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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 Harrie de Caes doorgeven? 

U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief. 
 

Data en programma 1
e
 halfjaar 2014  

Verenigingsavonden Programma 
21 januari veiling 
18 februari grote veiling + verloting 
18 maart* algemene vergadering + euro veiling 
15 april veiling + (dia) lezing/quiz 
20 mei veiling + verloting 
17 juni* (opruimings)veiling 

*= wisseling stuiverboeken 
Verzamelaarsmarkt: 29 maart 2014, 9:00 tot 12:00 uur. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

De redactie van De Zegelaer, nieuwsbrief van Postfris ’68 wenst u: 

 

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

Van de voorzitter, 

Beste vrienden als jullie dit stukje lezen zijn we beland in 2014. 
En allereerst wil ik jullie allen een voorspoedig en vooral gezond 2014 wensen. 
Een nieuw jaar betekent nieuwe kansen, maar ook gevaren. 

Met onze vereniging gaat het goed, de avonden zijn prima bezocht en iedereen is enthousiast bezig met 
postzegelen. En daar doen we het voor! 
En de gevaren die kent u ook, na mijn oproepen voor vrijwilligers en een nieuwe penningmeester is het 
resultaat zeer bedroevend. 
Dus in 2014 moeten we maatregelen nemen om te zorgen dat de vereniging door kan blijven draaien.  
Een activiteit die in aanmerking komt om te worden gestaakt zijn de stuivertjesboeken. 
Ik weet dat ik een heleboel leden hier geen plezier mee zal doen maar ons blijft geen andere keus, wat qua 
bemensing niet meer kan worden uitgevoerd daar zullen we op termijn mee moeten stoppen.  
Wat betreft de penningmeester ligt de zaak iets eenvoudiger, het inhuren van een administrateur en/of 
penningmeester is een van de mogelijkheden. De gevolgen van een dergelijke beslissing kan ik op dit moment 
nog niet overzien maar dat de contributie dan drastisch zal moeten stijgen is een feit waar we niet omheen  
kunnen. 

Een nieuw jaar schreef ik boven biedt nieuwe kansen en ondanks de pessimistische geluiden die ik hierboven 
laat horen blijf ik optimistisch. We gaan niet bij de pakken neer zitten en zoeken verder naar oplossingen, maar 
beste mensen het eind van onze zoektocht nadert. 
Ik blijf erop vertrouwen dat mijn oproepen resultaat zullen opleveren en ik vertrouw ook op u allen dat u hieraan  
zult mee werken.  

We zien mekaar op de eerste bijeenkomst in dit nieuwe jaar en wens u voor nu het allerbeste. 

Jos Boss  

http://www.pf68.nl/
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Postfris en IBAN. 

In het betalingsverkeer wordt steeds meer gebruik van de zogenaamde IBAN-nummers gemaakt. 
Voor de automatisch verleende opdracht voor het betalen van uw contributie is dat nummer al ingevoerd. 
Wanneer u de betaling via een computerprogramma van b.v. ING zelf doet wordt het IBAN nummer  
aangepast. Dit als u alleen de bekende nummers gebruikt. 

Doet u alles zelf invullen dan dienen de navolgende nummers toegepast te worden. 
Het nummer van de penningmeester is NL82 INGB 0002 2578 68. 
Betalingen voor het rondzendverkeer NL24 INGB 0003 0574 16. 
Let u op de toepassing van hoofdletters. 
Het adres voor het rondzendverkeer is gevestigd in Utrecht. 

Tot slot nog uw aandacht voor het betalen van de contributie. Voor zover dat niet is gedaan graag voor  
1 februari doen. 

De penningmeester.  

------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 
Het uitgifteprogramma eerste halfjaar 2014 van Post.nl vindt u op onze site. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Voor vragen en opmerkingen over…. 

- informatie op de website: neemt u contact op met de voorzitter; 
- de rondzending: neemt u contact op met het rondzendcommissaris; 
- 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. 

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


