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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 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 
19 december* veiling + (kerst)verloting 

16 januari 2018 veiling 
20 februari 2018 veiling + verloting 
20 maart 2018* algemene vergadering + veiling 
17 april 2018 veiling 
15 mei 2018 veiling + verloting 
19 juni 2018* veiling 

*= wisseling stuiverboeken  

Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 31 maar 2017. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de Vicevoorzitter 

Beste leden, 
De verenigingsavond van november was een avond met een druk programma. Voor de laatste maal konden we 
in onze eigen stuivertjesboeken snuffelen, want de volgende drie maanden zijn de boeken van onze 
zustervereniging uit Mijdrecht aan de beurt; Jan Sangers vertelde aan de hand van de originele 
tentoonstellingstukken over de postgeschiedenis van Vleuten, de Meern en Oudenrijn en last but not least 
werden er die avond opnames gemaakt voor “U in de Wijk”.  

Waar zijn we nog meer mee bezig (geweest? 
Onze verzamelaarsbeurs werd, ondanks het feit dat de datum verkeerd in de Filatelie vermeld stond, door 
ongeveer hetzelfde aantal bezoekers bezocht als onze voorjaarsbeurs. Diverse leden hadden een gratis tafeltje 
gehuurd en er werd weer leuk gehandeld en geruild. 
Anna-Marie Branderhorst heeft namens de jubileumcommissie op de verenigingsavond van oktober de 
aanwezige leden al persoonlijk benaderd om een stukje te schrijven. Ton van der Wurff doet elders in deze 
nieuwsbrief, voor diegenen die toen niet aanwezig waren en voor diegenen die het vergeten zijn, uit de doeken 
wat wij graag van u zouden willen ontvangen. 
De veilingmeester ziet nog steeds met belangstelling goede kavels tegemoet. 
De kratten van de stuivertjesboeken voor het volgende seizoen raken al aardig vol. Er zijn nog een paar 
plaatsen over. Inlichtingen en inleveren bij Gert. En u weet het: vol=vol. 
Voor de rondzending hebben diverse leden na onze laatste oproep nog wat boekjes ingeleverd. Toch blijven 
nieuwe boekjes evenals nieuwe deelnemers steeds welkom. 
Tot slot wil het bestuur op de verenigingsavond van dinsdag 19 december met u de begroting en de 
contributie voor 2018 behandelen. Een uitnodiging hiervoor vindt u elders in deze nieuwsbrief. 

Graag tot ziens op de verenigingsavond van 19 december 2017. 

Janny Vierbergen-Eversen 
  

http://www.pf68.nl/
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Beste Leden,  

Naar aanleiding van de begroting voor 2018 stelt het bestuur voor om de contributie te verhogen. De algemene 
kosten stijgen en we hebben volgend jaar ons 50 jarig jubileum. Om niet verder in te teren op het vermogen 
stelt het bestuur voor om de contributie te verhogen met €1,-- van €17,-- naar €18,-- per jaar (zonder filatelie).  
De abonnementsprijs van De Filatelie is voor zover wij weten ongewijzigd (€25,65). Hiermee komt het 
lidmaatschap met De Filatelie op €43,65. Dit voorstel willen we graag voorleggen aan u in een extra 
ledenvergadering. 

Deze extra ledenvergadering wordt gehouden op onze eerstvolgende verenigingsavond dinsdag 19 december 
om 20:00. De agenda vindt u hieronder en de begroting vindt u in de bijlage van deze nieuwsbrief. 

David Koopman, secretaris 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Agenda voor de Algemene Vergadering van Postzegelvereniging Postfris ’68 op dinsdag 19 december 
2017, aanvang 20:00 uur 

1. Opening. 

2. Mededelingen. 

3. Begroting 2018 

4. Contributie 2018 

5. Rondvraag. 

6. Sluiting. 

Op deze avond wordt u een kop koffie of thee aangeboden. 

Ad 3. Aan de begroting liggen de volgende overwegingen ten grondslag: 

Contributie 

Aantal betalende leden per 1 november 2017: 84 à € 18,-, een voorgestelde verhoging van € 1,--. 

Verlotingen 
Vier verlotingen per jaar, met een prijzengeld van ongeveer 2/3 van de verwachte opbrengst. 

Nieuwsbrief 
Het aantal te versturen nieuwsbrieven per post zijn nagenoeg nihil. 

Zaalhuur 
10 bijeenkomsten tegen de huidige huurprijs van € 83,50 per keer plus verhoging van 3%. 

KNBF 
Aantal betalende leden per 1 november 2017: 84. Bondsbijdrage per lid € 4,95. 
 
In de bijlage vindt u de begroting van 2018 en de begroting en resultaten van voorgaande jaren. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Oproep! 

Wie wil zijn of haar verzameling of een deel ervan op de verenigingsavond laten zien in onze verenigings-
kaders. Daarmee kunnen we de avonden nog levendiger laten verlopen. U kunt gebruik maken van de 
mogelijkheid om het woord te voeren om de collectie die u laat zien uit te leggen. Dat hoeft niet maar kan wel.  
U kunt uw verzameling laten zien op albumbladen of zelf gemaakte bladen. 

Tijdens de afgelopen verenigingsavond was er een presentatie waarbij Jan Sangers vertelde hoe deze 
verzameling opgezet was met nog enkele wetenswaardigheden. 
Als u denkt, ik zou wel willen, maar weet niet hoe, kunt u zich laten ondersteunen door Jan Sangers die enige 
ervaring heeft in het tentoonstellen. 
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NAPO een onbekende postdienst?    

In een van mijn vorige bijdrages December 2016 heb ik u beloofd terug te komen op deze niet al te bekende 
postdienst. 
NAPO staat voor Netherlands Army Post Office. Een onderdeel van het ministerie van Defensie.  
Als je zoekt op internet naar NAPO kom je vele betekenissen tegen. Van een rivier in Zuid Amerika tot het 
maken van tekenfilms d.m.v. animaties. 
Terug naar deze postdienst van Defensie. Zelf spreekt men binnen Defensie van MPO ofwel Militaire Post 
Organisatie. Lekker verwarrend met al die afkortingen. Binnen o.a. Defensie heeft men het gebruik van 
afkortingen tot een ware kunst verheven. 
 

Waarvoor is deze MPO ingericht. Hier de taakomschrijving van de MPO: 
De Militaire Post Organisatie (MPO) verzorgt de post van en naar de missiegebieden voor de volgende 
eenheden (als u de link volgt komt u op de site waar u de diverse nummers kunt vinden om de post naar te 
verzenden)  
 

De Koninklijke Marine 
 De Koninklijke Landmacht 
 De Koninklijke Luchtmacht 
 De Koninklijke Marechaussee 
 

Om post te verzenden wordt de volgende instructie gegeven.  
Gebruik de volgende adressering voor post naar een schip of eenheid in het buitenland: 

Rang, initialen en naam 
Werknemer ID 
Naam van eenheid of schip 
NAPO (gevolgd door het nummer van de bestemming) 
3509 VP UTRECHT 

 

Men gebruikt geen postzegels maar eigen stempels zoals te zien in de afbeeldingen. Toevallig weet ik dat deze 
kaart verzonden is vanuit Libanon, op 1-10-1985. Midden onder aan de kaart het logo van Unifil. Naast het 
veldpoststempel 95 nog het port betaald stempel gezet door NAPO in Utrecht. 
Het kantoor is gevestigd op het Herculeslaan, Kromhoutkazerne. 
  

 
 

Het tweede poststuk dat ik laat zien is afkomstig uit de Bosnische oorlog waar onze troepen gelegerd waren. 
Bekend geworden vanuit het Sebrenica drama. Deze militair, de jongere broer van de hiervoor afgebeeld kaart, 
maakte deel uit van een van de missies in Bosnië. Dat kunnen we opmaken uit de afzender zoals op de 
achterzijde van de envelop staat geschreven 
 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/thuisfront/inhoud/post
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Alle standplaatsen zoals in ambassades en missies krijgen een eigen NAPO nummer. Ieder missiegebied of 
ambassade van Nederland heeft een eigen nummer. Op ambassades zijn immers militaire attachés 
gestationeerd. Als je vanuit Nederland post wilt verzenden kan je via de website opzoeken welke nummers er 
aan bepaalde gebieden gekoppeld zijn. B.v. Afghanistan heeft op dit moment vier NAPO nummers. Alle vier op 
een andere plaats. Op de website krijg je helder te zien wat wel of niet mag. In een PDF file staat dit precies 
aangegeven.  
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Alle informatie is vrij verkrijgbaar. Als u familie of vrienden heeft die uitgezonden zijn en u wilt een pakketje of 
een brief verzenden, waar ter wereld dan ook, dan is de Militaire Post Organisatie de draaischijf waarvan u 
gebruik maakt. 
 

 
 

Tot slot nog deze laatste afbeelding. Hierop is te zien dat post wordt doorgestuurd door NAPO. Facteur is het 
Frans voor postbode. Wilt u zich verder verdiepen in de wereld van deze Militaire Post Organisatie dan heeft u 
er een leuk verzamelgebied bij.  

Jan Sangers 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het meest bijzondere stuk in uw verzameling 

Elke verzamelaar heeft in zijn verzameling een stuk, dat ie zelf om welke reden dan ook heel bijzonder vindt.  
De leden van Postfris ’68 zijn daar natuurlijk geen uitzondering op. Wij zijn op zoek naar de bijzondere stukken 
in de verzamelingen van onze leden. 
Wij willen dan ook graag van u een scan hebben van dat bijzondere stuk in uw verzameling met daarbij 
vermeld, waarom het volgens u zo’n bijzonder stuk is. Mocht u moeite hebben met het scannen of het 
opschrijven van het waarom, dan willen we u graag een handje helpen. Zo zullen we bijvoorbeeld op de 
clubavond een scanapparaat bij ons hebben met een laptop. 
Wat gaan we vervolgens met al die bijzondere stukken doen? We gaan ze bundelen tot een boekje, waarin alle 
leden laten zien, wat voor hen het meest bijzondere stuk uit hun verzameling is. Daarbij geldt natuurlijk, dat u 
zelf bepaalt welk stuk dat is en waarom u dat vindt. Het moet wel om een filatelistisch stuk gaan. 
Volgend jaar bestaat de vereniging 50 jaar. Ieder lid van Postfris ‘68 krijgt dan een exemplaar van die bundel.  
Een bundel met een bloemlezing van de bijzondere stukken uit de verzamelingen van diezelfde leden. 
De redactie, die de bundel gaat samenstellen, bestaat uit: Anna-Marie Branderhorst, Jan Sangers en Ton van 
der Wurff. Bij hen kunt u terecht met uw scan plus verhaaltje, uw vragen en uw verzoeken voor hulp bij het 
scannen of schrijven. Als gemeenschappelijk e-mailadres hebben we: abranderhorst@ziggo.nl. 
Wij hopen, dat alle leden meedoen en we een bundel krijgen van alle leden, voor alle leden. 

Bedankt alvast. 

Namens de bundelredactie, Ton van der Wurff 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Albumsupplementen 2017 

De albumsupplementen 2017 voor de Nederlandse Davo albums zijn al leverbaar. De aanvullingen 2017 voor 
andere Davo albums en albums van andere merken zullen spoedig volgen. Stampie kan ze allemaal leveren en 
u krijgt als lid van Postfris een leuke korting. 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Decemberzegels 2017 

 
Op 20 november zijn de Decemberzegels weer 
verschenen. Een velletje van 20 stuks met 2x 
10 verschillende zegels kost dit jaar € 14.60.  
Er wordt ook nog een velletje van 10 stuks 
uitgegeven met 10 verschillende zegels voor 
€ 8.30. Voor dit velletje van 10 zal Davo evenals 
voor dat van 2016 een apart blad uitgeven.  
Op uw Kerst- en Oud-en-Nieuwpost kunt u 
trouwens alle voorgaande edities van de 
Decemberzegels, die de tekst “December” 
hebben, ook nog gebruiken. Overigens, wilt u 
nog goedkoper uit zijn met uw decemberpost, 
verstuur het dan met Sandd. U betaalt dan 
slechts € 0.50 voor een postzegel en kunt de 
post ook nog versturen met DPD, die 
samenwerkt met Sandd. 
De Decemberzegels van dit jaar werden 
ontworpen door tien jonge kunstenaars.  
De ontwerpen werden gebaseerd op 
kerstverhalen van tien “Bekende Nederlanders”. 
De naam van de tien BN-ers staat op de 
voorzijde van het postzegelvel. Het zijn Anita 
Witzier, Loretta Schrijver, René en Natasja 
Froger, Irene Moors, Janny van der Heijden, 
Ruth Jacott, Lieke van Lexmond, Tim Hofman, 
Tineke Schouten en Wendy van Dijk. Op de 
achterkant van het postzegelvel zijn in een kort 
citaat hun kerstverhaal vermeld. 

Ton van der Wurff 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gebruik van Decemberzegels 

Vanaf 2010 hebben Decemberzegels geen waardeaanduiding meer, maar het opschrift “DECEMBER”. Deze 
zegels mogen in de kerstperiode gebruikt worden op dezelfde manier als de decemberzegels van 2017, dus 
zonder extra bij te plakken. 
Buiten de kerstperiode mogen deze zegels ook gebruikt worden, maar dan hebben ze de volgende waarden en 
moet er dan ook bijgeplakt worden: 

Decemberzegels van 2016 hebben een waarde van 65 cent 
Decemberzegels van 2015 hebben een waarde van 64 cent 
Decemberzegels van 2014 hebben een waarde van 59 cent 
Decemberzegels van 2013 hebben een waarde van 55 cent 
Decemberzegels van 2012 hebben een waarde van 40 cent 
Decemberzegels van 2011 hebben een waarde van 36 cent 
Decemberzegels van 2010 hebben een waarde van 34 cent 

Decemberzegels met een eurowaarde mogen ook nog gebruikt worden, maar dan moet er bijgeplakt worden tot 
het reguliere tarief (bijvoorbeeld 78 cent voor brieven tot 20 gram binnen Nederland), ook in de kerstperiode. 

Ton der Wurff 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijziging posttarieven 

Per 1 januari 2018 wijzigen de posttarieven als volgt: 
basistarief voor brieven binnen Nederland wordt € 0.83 
basistarief voor brieven naar het buitenland wordt € 1.40 

Tip: koop uw zegels dan ook nog in 2017. 

Ton van der Wurff 
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Filatelistische agenda 2017 

Datum Evenement Plaats Informatie 

23 december Verzamelaarsbeurs Oude Parochiehuis, 
Bozenhoven 152, 
Mijdrecht 

9:30-13 
Toegang gratis 

28-29 december Eindejaarsbeurs/Stamptales De Veluwehal, Nieuwe 
Markt 6, Barneveld 

28: 10-17 
29: 10-16 
Toegang € 3 

 
Filatelistische agenda 2018 

Datum Evenement Plaats Informatie 

2 januari Uitgifte “Beleef de natuur – 
Reptielen en Amfibieën” 

 10 verschillende 
zegels in een velletje 

27 januari Verzamelaarsbeurs Oude Parochiehuis, 
Bozenhoven 152, 
Mijdrecht 

9:30-13 
Toegang gratis 

27-28 januari Filateliebeurs Dudok Arena, Arena 303, 
Hilversum 

27: 10-17 
28: 10-16:30 
Toegang gratis 
Parkeren gratis 

29 januari Uitgifte “Mooi Nederland – 
Stadspoorten” 

Vianen, Bergen op Zoom 
en Hattem 

3 velletjes met ieder 5 
dezelfde zegels 

 
Ton van der Wurff 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Voor vragen en opmerkingen over…. 

- informatie op de website: neemt u contact op met de vice-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. 

 


