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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 

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

 
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: 
Met uitzondering van juli en augustus, op de 3

e
 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 

13 december* veiling + (Kerst)verloting 

Data verenigingsavonden 2017 (1
e
 halfjaar) 

17 januari veiling 
21 februari veiling + verloting 
21 maart * algemene vergadering + veiling 
18 april veiling 
16 mei  veiling + verloting 
20 juni * veiling 

*= wisseling stuiverboeken  

 Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 25 maart 2017. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
Van de voorzitter 

Beste leden, 

Nog één bijeenkomst en het jaar 2016 is voor ons als vereniging weer voorbij. 
Zo’n jaar vliegt voorbij en terugkijkend was het een mooi jaar maar ook een triest jaar. 
We hebben een aantal leden verloren door overlijden en er hebben ook een aantal leden opgezegd. 
De details hoort u op de jaarvergadering in maart 2017. 

Graag wil ik u allen nog even herinneren aan de contributie voor volgend jaar, voor de details verwijs ik graag 
naar nieuwsbrief van november. 
Onze laatste bijeenkomst, zoals u wel gehoord zult hebben, is deze keer op 13 december a.s. dus niet de 3

de
  

maar de 2
de

 dinsdag van de maand.   

Maar voordat het zover er is gaan we nog Sint Nicolaas vieren en daarna is het weer tijd voor de feestdagen 
rond Kerst en Nieuwjaar. 
Het wordt weer een drukke maand maar meestal ook een maand voor familie met alle leuke dingen die daar bij  
horen. 
Als ik u niet meer zie dan wens ik u alvast een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar, maar bent u in de 
gelegenheid dan zie ik u graag op 13 december a.s. 

Met vriendelijk groeten, 
Jos Boss  

http://www.pf68.nl/
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Stempelservice van de Bond 

Veel verzamelaars hebben in het verleden bij PostNL stempels besteld of gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om postzegels te laten stempelen voor filatelistische doeleinden. 
Deze dienstverlening heeft PostNL in het kader van het versterken van de samenwerking overgedragen aan de 
Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF) in Utrecht.  

Alles blijft hetzelfde als voorheen: de tarieven, de voorwaarden en de werkwijze. De facturering wordt ook door 
de KNBF uitgevoerd. Te stempelen stukken die aan het Bondsbureau gestuurd worden, moeten voorzien zijn 
van een correct gefrankeerde retourenveloppe. Hierbij is het handig om duidelijk te vermelden welke 
afstempeling u wenst en uw telefoonnummer of emailadres mee te zenden, want niet alle stempels zijn direct 
beschikbaar. 

Voor stempels of stempelingen kunt u contact opnemen met de KNBF door een e-mail te sturen aan 
info@knbf.nl. U kunt natuurlijk ook een brief sturen aan de KNBF, Postbus 4034, 3502 HA, Utrecht, telefonisch 
(030) 289 42 90. Het Bondsbureau is geopend op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur. Op dinsdag is het Bondsbureau gesloten. 

David Koopman 
Secretaris 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Maandaanbieding Stampie 

In de geschenkenmaand december geeft Stampie u maar liefst 15% korting 
op alle merken en soorten insteekboeken, ook wel stockboeken genoemd. 
Omdat er zoveel merken en soorten zijn, heeft Stampie ze niet allemaal op 
voorraad. Stampie kan ze echter wel voor u bestellen. Als u dat tijdig doet, 
dan heeft u ze voor de feestdagen in huis. 
Wist u dat u bij Stampie ook cadeaubonnen kunt kopen?. Misschien een tip 
voor een leuk cadeautje!! 

Stampie 
Ton van der Wurff 
 
Aanvullingsbladen Davo 
 

De Davo supplementen Nederland 2016 zijn vanaf 25 november 
beschikbaar. Bestel ze bij Stampie en u heeft ze snel en tegen 
een leuke prijs in huis. 
De andere supplementen verschijnen op 31 maart en 28 april a.s. 
Ook die kunt u alvast bestellen. U krijgt ze dan meteen nadat ze 
beschikbaar zijn. 
Ook voor andere Davo artikelen kunt u bij Stampie terecht, maar 
ook voor andere merken albums en benodigdheden. 

Stampie 
Ton van der Wurff 
info@stampie.nl 
06-28125774 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Wijziging Posttarieven 2017 

Per 1 januari worden de posttarieven: voor NL brieven: € 0.78 en voor internationale brieven € 1.33. 
(Bron Collect) 

Ton van der Wurff 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Filatelie Café 

Elke 2
e
 zondag van de maand is er een Filatelie Café, waar om 14:00 uur een lezing wordt gehouden van zo’n  

3 kwartier met verschillende filatelistische en posthistorische onderwerpen. Normaal wordt het café gehouden in 
het Museum voor Communicatie, maar door verbouwing van het museum is het tijdelijk verhuisd naar het 
Nationaal Archief aan het Prins Willem Alexanderhof 20 in Den Haag, tussen station Den Haag Centraal en 
Koninklijke Bibliotheek in. Na afloop van de lezing is er gelegenheid om nog wat na te praten. Aanmelden kan 
via de e-mail, aanmelden@muscom.nl, of telefonisch, 070-3307567. 

Ton van der Wurff  
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De twaalf Filatelistische elementen deel VII 

Portvrijdom, 

Een bijzonder verzamelgebied. Heden ten dagen is het hebben van portvrijdom een privilege die slechts enkele 
nog bezitten. Het Koningshuis en braille documenten, dvd’s en boeken. Ook militairen in actieve dienst die op 
missie zijn hebben het recht op portvrijdom. Deze laatste groep verstuurd de post via het veldpostkantoor in 
Utrecht. Vanuit de plaats vanwaar de missie plaatsvindt worden de poststukken in een van een speciaal 
voorzien gelabelde zak naar Utrecht getransporteerd, daar afgestempeld met een veldpoststempel en 
doorgezonden naar de ontvanger. 
 

 
 

 
 

.  
 

In dit eerste voorbeeld een kaart 
verzonden vanuit Libanon tijdens een 
missie. De kaart is afgestempeld met het 
Veldpoststempel 1-X-85. 
 

In Utrecht is de NAPO (Netherlands Army 
Post Office) gevestigd. Deze organisatie 
houdt zich, buiten het portvrijdom 
verzorgen van buitenlandse missies, 
vooral bezig met verzending vanuit 
Nederland naar militairen die in het 
buitenland gedetacheerd zijn. 
 

Deze post die aan de NAPO aangeboden 
wordt dient volgens de huidige tarieven 
gefrankeerd te zijn. Voor alle landen waar 
militairen gedetacheerd of op missie zijn 
heeft men een apart nummer in gebruik. 
Dit heeft natuurlijk niets van doen met 
portvrijdom. Over de rol van NAPO kom ik 
nog een keer terug. 
 

Hiernaast is een brief te zien met een 
mooi NAPO stempel en een 
roodfrankering 0,00 cent. 
 

Vroeger was portvrijdom breder in gebruik 
dan heden ten dage. Overheden, zoals 
gemeenten, ministeries en andere 
overheden genoten eveneens portvrijdom. 
Korte tijd gold dit ook voor militairen die 
gewoon in Nederland gelegerd waren. 
 

Zie afbeelding op de volgende pagina. In 
dit geval bleek het voldoende om het 
woord militair op de kaart te schrijven. 
Militairen hadden altijd een uniform aan en 
waren als zodanig goed herkenbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De postzakken vanuit missiegebieden gaan 
gelabeld naar het verzamelpunt in Utrecht. Dit 
verzamelpunt is tegenover het Stadion 
Galgenwaard in de Kromhoutkazerne. 
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Dat ook overheden portvrijdom genoten heeft geduurd tot 1-1-1984. Wel was het zo dat deze instellingen een 
vergoeding betaalde aan de toenmalige PTT die ressorteerde onder het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Het was voldoende om op de envelop DIENST te vermelden met een daarbij behorend nummer. 

 
 

 
 

Deze portvrijdom voor alle militairen 
heeft van 12 april 1936 tot aan 25 juli 
1940 bestaan.  
 
Voor Braillestukken geldt: binnen 
Europa genieten de afzenders van 
braillestukken vrijstelling voor het 
betalen van frankeerkosten voor te 
verzenden boeken, tijdschriften en 
geluidsbanden. Voor 
luchtpostzendingen buiten Europa 
geldt een minimaal tarief. Helaas 
kan ik geen afbeelding laten zien 
van een braille stuk. 
 

De hier afgebeelde brief vanuit het 
Departement van Sociale zaken 
verzonden op 28-X-1944 naar de 
Burgemeester van Haarzuilen te 
Vleuten zien we alle elementen die 
een dergelijke brief behoort te 
bevatten. In de vlagstempel de tekst: 
Zand en water zijn bij brandbom 
inslag de beste blusmiddelen. 
 
Vervolgens zien we nog een envelop 
van het Ministerie van Defensie  
 
Vanaf het begin dat de posterijen als 
staatsbedrijf werkzaam was heeft dit 
portvrijdom bestaan. Vele 
poststukken zijn hierover terug te 
vinden. Wie daarop let kan ook 
hiervan een verzamelobject maken. 
Niet het gemakkelijkste verzamel -
gebied. Dat blijkt ook wel uit het feit 
dat vele enveloppen die verzonden 
zijn zowel nu als in het verleden in de 
prullenbak verdwenen. Een van de 
meest aansprekende voorbeelden bij 
mezelf is dat mijn ouders tot 
tweemaal toe een felicitatie 
ontvingen van de koningin bij hun 60 
en 65 jarig huwelijk. Ondanks dat 
ikzelf kort bij het vuur zou moeten 
zitten verdwenen deze enveloppen, 
tot mijn verdriet, verscheurd in de 
prullenbak. 
 
Gelukkig kon ik een kopie maken uit 
de site van de KNBF van een 
dergelijke brief. 
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gevangenkampen hun post ongefrankeerd kunnen verzenden. De z.g. krijgsgevangenenpost vanuit de kampen 
kan men geregeld tegenkomen op beurzen en veilingen. De afgebeelde brief komt eveneens van de site van de 
KNBF. Het Rode Kruis heeft in deze een grote rol, zoals de onderstaande Rode Kruisbrief, verzonden  
 

 

Deze Rode Kruisbrief is op 7 mei 1945 geschreven door Gerard 
Hansen naar zijn ouders in De Meern. Gerard was als PTT 
beambte in 1942 naar Duitsland gestuurd om daar te werk 
gesteld te worden als postbeambte. Door de massale oproep 
van Duitse mannen voor het leger waren vele diensten en 
bedrijven in de problemen gekomen. 
 
U ziet, ook in de portvrijdom is genoeg uitdaging te vinden. 
Gelukkig kan ik u de nodige stukken uit mijn eigen collectie 
tonen om te laten zien dat het verkrijgen van dit soort 
poststukken misschien wel niet gemakkelijk is. In mijn collectie 
kom ik enkele tientallen stukken tegen die binnen dit hoofdstuk 
zouden passen. Een uitdaging maar dat maakt het ook zo leuk. 

Jan Sangers 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Muntenverzamelaars opgelet!! 

Op 22 november zijn de aandelen van  de Koninklijke Nederlandse Munt door het ministerie van Financiën 
overgedragen aan de Belgische Groep Heylen en is deze groep eigenaar geworden van de Munt. KNM is blij 
met de overname, omdat daarmee de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd blijft. De komende jaren is KNM 
dan ook nog steeds verantwoordelijk voor de productie van de Nederlandse euromunten en herdenkings-
munten. Ook verzamelaars kunnen hun nieuwe munten gewoon bij de KNM kunnen blijven bestellen en hun 
abonnementen lopen ook gewoon door. 

Ton van der Wurff 
  

Ook in het buitenland komt port 
vrijdom voor.  
In Duitsland kan men de nodige 
stukken vinden wanneer er sprake 
is van correspondentie tussen 
diverse post, telegraaf en postgiro 
kantoren. 
Waarom zou je jezelf laten betalen 
bij een interne organisatie? 
 
 
 
Een ander belangrijk onderwerp is 
krijgsgevangenenpost. In één van 
de conventies van Genève is 
bepaald dat ook krijgsgevangenen, 
gewonden, zieken en 
burgerbevolking vanuit  

vanuit Hoensbroek naar De Meern laat zien. 
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Postzegeluitgiften eerste helft 2017 

Het uitgifteprogramma voor de postzegels voor 2017 ziet er als volgt uit (prijswijzigingen voorbehouden): 

Datum Postzegeluitgifte Uitvoering Prijs 

2 januari Nederlandse kippenrassen 
vel van 
1x10 € 7.80 

30 januari Automaatzegels vlinder en tulp zegels 1x2 € 2.11 

  

Mooi Nederland - beek- en rivierdalen 
= De Drentsche Aa 
= De Reest 
= De Linge 

 
5x1 
5x1 
5x1 

€ 3.90 
€ 3.90 
€ 3.90 

20 februari PostEurope - Nederlandse kastelen zegels 1x2 € 2.66 

27 maart Voor speciale momenten   € 7.80 

  100 jaar De Stijl   € 7.80 

24 april Botanische tuinen   € 7.80 

  Koning Willem Alexander 50 jaar   € 4.68 

22 mei 

Mooi Nederland - beek- en rivierdalen 
= De Dommel 
= De Geul 
= Verzamelvel 

 
5x1 
5x1 
1x5 

€ 3.90 
€ 3.90 
€ 3.90 

  150 jaar Nederlandse Rode Kruis   € 2.34 

19 juni Nederlandse lekkernijen   € 7.80 

Ton van der Wurff 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Nederlandse kippenrassen 

Op 2 januari geeft Postnl een velletje met Nederlandse 
kippenrassen uit. Op het velletje komen tien van de twintig 
voorkomende rassen in beeld: het Twents hoen, de Lakenvelder, 
het Hollands kuifhoen, de Kraaikop, de Nederlandse uilebaard, het 
Noord-Hollands hoen, de Hollandse kriel, het Fries hoen, de 
Barnevelder en de Welsumer. Van elk van deze rassen wordt een 
kip of haan afgebeeld staande in een eivorm. Als achtergrond 
dient een detail van het verendek van het betreffende ras en naast 
de eivorm staat een detailopname van slechts een veertje. Op de 
velrand staat de naam en de kleur van het ras. 
Van het velletje worden 135.000 exemplaren in offset gedrukt door 
Joh. Enschedé Security Print op normaal papier met fosforopdruk 
en synthetische gom. Het ontwerp is van Ingmar en Carla Birza 
van Birza Design. Birza Design heeft voor Postnl al een aantal 
postzegels ontworpen, zoals het Nederlandse Wad (2003), WK 
voetbal (2004), Europazegels (2013), Persoonlijke postzegels 
(2013), de Dag van de Postzegel (2012, 2013, 2014, 2015 en 
2016) en Mooi Nederland (2016). Verder werden ontwerpen 
gemaakt voor prestigeboekjes, enveloppen, stempels en 
beursvelletjes. Voor Davo maakte Birza Design bijvoorbeeld 
Jaarboeken Nederlandse Postzegels. 

Ton van der Wurff 
  

 



De Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ’68 5e jaargang – nummer 10 – december 2016 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 7 

Tentoonstellingen en evenementen 2017 

Datum Evenement Plaats Informatie 

28-29 januari Filateliebeurs Dudok Arena, Arena 303, 
Hilversum 

28: 10-17 
29: 10-16:30 
Gratis toegang 

2-4 maart Internationale Briefmarken-
Börse 

MOC 
Veranstaltungszentrum 
Lilienthalallee 40, 
München 

2+3: 10-18 
4: 10-16 
Gratis toegang 

24-25 maart Antwerpfila Antwerp Expo. Jan van 
Rijswijcklaan 191, 
Antwerpen (België) 

24: 10-17 
25: 10-16 
Toegang € 5 

25 maart Verzamelaarsmarkt De Schalm, Oranjelaan 
10, De Meern 

9-12 
Gratis toegang 

14-15 april Brievenbeurs Sporthal De Mammoet, 
Calslaan 101, Gouda 

14: 10:30-17 
15: 10-16 
Gratis toegang 

22-23 april Filamanifestatie Sportcomplex, 
Bernhardlaan 2, Diemen 

22: 10-18 
23: 10-16 

11-13 mei Briefmarkenmesse Messe Essen, 
Norbertstrasse 2, Essen 
(Deutschland) 

11-12: 10-18 
13: 10-17 
Gratis toegang 

12-14 mei Philexpo ‘17 Sport- und Kulturzentrum 
Tägi, Wettingen 
(Schweitz) 

 

19-21 mei Postzegeltentoonstelling 
Achterhoek 

Hamalandhal, Van der 
Meer de Walcherenstraat 
3, Lichtenvoorde 

19: 16-19 
20: 10-18 
21: 10-16 

24-28 mei Finlandia 2017 Tampere-Hall, 
Ylionpistonkatu 55, 
Tampere (Suomi) 

24-26: 10-18 
27: 10-17 
28: 10-15 

3-7 augustus World Stamp Exhibition Trans Studio Convention 
Centre, Jalan Gatot 
Subroto 289, 
Batununggal, Bandung 
(Indonesia) 

 

25-27 augustus Multilaterale Hertogpost 
2017 

Maaspoort Sports & 
Events, Marathonloop 1, 
Den Bosch 

19: 16-19 
20: 10-18 
21: 10-16 

29-30 september Antwerpfila Antwerp Expo. Jan van 
Rijswijcklaan 191, 
Antwerpen 

29: 10-17 
30: 10-16 

26-28 oktober Internationale Briefmarken-
Börse 

Messe Sindelfingen 
Mahdentalstrasse 116, 
Sindelfingen 
(Deutschland) 

26+27: 10-18 
28: 10-16 
Gratis toegang 

27-29 oktober Nordia 2017 Spektrum & DGI-Huset, 
Willy Sørensens Plads 6, 
Vejle (Danmark) 

 

18 november Verzamelaarsmarkt De Schalm, Oranjelaan 
10, De Meern 

9-12 
Gratis toegang 

 
Vergeet niet de Eindejaarsbeurs op 28 (10-17) en 29 december (10-16) in de Veluwehal op de Nieuwe Markt 6 

in Barneveld. Het is minder dan een minuutje of 10 lopen vanaf het station en de entree bedraagt € 3 per dag. 

En wat dichter bij: de Verzamelaarsmarkt op 17 december 2016 (9:30-13) in Immitsj, Windmolen 75, Mijdrecht 
met gratis toegang en gratis parkeren. 

Ton van der Wurff 
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Losse zegels 

Vanaf 30 januari 2017 zullen er weer losse zegels te koop zijn!!! Het worden 
zogenaamde automaatzegels. De eerste twee laten de vlinder en de tulp zien 
en hebben een waarde van resp. Nederland 1 en Internationaal 1. Ze zullen 
te koop zijn aan een zuil, die een rol van 1500 vlinderzegels zal hebben en 
een rol van 1500 tulpzegels. 
Postnl wil hiermee een proef doen. Het postvolume loopt sterk terug en 
Postnl voorziet, dat de velletjes van 10 daardoor niet meer aan de wens van 
de verstuurders voldoet. Bekeken wordt of de losse zegels beter in een 
behoefte voorzien. De zuil is afgekeken van de Engelse Royal Mail, die ze al 
sinds 2013 in gebruik heeft. 
Vooralsnog zullen de automaatzegels alleen te koop zijn bij een zuil in de winkel van Collect Club in Bussum en 
bij een zuil op de Filateliebeurs in Hilversum. En verder alleen over de toonbank bij postzegelverkooppunten in 
Amersfoort e.o. 
(Bron: Collect) 

Ton van der Wurff 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Mooi Nederland 2017 

Ook in 2017 vervolgt Postnl haar serie Mooi Nederland en wel met de uitgifte van 5 velletjes van beek- en 
rivierdalen in Nederland met een verzamelvelletje. Op 30 januari komen de eerste drie velletjes uit met de 
Drentsche Aa, De Reest en De Linge als onderwerp, elk met ieder 5 zegels in de waarde Nederland 1. 

De Linge doet zijn oud-nederlandse naam van “lange” eer aan en 
is met zijn 108 km de langste rivier in Nederland. De Linge begint 
bij Doornenburg (Gelderland) en eindigt bij Gorinchem (Zuid-
Holland), waar hij uitmondt in de Boven-Merwede. Het eerste deel 
tot de kruising met het Amsterdam-Rijnkanaal bij Zoelen wordt ook 
wel de Boven-Linge genoemd en bestaat uit een kanaal, dat in de 
13

e
 eeuw is gegraven. Het tweede deel heet ook wel de Beneden-

Linge en bestaat uit een natuurlijke tak van de Waal, die begint bij 
Tiel. Het bijzondere sluizencomplex bij Fort Asperen was van 
grote betekenis voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

De Drentsche Aa ontstaat uit het Amerdiep en Anreeperdiep, die 
samenkomend het Deurzerdiep vormen, dat vervolgens overgaat 
in het Looner Diep, het Taarlosche Diep, het Oudemolensche 
Diep, het Schipborgsche Diep en het Westerdiep.en vervolgens 
als Drentsche Aa de grens vormt tussen Drenthe en Groningen. 
De Drentsche Aa mondt tenslotte als Oude Aa uit in de Schipsloot 
bij het Friesche Veen. De Drentsche Aa is de enige Nederlandse 
beek, die nog zijn oorspronkelijke meanderende loop behouden 
heeft. 

De Reest is een beek, die meandert op de grens van Drenthe en 
Overijssel. Hij begint in de buurt van het dorp De Tippe in het 
afgegraven hoogveen tussen Slagharen, Lutten en Dedemsvaart 
en eindigt 35 km verderop in het Meppelerdiep bij Meppel. De 
naam van het dorp Oud-Avereest verwijst naar de beek en in het 
dorp staat De Reestkerk, gebouwd in 1852 op de plaats waar een 
kerkje uit de 13

e
 eeuw heeft gestaan. 

Ton van der Wurff  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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. 

 

 

 

 

 

 


