2e jaargang – nummer 10 – december 2013

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 Harrie de Caes doorgeven?
U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Data en programma 2013
Verenigingsavonden
e
10 december (2 dinsdag)*

Programma
veiling + (Kerst)verloting

* wisseling stuiverboeken: december: een van de drie zusterverenigingen.
e

Data en programma 1 halfjaar 2014
Verenigingsavonden
21 januari
18 februari
18 maart*
15 april
20 mei
17 juni*

Programma
veiling
grote veiling + verloting
algemene vergadering + euro veiling
veiling + (dia) lezing/quiz
veiling + verloting
(opruimings)veiling

*= wisseling stuiverboeken
Verzamelaarsmarkt: 29 maart 2014, 9:00 tot 12:00 uur.
------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------Van de voorzitter.
Beste leden van Postfris ’68,
Na een korte vakantie in een heel zonnig en warm Spanje ben ik weer terug in ons kikkerlandje.
Hier heeft de herfst zijn intrede gedaan en hebben we de eerste storm weer achter de rug.
De laatste maand van 2013 is bijna begonnen en daar gaan we nog iets moois van maken, we hebben nog één
clubavond tegoed dit jaar. Dus nog alle kans om een paar mooie postzegels te scoren!
Zowel de veiling als het rondzendverkeer in het seizoen 2013/2014 zijn goed ontvangen en over de stuivertjes
boeken hoef ik het niet te hebben.
Het fanatisme en enthousiasme dat op de verenigingsavonden ten toon wordt gespreid, als het gaat om de
stuivertjesboeken, is mooi om mee te maken.
Ik had beloofd U allen op de hoogte te houden met betrekking tot de wervingsacties voor vrijwilligers en de
zoektocht naar een nieuwe penningmeester.
Het resultaat is bedroevend, één persoon heeft zich gemeld voor de ledenadministratie en dat is absoluut
onvoldoende.
Beste mensen als u Postfris’68 aan het hart gaat dan meldt u zich a.u.b., ik kan u verzekeren zonder vrijwilligers
kunnen en willen wij als bestuur niet verder.
We hebben een prachtige vereniging die groeit en nog bloeit laten we dat zo houden!
Dan wil ik ook nog even terugkomen op de mogelijkheid ingeleverde veilingstukken opnieuw aan te bieden
tegen een lagere prijs. Denk hier eens over na en neem contact op met onze veilingmeester, Alle Wuring, die
kan u haarfijn uitleggen hoe dit werkt en welke mogelijkheden er zijn.
En tot slot onze volgende bijeenkomst op dinsdag 10 december komt eraan en ik wens u alvast veel plezier.
Tot dan,
Jos Boss
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------In Memoriam Kas ten Broeke.
Op 7 oktober j.l. is Kasper ten Broeke overleden. Binnen Postfris ‘68 is hij jaren actief geweest als semi
handelaar voor de Nederland verzamelaar. Nadat hij kort na het overlijden van zijn vrouw zelf ziek werd was hij
niet meer in staat onze vereniging te bezoeken.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen sterkte met dit verlies.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------1
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de penningmeester.
Het is al weer bijna 2014. De leden die geen automatische afschrijving voor de contributie hebben afgegeven
wil ik verzoeken het contributiebedrag van nog steeds € 16,- te willen betalen op de verenigingsavond dan wel
overschrijving naar het bekende gironummer 22578768.
Ik hoop dat alle bedragen voor 1 februari 2014 zijn voldaan.
Harrie de Caes
--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Klacht Postnl.
In de Nieuwsbrief van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF) van oktober kunt u
lezen, dat ik een klacht heb ingediend bij Postnl. Ik krijg namelijk regelmatig aangetekende stukken en
pakketjes uit Nederland, maar ook uit het buitenland. De afzenders daarvan weten, dat ik filatelist ben en
plakken dan ook bij voorkeur fraaie postzegels en postzegelblokjes op de poststukken. Een verademing in een
tijd, dat je bijna geen leuke postzegels meer op poststukken ziet.
Postnl voorziet het poststuk daarna nog van wat postale stickers, zoals bijvoorbeeld een aantekensticker en een
bij-geen-gehoor-sticker. Deze stickers worden met uiterste precisie over de postzegels heen geplakt, waarbij
het de kunst lijkt om zoveel mogelijk postzegels met zo’n sticker te raken. Met een tweede sticker zijn dan ook
altijd alle postzegels de klos.
Probleem is, dat je een sticker niet van een postzegel afkrijgt zonder de postzegel kapot te scheuren.
Het resultaat is dan ook, dat veelal de postzegels regelrecht de vuilnisbak in kunnen. Voor een filatelist is dat
een misdaad. Een aanslag op je hobby. En een mateloze irritatie is het resultaat elke keer als je weer een
postzending ontvangt. Niet alleen word je van mooie postzegels beroofd, die postzegels vertegenwoordigen ook
nog eens een zekere waarde.
Reden dan ook voor een klacht bij Postnl. Helaas was een klacht niet voldoende en moesten er meerdere
verstuurd worden. Ik kreeg namelijk steeds te horen, dat mijn klacht aan de betreffende afdeling zou worden
doorgegeven. Het bekende kluitje, waarmee je het riet wordt ingestuurd. Na wat klachten met kluitjes was ik het
zat en zette in de klacht een andere toon in. Dit keer kreeg ik een antwoord van het hoofd van de pakketdienst.
Eerst het bekende begin, dat hij het toch wel erg vervelend vond. Om daarna meteen door te geven, dat hij er
niets aan ging doen. Immers zo waren zijn woorden, voor Postnl zijn postzegels van geen enkele waarde.
Ze kunnen dan ook beplakt worden.
Met dit ongelooflijke en waanzinnige antwoord wendde ik mij tot de Bond. Tot mijn verbazing en ontsteltenis
kreeg ik daar te horen, dat de Bond regelmatig bij Postnl eenzelfde klacht neerlegt en ook eenzelfde antwoord
ontvangt. Door het vervangen in de afgelopen jaren van postbeambtes door huisvrouwen en zzp-ers is bij de
posterijen het begrip filatelie ook geëlimineerd. Zelfs enige moeite doen om filatelisten hun hobby uit te kunnen
laten oefenen is al te veel gevraagd.
Vreemd is, dat de georganiseerde filatelie, belichaamd door de Bond, daar ook geen vat op kan krijgen.
Ondanks een regelmatig overleg tussen Bond en Postnl blijft voor Postnl een postzegel op een poststuk totaal
waardeloos. Uiteraard vallen daar de postzegels verkocht door “Groningen”, die rechtstreeks de albums ingaan
zonder dat daarvoor een dienst verricht hoeft te worden, daar niet onder. Ook zul je voor een postzegel gekocht
bij een postafdeling in een winkel (postkantoren zijn immers ook geëlimineerd) nog steeds moeten betalen om
een poststuk verzonden te krijgen.
Het hoofd van de pakketdienst eindigde zijn mailtje met de hoop uit te spreken, dat ik op een andere wijze aan
mijn postzegels kon komen. Hij gaf daarmee aan geen enkel benul te hebben van de filatelie.
Postnl was door haar uitgiftebeleid al op weg om veel filatelisten en dus inkomsten kwijt te raken. Door het
begrip filatelie uit te bannen is Postnl op de goede weg om het verzamelen van echt gelopen zegels de nek om
te draaien.
Ik vraag afzenders nu om zoveel mogelijk geen gebruik te maken van Postnl als vervoerder. Dan maar geen
mooie zegels. Ben ik in ieder geval van de irritatie verlost.
Ton van der Wurff
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------Grote filatelistische en numismatische jaarafsluiting in Barneveld:
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 december 2013 vindt in de Veluwehal aan de Nieuwe Markt 6 te Barneveld weer
de inmiddels overbekende Eindejaarsbeurs plaats. Een ideale gelegenheid om tijdens de kerstvakantie met uw
hobby bezig te zijn. Voor een entree van slechts €. 3, - krijgt u toegang tot de grootste jaarlijkse postzegel- en
muntenbeurs van de Benelux. Voor de jeugd t/m 17 jaar is de toegang gratis.
Tevens krijgt iedere bezoeker een gratis exemplaar van Filakrant no.3, alsmede een uitgebreide
standhouderslijst met plattegrond.
Op beide dagen is de beurs geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Vanwege de verwachte drukte start de kaartverkoop al vanaf 9.00 uur met meerdere kassa’s.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Tijdens de Eindejaarsbeurs is het door de gemeente Barneveld mogelijk gemaakt om in het hele centrum,
dus ook in de directe omgeving van de hal gratis te parkeren. ( normaal is een dagkaart €.6.00)
Station Barneveld centraal ligt op 400 m. van de hal.
Voor informatie: tel. 06-30718411 (ná 18.00 uur );
website : http://www.eindejaarsbeurs.nl/02/index.html; E-mail: organisatie@eindejaarsbeurs.nl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
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