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De tweede Nieuwsbrief al weer. Op de eerste nieuwsbrief hebben we veel leuke 
reacties gehad. Enkele leden hadden moeite met het openen van de Nieuwsbrief of 
onderdelen er in. Mogelijk staan bij hen de instellingen niet juist om de Nieuwsbrief 
goed te kunnen ontvangen. Mocht u problemen hebben gehad, dan is het een 
geruststellende gedachte, dat u niets heeft gemist. De inhoud van de Nieuwsbrief 

was precies hetzelfde als die van de Zegelaer. 
 

Voordat we echt met de Nieuwsbrief gaan beginnen nemen we eerst twee proeven. 
Deze Nieuwsbrief is dan ook in een andere vorm dan de vorige. Bij de vorige 
Nieuwsbrief kreeg u in de e-mail verwijzingen naar de teksten op de website. Bij 
deze Nieuwsbrief krijgt u in de e-mail een verwijzing naar de gehele Nieuwsbrief, 
die in PDF-formaat op de website staat opgeslagen. 
We willen graag weten, welke van de twee vormen u het beste bevalt. Deel het ons 

mee via de e-mail van de redactie: redactie.dezegelaer@hetnet.nl. Met de beste vorm gaan we na 
het zomerreces van start. 

 
Bij de eerste proef met de Nieuwsbrief kregen we een aantal e-mails retour, omdat 
het e-mailadres onjuist bleek te zijn. Wij hebben ze weten te herstellen en 
uiteindelijk is alles goed terecht gekomen. Mocht er in uw e-mailadres een wijziging 
optreden, laat dat dan aan de ledenadministratie weten. 
Harrie de Caes 

 
Onze bijeenkomst van 19 juni staat in het teken van de nieuwe stuiverboeken. De al 
bij mij ingeleverde stuiverboeken voor volgend seizoen kunt u tijdens deze avond al 
in zien. Tevens krijgt u de boeken van dit seizoen terug samen met de afrekening. 
Heeft u nieuwe stuiverboeken? Lever ze zo gauw mogelijk in, want na telling gaan ze 
meteen meedraaien. Nog even wat regeltjes: zegels naast elkaar insteken (niet over 
elkaar), per regel in het stockboek het aantal zegels aangeven en ook per blad en 

met een los blaadje of een geeltje uw naam in het stockboek doen. Als u nieuwe boeken op de 
junibijeenkomst inlevert gaan ze vanaf de septemberbijeenkomst al in roulatie. 
Ton van der Wurff 
 

Vanuit onze bibliotheek kunt u tijdens de clubavonden een Michel catalogus lenen 
voor 1 euro. U levert hem dan de eerstvolgende clubavond weer in. Wie slim is 
leent een catalogus op de clubavond van 19 juni. De eerstvolgende clubavond is pas 
op 18 september, maar de leenprijs blijft 1 euro. Dat is 3 maanden lenen voor maar 
1 euro!! U kunt hem alvast reserveren bij Adri van Mourik. 
 
Op 29 september organiseren we een verzamelaarsmarkt. Het belooft weer een 
gezellige beurs te worden met (semi)handelaren, stuiverboeken, gratis verloting, 
ruiltafels, vraag- en aanbodbord, taxaties en verkoopadvies. Voor een eigen tafeltje 
op die markt kunt u contact opnemen met de promotor, Gert Berrens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afrekening aangeboden kavels 
Er zijn meerdere leden onder ons die met enige regelmaat kavels voor de 
veiling aanbieden.  
Uit ervaring weet ik dat onze vereniging door mijn inzet heel snel de 
opbrengst aan de aanbieders van kavels kan laten weten en ook heel snel de 
gelden op hun bank- of gironummer gestort krijgen.  

Maar er is nog versnelling mogelijk die ook voor onze vereniging tot kostenbesparing leidt. Hoe dan 
zult u zich dan afvragen.  
Welnu, in het computerprogramma waarmee de aankoopkosten aan de bieders kenbaar worden 
gemaakt en ook redelijk snel tot afrekening kan komen is het mogelijk ook de aanbieders van kavels 
de verkregen opbrengst uit te betalen. Men moet dan uiteraard op de veiling aanwezig zijn. Men 
weet dan immers of er van de door hun aangeboden kavels verkocht zijn.  
Na afloop van het betalen van de koopsommen kan ook de opbrengst berekend worden en dan ook 
contant worden uitgekeerd.  
Thans worden de opbrengsten via het gironummer van de vereniging naar de verkopers 
overgeboekt. Er moet dan wel de verkregen opbrengst op dat nummer worden gestort. Aan beide 
handelingen zijn kosten verbonden die bespaard worden wanneer op de veilingavond tot afrekening 
gekomen wordt. Het vraagt dan wel enige wachttijd want wil betaald kunnen worden dan zal er eerst 
gestort moeten zijn. Maar ook hier geldt dan dat geduld hebben een schone zaak kan zijn.  
Graag wil ik na de vakantie met het bovenstaande gaan starten.  
Harrie de Caes. 
 

Alle gegevens over de vereniging vindt u op onze website, www.pf68.nl. Hier vindt u 
ook het programma voor 19 juni en de complete veilinglijst. 
 
 
 

 
Namens het bestuur wens ik u: 
 
 
 
 
 
 
Want de vereniging is: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ton van der Wurff 

 

 

 

 


