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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 2017 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 2017 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 2017
21 maart *
18 april
16 mei
20 juni *

algemene vergadering + veiling
veiling
veiling + verloting
veiling

19 september
17 oktober
21 november
19 december*

veiling + verloting
veiling
veiling
veiling + (kerst)verloting

*= wisseling stuiverboeken
Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur:
Zaterdag 25 maart 2017;
Zaterdag 18 november 2017.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de vicevoorzitter
Dit keer geen stukje van uw voorzitter, maar van de vicevoorzitter.
Vorige maand schreef Jos al dat hij wegens ziekte verstek moest laten gaan op de verenigingsavond.
Na diverse onderzoeken is helaas gebleken dat het geen griepje of longontsteking was waar Jos aan leed,
maar dat Jos ernstig ziek is en dat het een ziekte is met weinig hoop voor de toekomst. Wij zullen als bestuur de
taken van Jos zoveel mogelijk overnemen en vragen u dan ook Jos niet te bellen voor verenigingsvragen, maar
deze bij één van de andere bestuursleden neer te leggen.
Wij blijven hopen op betere berichten en houden u via de nieuwsbrief op de hoogte.
Janny Vierbergen-Eversen
vicevoorzitter
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Agenda voor de Algemene Vergadering van Postzegelvereniging Postfris ’68 op dinsdag 21 maart 2017,
aanvang 20.00 uur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Verslag van de Algemene Vergadering van 15 maart 2016.
Algemeen jaarverslag 2016.
Financieel verslag 2016.
Verslag van de kascontrolecommissie.
Decharge van het bestuur.
Verkiezing van de kascontrolecommissie.
Contributies en provisies.
Bestuursverkiezing.
Rondvraag.
Sluiting.

Ad 11.
Aftredend is Marco Dijkhuizen (penningmeester). Marco stelt zich wederom zich herkiesbaar.
Kandidaten voor een bestuursfunctie worden verzocht zich aan te melden bij het bestuur.
Op deze avond wordt u een kop koffie of thee aangeboden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Verslag van de Algemene Vergadering (AV) op 15 maart 2016.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. De presentielijst is door 44 leden getekend.
2. Mededelingen
Afmelding van Speijers en Troost.
3. Ingekomen stukken
Geen
4. Verslag van de AV van 17 maart 2015
Geen vragen of opmerkingen.
Het verslag is vastgesteld met dank aan de secretaris voor het opstellen van het verslag.
5. Algemeen jaarverslag 2015
Geen vragen of opmerkingen.
6. Financieel verslag 2015
Het financieel verslag 2015 wordt tijdens de vergadering uitgereikt. Om iedereen voldoende tijd te geven om het
financieel verslag door te nemen volgt de inhoudelijke behandeling na agendapunt 11.
Verslag van de inhoudelijke behandeling:
De penningmeester licht toe dat het bestuur 2 maatregelen heeft doorgevoerd om de bankkosten omlaag te
brengen.
e
1 De automatische incasso van de contributie is omgezet naar overboeking door de leden.
e
2 de bankrekening van de rondzending is op privé naam geplaatst.
Het positieve financiële resultaat 2015 is hoofdzakelijk een gevolg van de goede opbrengsten van de veiling.
De verwachting voor 2016 is dat de genomen maatregelen inzake de bankkosten hun vruchten gaan afwerpen.
en dan met name een betere opbrengst vanuit de rondzending.
Vragen/opmerkingen.
Opgemerkt wordt dat het kapitaal van de vereniging minimaal € 5000,= zou zijn, er is een kapitaal van € 6895, =
waarvoor een compliment aan het bestuur.
De penningmeester wordt bedankt voor het opstellen van het verslag.
7. Verslag van de kascontrolecommissie
De penningmeester leest de bevindingen van de kascontrolecommissie voor. De financiële administratie van
Postfris’68 inclusief die van de rondzendingen over het kalender- en boekjaar 2015 zijn zorgvuldig en correct
uitgevoerd. De kascontrolecommissie complimenteert de penningmeester en stelt voor het bestuur te
dechargeren.
Er zijn geen vragen over het verslag van de kascontrolecommissie.
De leden van de kascontrolecommissie worden met applaus bedankt voor hun werkzaamheden.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------8. Decharge van het bestuur
De Algemene Vergadering neemt het voorstel van de kascontrolecommissie over en dechargeert het bestuur
over het gevoerde financiële beleid 2015.
9. Verkiezing van de kascontrolecommissie
Ton van der Wurff is volgend jaar opnieuw beschikbaar. Robert Jacobs stelt zich beschikbaar als lid van de
kascontrolecommissie.
10. Contributies en provisies
Gezien het financiële resultaat geen wijzigingen in de hoogte van de contributies en provisies. Het bestuur blijft
alert op ontwikkelingen in de kosten en zal zo nodig en mogelijk tijdig maatregelen nemen.
11. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Janny Vierbergen en Alle Wuring, beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. Beiden worden onder
applaus herkozen.
Vorig jaar was Piet Brunt niet herkiesbaar, vanwege het ontbreken van een opvolger heeft Piet zijn
werkzaamheden als secretaris nog een jaar voortgezet. David Koopman is bereid gevonden om in het bestuur
plaats te nemen. David wordt met applaus gekozen tot bestuurslid. De voorzitter bedankt Piet voor zijn
werkzaamheden in het bestuur.
12. Rondvraag
Alvorens aan de rondvraag te beginnen vraagt de voorzitter aandacht voor de 25 jarige jubilaris.
De heer Bockweg is niet aanwezig, felicitaties zullen worden overgebracht bij het uitreiken van de pen met
inscriptie op het huisadres.
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.
Jos Boss bedankt de dames van Mourik, den Boer en Waldram en de heren Sangers, van der Wurff, Koopman,
den Boer, de Caes en van den Bor.
Dan krijgt Janny de microfoon om de rondzendleiders Zomer, Oppelaar, Troost, Speijers, Wuring en Berrens te
bedanken.
Alle Wuring bedankt dhr. Nagtegaal en van der Grift voor hun hulp bij de veiling.
Jos Boss bedankt de bestuursleden voor hun inzet het afgelopen jaar.
Janny Vierbergen bedankt Jos Boss voor zijn inzet als voorzitter.
13. Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn /haar aandacht en sluit de vergadering.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Algemeen Jaarverslag 2016.
In 2016 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.
In het programma van de verenigingsavonden hebben we geen wijzigingen aangebracht, zo zijn de stuiverboeken iedere bijeenkomst beschikbaar en is er iedere bijeenkomst een veiling met ongeveer 150 kavels.
Er zijn 4 verlotingen gehouden met leuke prijzen. Jan Sangers heeft in april een lezing gegeven over de
posterijen in Vleuten en De Meern.
Er zijn 2 verzamelbeurzen georganiseerd op een zaterdagochtend in maart en november.
Ons ledenaantal is per 31 december 94. Dit is 10 minder dan vorig jaar. Afgelopen jaar zijn wij 14 leden verloren
en we hebben 4 leden mogen verwelkomen. Gedeeltelijk door ouderdom, zodat de vereniging niet meer
bezocht kon worden. Tegelijk zijn er ook een aantal leden overleden. Ter stimulering van de groei (of behoud)
van ons ledenaantal blijft de bonus van € 10,00 bestaan als een nieuw lid wordt aangebracht.
Stuiverboeken
Afgelopen mei was het seizoen 2015-2016 voor de stuivertjesboeken afgerond. In het seizoen 2015-2016 zijn er
ongeveer 248.000 zegels op onze vereniging geweest. Hiervan zijn bijna 11.500 zegels door onze vereniging
uitgenomen. Dit is 500 zegels minder ten opzichte van het vorige seizoen.
In de stuivertjesboeken van onze vereniging zaten ruim 89.000 zegels. Hier zijn door ons en andere
verenigingen meer dan 12.400 zegels uitgenomen.
Bij de eindafrekening bleek dat circa 4% van de uitgenomen zegels niet afgerekend is. Dit is in lijn met
voorgaande jaren en blijft een zorgpunt. Let u dus alstublieft op met tellen. Het tekort gaat van de provisie van
de verenigingen af. Desondanks kon er toch €66,51 worden bijgeschreven als resultaat over 2015-2016.
Voor het seizoen 2016-2017 zijn in totaal 86.561 zegels ingeleverd voor de reguliere omloop van de boeken.
Vanwege het grote aantal ingeleverde boeken konden we in juni t/m november extra kratten mee laten lopen.
In de extra boeken zaten 34.334 zegels en uit deze set zijn 1984 zegels verkocht. In onderstaande grafiek zijn
de verkopen van de stuiverboeken per jaar te zien. Seizoen 2016-2017 is bijgewerkt tot en met december.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Deze grafiek laat zien dat de extra boeken niet hebben geleid tot extra omzet en dat de verkopen in lijn liggen
met voorgaande jaren.
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Rondzending
Tot onze grote vreugde hebben meerdere leden in het afgelopen jaar rondzendboekjes ingeleverd.
Naast de weg naar de stuivertjesboeken heeft men hopelijk ook de weg naar het rondzendverkeer gevonden.
Aangevuld met inzendingen van niet leden en van onze zustervereniging Het Postmerk in de Bilt konden we
weer een gevarieerd aanbod aan de deelnemers aanbieden. Door voort te zetten wat we in het voorgaande jaar
als proef begonnen zijn, namelijk om bij diverse secties niet één maar twee dozen tegelijk aan de deelnemers
aan te bieden, kwamen bijna alle dozen langs de deelnemers. 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. Omdat ook de kosten beduidend minder zijn door over te stappen naar een
privérekening is de opbrengst voor de vereniging gelukkig hoger dan in de voorgaande jaren.
Bestuur
Dit jaar is de secretaris Piet Brunt afgetreden en David Koopman is aangetreden. Piet heeft zich 7 jaar ingezet
voor onze vereniging als secretaris.
Advies en Taxaties
De commissie is het afgelopen jaar 11 maal gevraagd om advies te geven dan wel een taxatie uit te voeren
over filatelistisch materiaal. De inschakeling kwam voor een deel van oud leden of de erfgenamen maar de
laatste tijd ook steeds vaker van personen van buiten de vereniging. Zij zijn dan door erfenis in het bezit
gekomen van filatelistisch materiaal maar hebben doorgaans geen weet van wat ermee te doen.
De volgende adviezen zijn gegeven:
5 x door verwezen naar een Veilinghuis
4 x materiaal meegekregen om het tijdens de clubveiling aan te bieden
1 x heeft de eigenaar bedenktijd gevraagd over het advies
1 x is, bij uitzondering, een taxatie gedaan t.b.v. een inboedelverzekering
De bezichtigingen hebben 3 x geleid tot een schenking aan Postfris ’68.
Naast deze 3 schenkingen hebben meerdere leden van de club ook materialen aangeboden om die t.b.v. de
club te verkopen.
Promotie
Promotie van onze vereniging doen we door elke maand een aankondiging van de verenigingsavond in de VAR
en de Brug te plaatsen.
Website
In 2016 werd de website van Postfris ’68 goed bezocht. Er is een grote piek te zien van rond 700 bezoekers
zowel op 1 als op 2 januari en er zijn wat kleinere pieken op 6 en 11 oktober met resp. 274 en 195 bezoekers.
Over heel 2016 heeft de website 18.367 bezoekjes gehad, gemiddeld zo’n 50 per dag.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Bezoekjes website Postfris '68 in 2016
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Samenwerking
De samenwerking met de zusterverenigingen is in 2016 gecontinueerd. Met PV Uithoorn, VV De Ronde Venen
en PVV Utrecht en Omstreken op het gebied van de stuiverboeken. Met Postmerk in De Bilt is samenwerking
op het gebied van het rondzendverkeer.
David Koopman,
3 Januari 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Uitkomst gesprekken PostNL inzake afschaffing stempels op kantoren PostNL
Het bestuur van de KNBF is zeer verheugd u te kunnen melden dat de intensief gevoerde gesprekken door de
voorzitter van de KNBF, de heer Jan Cees van Duin, met PostNL tot positief resultaat hebben geleid.
Hieronder vindt u het persbericht dat vandaag (23-02-2017) naar diverse media is gestuurd.
PERSBERICHT
PostNL heeft in overleg met de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF) besloten
binnenkort in al zijn Retail vestigingen pakketten en aangetekende zendingen die met postzegels gefrankeerd
zijn, weer te gaan afstempelen. Hiermee komt PostNL tegemoet aan de wens van filatelisten en
postzegelhandelaren die aandacht hebben gevraagd voor het ontwaarden van de postzegels met een pen.
PostNL heeft sinds 1 januari 2017 de dagtekeningstempels in al zijn Retail vestigingen afgeschaft en
voorgeschreven dat postzegels op gefrankeerde pakketten en aangetekende stukken met pen moeten worden
vernietigd. Het is in de ogen van postzegelverzamelaars en klanten die met zorg hun postzegels aanschaffen
onaanvaardbaar dat de prachtige postzegels die PostNL uitgeeft met balpen en viltstift worden bewerkt.
De KNBF heeft sindsdien dan ook intensief overleg gevoerd met PostNL om deze maatregel terug te draaien.
PostNL stelt nu na consultering van de KNBF de specificaties van de nieuwe stempels en de planning van de
uitrol vast. De uitkomsten communiceren partijen gezamenlijk richting de verenigingen en klanten van PostNL.
De doorgevoerde vereenvoudiging van de interne processen bij PostNL en de Retail vestigingen veranderen
hiermee niet.
Voor al uw vragen of nadere informatie kunt u terecht bij het Bondsbureau Postbus 4034, 3502 HA Utrecht,
telefoon 030-2894290, e-mail bondsbureau@knbf.nl.
Bondsbestuur KNBF
Utrecht, 23 februari 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de redactie:
I.v.m. de stukken voor de jaarvergadering is er niet voldoende ruimte voor het artikel ‘Filatelistische elementen
deel X’ van Jan Sangers.
Dit zal daarom in het april nr. van de Zegelaer Nieuwsbrief worden opgenomen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Filatelistische agenda 2017
Datum
9-11 maart

Evenement
Biennale

11 maart
16-18 maart

Beurs Postzegels, Munten,
Ansichtkaarten
Van Dieten postzegelveiling

17-18 maart

Filafair 2017

18 maart

Verzamelaarsmarkt

18 maart
24-25 maart

Apeldoornse Postzegel- en
Muntenbeurs
Antwerpfila

25 maart

Verzamelaarsmarkt

30 maart-1 april

De Nederlandse
Postzegelveiling
Algemene Verzamelbeurs

1 april
2 april

Beurs Postzegels, Munten,
Bankbiljetten

14-15 april

Brievenbeurs

15april

Verzamelaarsmarkt

15 april
22-23 april

Apeldoornse Postzegel- en
Muntenbeurs
Filamanifestatie

22-23 april

Papermoneyfair

24-26 april

Rietdijk Postzegelveilingen

29 april

Algemene Verzamelbeurs

Plaats
Espace Champerret – Hal
B/C, Paris (France)
AFAS Stadion,
Stadionweg 1, Alkmaar
Bakkerstraat 22,
Roermond
Maaspoort Sport &
Events, Marathonloop 3,
Den Bosch
Immitsj, Windmolen 75,
Mijdrecht
Wijkcentrum Het Bolwerk,
Ravelijn 55, Apeldoorn
Antwerp Expo. Jan van
Rijswijcklaan 191,
Antwerpen (België)
De Schalm, Oranjelaan
10, De Meern
Leeuwenveldseweg 14,
Weesp
Fries Congrescentrum,
Oprijlaan 3, Drachten
Best Western hotel,
Vliegveldweg 59-61,
Rotterdam
Sporthal De Mammoet,
Calslaan 101, Gouda
Immitsj, Windmolen 75,
Mijdrecht
Wijkcentrum Het Bolwerk,
Ravelijn 55, Apeldoorn
Sportcomplex,
Bernhardlaan 2, Diemen
De Poffermolen,
Plenkertstraat 50,
Valkenburg
Noordeinde 41, Den
Haag
Sporthal Hoogkerk,
Zuiderweg 70, Groningen

Informatie

10-16

17: 10-17
18: 10-16
Toegang: € 5
9:30-13
Toegang gratis
10-16
Toegang gratis
24: 10-17
25: 10-16
Toegang € 5
9-12
Toegang gratis

9:30-15
10-16

14: 10:30-17
15: 10-16
Gratis toegang
9:30-13
Toegang gratis
10-16
Toegang gratis
22: 10-18
23: 10-16
22: 9-18:30
Toegang € 12
23: 10-16
Toegang € 6

9:30-16

Ton van der Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ledenadministratie
Als nieuw lid hebben wij Dhr. R. Reijnen uit Utrecht kunnen registreren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------In Memoriam de heer Wendel
We moeten de laatste tijd vaak afscheid nemen van leden en oud-leden. Zo hebben we tijdens de
verenigingsavond van februari helaas stil moeten staan bij het overlijden van de heer Wendel.
De heer Wendel is vele jaren rondzendleider geweest en heeft zeer veel voor de Zegelaer betekend.
Namens de vereniging is een condoleancebrief aan de nabestaanden van de heer Wendel gestuurd.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Verenigingsavond
De verenigingsavond van februari was druk bezet. Tijdens deze avond, mochten we weer een nieuw lid
verwelkomen. Ik schrijf weer, want zowel tijdens de verenigingsavonden van december en januari heeft een
nieuw lid zich ingeschreven. Tevens waren er in februari enkele belangstellenden die hopelijk hun keuze op
onze vereniging laten vallen. Het zou fijn zijn als in de nabije toekomst het ledental ver over de 100 komt.
Janny Vierbergen-Eversen
vicevoorzitter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Veiling
Op de laatste verenigingsavond introduceerden we een nieuwe opzet van de veiling. Op een paar kleine
verbeterpuntjes na is deze opzet ons goed bevallen. Er is nu meer tijd om in de stuiverboeken te neuzen en met
elkaar de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Hoe bevalt het u? Laat het ons weten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Bibliotheek
Wie heeft op de verenigingsavond van februari jl. per ongeluk de Michel catalogus nr .7 Oost Europa 2012/13
meegenomen? Graag een berichtje aan Adri van Mourik, tel 030-6585752.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Voor vragen en opmerkingen over….
-

informatie op de website: neemt u contact op met de vicevoorzitter;
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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