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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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefoonnummers bestuursleden:
Bankrekeningnummers:
Voorzitter:
0346-261819
bankrekening nr. NL82 INGB 0002 2578 68.
Secretaris:
0348-443237
t.n.v. penningmeester Postfris ’68, Maarssen
Penningmeester
0346-563094
Betalingen rondzendverkeer:
Hoofd rondzendverkeer:
030-2881087
Betalingen van aankopen uit de rondzendingen op
Ledenadministratie:
030-6771442
bankrekening nr. NL24 INGB 0003 0574 16 t.n.v.
Veilingmeester:
030-6621322
Postfris’68, Utrecht
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 2014: € 16,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 8,00 per jaar.
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 41,65 per jaar.
Beëindiging lidmaatschap: Voor 1 december schriftelijk of per email aan de ledenadministratie.
J.H.H. Sangers, Alendorperweg 39, 3451 GK Vleuten, e-mail: jansangers@hetnet.nl.
Hebt u inmiddels een emailadres en wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg via de email ontvangen?
Geef dan uw emailadres door aan Harrie de Caes, dan ontvangt u in het vervolg de elektronische versie van
deze nieuwsbrief.
Dit is voor de vereniging goedkoper, want het bespaart ons druk- en portokosten.
e

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

Programma
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.
Na een druk bezochte verenigingsavond en een prima veiling heb ik weer even tijd voor een kort stukje in deze
nieuwsbrief.
Het was even hectisch toen we de veiling weer eens handmatig moesten afwerken maar gelukkig ging het nog
aardig vlot. Een woord van dank aan alle leden die het geduld konden opbrengen om te wachten op de
rekenaars. Hopelijk kunnen we volgende maand weer geautomatiseerd de veiling verwerken.
Ik vertelde u dat onze penningmeester in het ziekenhuis ligt maar inmiddels is hij weer thuis. Van hieruit wens ik
Harrie beterschap.
Tijdens de vergadering schetste ik u ook een beeld van het kostenplaatje, als we het penningmeesterschap
uitbesteden. (Noot van de redactie: Dit kan betekenen dat de contributie dan waarschijnlijk met € 20,-- per jaar
verhoogd wordt).
Voor een aantal van u was dit schrikken en ik kan u verzekeren dat ook ik hiervan schrok toen men mij dit
meedeelde, maar zoals ik opmerkte kan een vereniging niet zonder een goede penningmeester dus ik moet
echt op zoek naar een oplossing. Op zich is het een redelijk overzichtelijke klus, maar hij moet wel gedaan
worden. Wordt vervolgd!
Een leuke mededeling uit de bijeenkomst is dat we weer twee nieuwe leden hebben binnen onze vereniging en
dat is een prima bericht. Om ons heen worden postzegelverenigingen kleiner en kleiner en dat wij groeien heeft
onder andere te maken met de prima sfeer op de verenigingsavonden.
Voor velen van ons is de postzegelavond een uitje waar men duidelijk van geniet dus houden zo!
Als bestuur zullen we er alles aan doen om met nieuwe ideeën en suggesties de vereniging te laten groeien en
bloeien.
Zo beste mensen dat was het weer voor deze keer en ik zie u weer graag op onze volgende postzegelavond.
Jos Boss
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ledenadministratie.
Onlangs is bekend geworden dat afgelopen jaar ons lid dhr. J. Brand is overleden.
De volgende leden hebben hun lidmaatschap van Postfris ’68 per 01-01-2014 opgezegd:
R. de Koning uit Vleuten, G.W. Thijssen uit De Meern, Mw. A. Tetteroo uit Zegveld, W. Berghoef uit Harmelen
en G. Kruyt uit Vianen.
Als nieuw lid hebben wij de heer M. Adelaar uit De Meern kunnen verwelkomen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor vragen en opmerkingen over….
-

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

De betreffende telefoonnummers vindt u bovenaan deze nieuwsbrief.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naverkoop veiling.
Kavels, die tijdens de veiling niet zijn verkocht, worden tot aan de volgende veiling voor leden van Postfris ’68 te
koop aangeboden tegen de inzetprijs. Wie zich voor een kavel het eerst bij de veilingmeester meldt, is koper.
De koopprijs wordt verhoogd met 10% provisie en eventuele verzendkosten.
Neemt u voor informatie over de naverkooplijst contact op met de veilingmeester.
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