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De Zegelaer, 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 2016 incl. Nieuwsbrief per mail: € 17,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 8,50 per jaar;
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 42,65 per jaar.
Contributie 2016 incl. Nieuwsbrief per post: € 27,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 18,50 per jaar;
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 52,65 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 2016
16 februari
15 maart*
19 april
17 mei
21 juni*

veiling + verloting
algemene vergadering + veiling
veiling
veiling + verloting
veiling

*= wisseling stuiverboeken
Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur:
Zaterdag 9 april 2016
Zaterdag 19 november 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de voorzitter
Beste leden,
Na een winter van 3 dagen schijnt nu weer volop de zon. Het wordt de postzegelverzamelaars niet gemakkelijk
gemaakt om met de verzameling bezig te zijn.
In de “goede” oude tijd werd daar de koude winteravond voor gereserveerd maar dat is niet meer aan de orde.
Als de winter voorbij is voordat hij is begonnen is de andere optie “Maak maar tijd vrij”.
En ook dat is niet eenvoudig, TV, Facebook, Twitter, WhatsApp, Postzegels? Hoort de laatste in dit rijtje?
Als u mijn woordje van januari gelezen hebt dan hoef ik u niet meer te herinneren aan de contributie.
Voor al de anderen: pak de januari nieuwsbrief nog eens op en maak de contributie zo spoedig mogelijk over.
Onze dank.
In deze nieuwsbrief kunt u het jaarverslag van 2015 lezen. We zijn weer bezig met de voorbereiding van onze
jaarvergadering en de eerste stukken zijn gereed.
Dan wordt gewerkt aan een oplossing voor de stuivertjes boeken, we hebben groot succes met de boeken maar
dreigen nu onder dit succes te worden bedolven.
We zijn op zoek naar een manier die het grote aantal boeken kan verwerken en u hoort van ons zo gauw we
daarmee klaar zijn.
Op dinsdag 16 februari zien we mekaar weer tot dan veel plezier met het postzegelen.
Jos Boss
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In Memoriam,
Op maandag 4 januari 2016 overleed mevrouw Nettie Klink op 92-jarige leeftijd. Ze is geboren op
23 februari 1923 in Nederlands Indië waar haar vader tijdelijk werkte.
Om de middelbare school in Nederland te kunnen volgen moest ze helemaal alleen naar Nederland om aldaar
in een gastgezin te worden opgenomen.
Ze trouwde in 1955 en ging met haar man, ambtenaar van de burgerlijke stand, in Vleuten wonen. Ze is altijd
betrokken geweest bij het vrijwilligerswerk in de buurt en het verenigingsleven. Doordat ze postzegels
verzamelde raakte ze betrokken bij een kleine groep mensen en heeft samen met hen Postfris ’68 opgericht.
Vanaf die begindatum tot maart 1984 heeft ze het secretariaat van onze vereniging gedaan.
Als fervent verzamelaar hield zij zich voornamelijk bezig met Nederland en Nederlandse Antillen. Daarnaast had
ze ook nog wat motiefverzamelingen zoals bruggen, natuur, vuurtorens en Disney.
Lang heeft ze trouw onze ledenbijeenkomsten bijgewoond, totdat het niet meer lukte om zelfstandig naar ons
toe te komen. Nadat ze uiteindelijk in 2010 in een verzorgingshuis opgenomen was, kwam aan het beoefenen
van haar hobby een einde. Uit principe is ze al die tijd lid van Postfris ’68 gebleven. Toen op oudjaarsavond
2015 een longontsteking ontdekt werd heeft ze nog slechts 4 dagen mogen leven.
Met het overlijden van Nettie Klink verliezen we een markante persoonlijkheid en trouw lid. Wij wensen haar
zoon Cornelis veel sterkte met dit verlies.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Algemeen Jaarverslag 2015.
In 2015 hebben we weer de gebruikelijke 10 verenigingsavonden gehad. We kunnen ons blijven verheugen op
een goede opkomst, bijna alle avonden hebben we een volle zaal.
Ons ledenaantal is per 31 december 104.
Ter stimulering van de groei (of behoud) van ons ledenaantal blijft de bonus van € 10,00 bestaan als een nieuw
lid wordt aangebracht.
In het programma van de verenigingsavonden hebben we geen wijzigingen aangebracht, zo zijn de stuiver
boeken iedere bijeenkomst beschikbaar, is er iedere bijeenkomst een veiling met ongeveer 150 kavels. Er zijn 4
verlotingen gehouden met leuke prijzen. Ook is er een lezing gegeven; dit keer was Chili het onderwerp.
Er zijn 2 verzamelbeurzen georganiseerd op een zaterdagochtend in maart en november.
Stuiver boeken
Afgelopen mei was het seizoen 2014-2015 voor de stuivertjes boeken afgerond. In het seizoen 2014-2015 zijn
er ongeveer 250.000 zegels op onze vereniging geweest. Hiervan zijn bijna 12.000 zegels door onze vereniging
uitgenomen. Dit is 1.000 zegels minder ten opzichte van het vorige seizoen.
In de stuivertjesboeken van onze vereniging zaten ruim 88.000 zegels. Hier zijn door ons en andere
verenigingen meer dan 13.000 zegels uitgenomen.
Bij de eindafrekening bleek dat circa 5% van de uitgenomen zegels niet afgerekend is. Dit is meer dan
voorgaande jaren en blijft dus een zorgpunt. Let u dus alstublieft op met tellen. Het tekort gaat van de provisie
van de verenigingen af. Desondanks kon er toch € 57,59 worden bijgeschreven als resultaat van de stuivertjes
boeken van 2014-2015.
Voor het seizoen 2015-2016 zijn in totaal 87.239 zegels ingeleverd. Qua verkopen is het seizoen goed van start
gegaan. De verkopen liggen boven de voorgaande jaren. Er zijn uit onze eigen boeken 5269 zegels afgerekend.
In onderstaande grafiek zijn de verkopen van de stuiver boeken per jaar te zien. 2015 is bijgewerkt tot en met
november.
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Rondzending
Ook dit jaar is het de vereniging weer gelukt voldoende rondzendboekjes bij elkaar te schrapen om de
rondzenddienst draaiende te houden en de deelnemers een gevarieerd aanbod voor te schotelen. Slechts
enkele van onze eigen leden namen de moeite om hun dubbele zegels in rondzendboekjes te plakken Helaas
moest dus een groot aantal boekjes komen van niet leden en uit zusterverenigingen. In de meeste secties
kwamen bijna alle dozen langs de deelnemers. Bij enkele secties liep de doorstroming wat minder vlot. Dit werd
deels veroorzaakt door het feit dat het grote secties zijn, deels doordat de deelnemers de dozen langer dan
toegestaan in hun bezit hielden. Als proef zijn we dan ook in september bij de wat grotere secties begonnen met
niet een maar twee rondzenddozen tegelijk rond te laten gaan. Op deze manier proberen we alle boekjes langs
alle deelnemers te laten gaan. Helaas konden en kunnen we geen invloed uitoefenen bij de uitnamen, maar de
opbrengst viel niet tegen. Wat wel tegen tegenviel waren de hoge kosten die de bank voor zakelijke rekeningen,
ook bij kleine verenigingen, in rekening bracht. Om die kosten zoveel mogelijk te drukken hebben we in het
afgelopen jaar gezocht naar een goedkopere oplossing in de vorm van een privérekening.
Bestuur
Helaas is er geen opvolger gevonden voor de aftredende secretaris daarom is de zittende secretaris voor nog
een jaar aangebleven. We zijn blij dat er zoveel vrijwilligers zijn die taken van het bestuur hebben
overgenomen, onze vereniging kan zo in volle omvang blijven voortbestaan.
Advies en taxaties
De commissie advies en taxatie heeft 5x een advies en 2x een taxatie uitgebracht.
Promotie
Promotie van onze vereniging doen we door elke maand een aankondiging van de verenigingsavond in de VAR
en de Brug te plaatsen.
Samenwerking
De samenwerking met de zusterverenigingen is in 2015 gecontinueerd. Met Postmerk in De Bilt werd
samengewerkt op het gebied van het rondzendverkeer. Met PV Uithoorn, VV De Ronde Venen en PVV Utrecht
en Omstreken op het gebied van de stuiverboeken.
Piet Brunt,
30 januari 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------Stampie
Helaas ben ik op 16 februari verhinderd en kan niet aanwezig zijn op de bijeenkomst van Postfris.
Voor bestellingen en informatie kunt u mij bellen (0628125774) of mailen (info.stampie.nl).
Op de bijeenkomst in maart zal ik er weer zijn.
Stampie
Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Website
De website van Postfris ’68 werd ook in 2015 druk bezocht. Het laagste aantal bezoekjes aan de website per
maand werd in augustus geteld: 2078, het grootste aantal in december: maar liefst 4561 bezoekjes.
Onderstaand een grafiek, die het aantal bezoekjes per maand laat zien vanaf het begin van de website in
augustus 2010. Duidelijk is, dat vanaf 2013 het bezoek redelijk stabiel is. Een leuke uitschieter zijn de maanden
juni en juli 2013, met in december 2015 nog een leuke topper.

Bezoeken website Postfris '68
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Ton van der Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Filakrant
e

In december 2009 werd de gezellige en druk bezochte Eindejaarsbeurs voor de 10
keer gehouden. Vanwege dit jubileum werd een Filakrant uitgegeven. Op velerlei
verzoek kwam hier in december 2011 een vervolg op en sindsdien komt de Filakrant
jaarlijks uit gelijk met de Eindejaarsbeurs.
Het is een dikke gratis krant vol met leuke en interessante artikelen over zowel
postzegels als munten en overzichten van verschillende postzegel- en
muntenbeurzen.
Mocht je ze gemist hebben, op de website van de Eindejaarsbeurs
(http://www.eindejaarsbeurs.nl) kun je de kranten nog eens nalezen.
Ton van der Wurff
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------Overzicht grotere beurzen in 2016
Om vast te noteren in uw agenda:
17-20 februari
3-4-5 maart
11-12 maart
25-26 maart
25-26 maart
7 mei
12-14 mei
19-20 mei
14-17 september
3-4 juni
30 september-1 oktober
15-16-17 oktober
27-28-29 oktober
3-6 november
28-29 december

Stampex
Briefmarkenmesse
Filafair
Antwerpfila
Brievenbeurs
Filanumis
Briefmarkenmesse
Philex
Stampex
Hollandfila
Antwerpfila
Postex
Briefmarkenmesse
Najaarsbeurs
Eindejaarsbeurs

Londen (Engeland)
Munchen (Duitsland)
Den Bosch
Antwerpen (Belgie)
Gouda
Houten
Essen (Duitsland)
Parijs (Frankrijk)
Londen (Engeland)
Barneveld
Antwerpen (Belgie)
Apeldoorn
Sindelfingen (Duitsland)
Parijs (Frankrijk)
Barneveld

Maar vergeet ook niet onze eigen verzamelaarsmarkten op 9 april en 19 november in de Schalm!!
Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------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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