal bij
Nijmegen als onderdeel van de
nieuwe stadsroute S100 en vernoemd naar de Waaloversteek
in 1944 door het Amerikaanse bevrijdingsleger. Bij die
oversteek verloren 48 militairen het leven en als eerbetoon
heeft de brug 48 lichtmasten, die ’s avonds paar aan paar van
zuid naar noord in een trage mars aangaan.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Zeelandbrug
de brug is in 1965 aangelegd over de Oosterschelde en
werd daarom in het begin Oosterscheldebrug genoemd.
In 1967 werd de naam veranderd in Zeelandbrug. Bij
oplevering was de brug met een lengte van 5022 meter
de langste brug van Europa. De brug verbindt NoordBeveland met Schouwen-Duivenland en maakt deel uit
van de N256. Tot 1 januari 1993 moest tol betaald
worden voor de brug.
Hanzeboog, Zwolle
spoorbrug bij Zwolle over
uitmaakt van de spoorlijnen
Lelystad-Zwolle. Hij
oude spoorbrug door de
en dankt daar aan ook zijn
pijlers is de gerestaureerde
gemaakt is voor de opening
bij Zwolle in 1862 door

de IJssel, die deel
Utrecht-Kampen en
vervangt sinds 2011 de
aanleg van de Hanzelijn
naam. Op een van de
plaquette aangebracht, die
van de eerste spoorbrug
minister Thorbecke.
Nesciobrug, Amsterdam
de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal verbindt sinds
2006 Amsterdam en Diemen met IJburg via de
Diemerzeedijk. De brug ligt vlak naast de Zeeburgerbrug
(A10) en is vernoemd naar de schrijver Nescio, die met
zijn vrienden lange wandelingen maakte op de
Diemerzeedijk en daarover in zijn werk verhaalde. In de
volksmond wordt de brug vanwege zijn vorm de
“palingbrug” genoemd. Hij is met een lengte van 780
meter een van de langste fiets- en voetgangersbruggen
van Nederland

Ton van der Wurff
---------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Promotie dag Fil.ver Wijk bij Duurstede
Geachte Filatelisten,
Om onze gezamenlijke hobby "het verzamelen van postzegels” te promoten, organiseren wij
in samenwerking met de stichting Binding te Wijk bij Duurstede op Zaterdag 30 Mei onze jaarlijkse
"Promotie dag" .
U bent daarbij van harte uitgenodigd in het Een E gasthuis, Ganfort straat 4 in Wijk bij Duurstede.
Deze dag zal in het teken staan van "Verzamelen in het algemeen” (denk aan munten, suiker zakjes
en alles wat men nog meer kan verzamelen).
De aanvang van de promotie dag is 11.00 uur en zal hoogstwaarschijnlijk duren tot 15.30 uur
Koffie en een drankje is op locatie aanwezig.
Met Filatelistische groet,
Jan van de Wiel
Voorzitter Fil. ver Wijk bij Duurstede
----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------Voor vragen en opmerkingen over….
-

informatie op de website: neemt u contact op met de voorzitter;
de rondzending: neemt u contact op met het hoofd rondzendverkeer;
de veiling en/of niet verkochte kavels: neemt u contact op met de veilingmeester;
uw lidmaatschap: neemt u contact op met de ledenadministrateur.

Namen en telefoonnummers kunt u vinden op onze site onder menu optie ‘Vereniging’ > Bestuur.
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