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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 Jan Sangers, 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 maart*
15 april
20 mei
17 juni*

Programma
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 aantal pessimistische berichten van mijn kant met betrekking tot de vervanging van onze
penningmeester kan ik nu eindelijk een goed bericht aan u melden.
Zoals ik u eerder meldde hebben wij als bestuur besloten om met name de functie van penningmeester te
splitsen, de functie was in de loop van de jaren redelijk omvangrijk geworden en van een vrijwilliger werd dan
ook een behoorlijke inzet gevraagd. Het besluit om penningmeester (op de centen passen) en
ledenadministrateur (wie en wat met lidmaatschap) te scheiden is inmiddels in werking gesteld. En nu het
goede nieuws!
De inzet van een van onze leden heeft geleid tot het vinden van een nieuwe penningmeester, Marco van
Dijkhuizen heeft tot mijn grote vreugde ja gezegd tegen de job. En ik dank Marco dan ook hartelijk voor zijn
toezegging.
En dan hebt u misschien al wel gehoord dat onze zeer gewaardeerde oud voorzitter Jan Sangers zich
beschikbaar heeft gesteld om de ledenadministratie te gaan voeren. En bij Jan is dit in goede handen kan ik u
verzekeren. Jan bedankt.
Voor de stuivertjesboeken heeft ook iemand zich beschikbaar gesteld om te helpen bij de werkzaamheden, u
allen zit met veel plezier, op de verenigingsavonden te snuffelen in de boeken. Maar niemand realiseert zich
voldoende hoeveel werk in deze activiteit verborgen zit en ik ben dan ook blij dat David Koopman (een van de
jongste leden van onze vereniging) beschikbaar is om bij de stuivertjesboeken te helpen. Ook David bedankt.
Ja mensen, uiteindelijk hebben we een aantal vacatures ingevuld maar u zult begrijpen dat het proces mij niet
vrolijk heeft gestemd.
Ik hoop dat een volgende keer de animo om enige werkzaamheden te gaan doen voor de vereniging wat groter
is onder onze eigen leden, het makkelijkst zijn we allemaal consument maar dan is elke vereniging een kort
leven beschoren.
1

3e jaargang – nummer 3 – maart 2014

Nieuwsbrief Postfris ’68

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot slot wil ik onze huidige penningmeester, Harrie de Caes, hartelijk danken voor de extra inzet in de afgelopen
maanden om de transitie van de werkzaamheden in goede banen te leiden.
Beste leden, na dit stukje rest me niets anders meer dan u allen van harte uit te nodigen om aanwezig te zijn op
de volgende bijeenkomst op 18 maart aanstaande. Onze jaarvergadering staat dan op de rol en het is goed als
zoveel mogelijk leden dan aanwezig zijn.
Met vriendelijke groeten,
Jos Boss
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Agenda voor de Algemene Vergadering van Postzegelvereniging Postfris ’68
op dinsdag 18 maart 2014, aanvang 20.00 uur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Verslag van de Algemene Vergadering van 19 maart 2013.
Algemeen jaarverslag.
Financieel verslag 2013.
Verslag van de kascontrolecommissie.
Decharge van het bestuur.
Begroting 2014.
Verkiezing van de kascontrolecommissie.
Contributies en provisies.
Bestuursverkiezing.
Rondvraag.
Sluiting.

Ad 4, 5, 6, 9.
Voorafgaand aan de Algemene Vergadering op 18 maart liggen de betreffende stukken voor de leden klaar op
de verenigingstafel bij de ingang van de zaal. Het is ook mogelijk om de bijlagen bij de secretaris op te vragen.
Ad 12.
Aftredend zijn Jos Boss en Harrie de Caes. Jos is herkiesbaar, Harrie is niet herkiesbaar.
Om in de twee openstaande vacatures (oude vacature en Harrie) te voorzien worden kandidaten verzocht zich
aan te melden bij het bestuur.
Op deze avond wordt u een kop koffie of thee aangeboden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Taakwisseling.
Zoals bekend stopt de penningmeester met zijn activiteiten. Een daarvan is de ledenadministratie.
Vanaf 11 februari is deze taak overgenomen door Jan Sangers u wellicht bekend als een vroegere voorzitter.
Hij is voor het uitoefenen van deze taak geen bestuurslid.
Eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens zoals bij voorbeeld verhuizing, wijziging emailadres, andere
bank dient u aan hem door te geven.
Hij is telefonisch bereikbaar onder 030-6771442. Zijn emailadres is jansangers@hetnet.nl.
Ook nieuwe leden kunt u aan hem doorgeven. Als u een nieuw lid aanbrengt ontvangt u een waardebon van
€ 10,--.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Website Postfris ‘68
De website van Postfris ’68 is vanaf augustus 2010 beschikbaar en wordt goed bezocht.
In de grafieken van de gemiddelde bezoekersaantallen valt af te lezen, dat in 2013 gemiddeld 107 keer per dag
een bezoekje aan de website werd gebracht. Dat is beduidend hoger dan in voorgaande jaren. Dat komt voor
een deel door het plaatsen van de veilinglijst op de website.
De website wordt in juli het meest bezocht. Overigens net als voorgaande jaren. Dat is vreemd, want precies in
die maand liggen de activiteiten van de club stil.
Jos Boss heeft op 1 februari het beheer van de website van mij overgenomen. Vanwege het informatieve
karakter van de site is het beter als een bestuurslid het beheer doet. Ik wens Jos er veel plezier mee.
Ton van der Wurff
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stuiverboeken seizoen 2012-2013
Stuiverboeken bij Postfris in roulatie
Bij Postfris waren in het seizoen 2012-2013 achtereenvolgens in roulatie de sets van Postfris zelf, Utrecht en
Uithoorn. We hadden weer een recordopbrengst en wel van € 697.35. Dat betekent een uitname van maar liefst
13.947 zegels!!!
In onderstaand statistiekje is te zien, dat de opbrengst van de stuiverboeken in roulatie bij Postfris elk jaar weer
stijgt.

Stuiverboeken van Postfris-leden
De stuiverboeken van Postfris-leden waren achtereenvolgens in roulatie bij Postfris zelf, Utrecht en Uithoorn.
Uit de boeken is in totaal voor € 713.75 uitgenomen. Dat zijn 14.275 zegels. Ingeleverd werden 82.703 zegels.
Er is dan ook voor ruim 17% verkocht!!!
In het nieuwe seizoen gaan Gert Berrens en David Koopman het beheer van de stuiverboeken van mij
overnemen. U kunt dan ook al volop nieuwe stuiverboeken bij hen inleveren. Zij gaan dan in juni in roulatie.
Bedenk, dat we maar 4 bakken met stuiverboeken kunnen vullen. Dus wees er snel bij. Vol = vol.
Ik zal zelf de afrekening en de teruggave verzorgen van de nu nog lopende set. U krijgt de boeken tijdens de
clubavond in juni van mij terug gelijk met de betaling.
Ton van der Wurff
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Persoonlijke postzegels met vuurtorens.
Wij verzamelen o.a. postzegels met vuurtorens.
Nu geeft Postnl een serie van 25 persoonlijke postzegels met vuurtorens uit. Deze serie
bestaat uit 25 velletjes met 10 zegels.
Wij zouden graag deze postzegels in onze verzameling opnemen, maar dat hoeft natuurlijk
niet in 10-voud.
Bent u ook geïnteresseerd in deze zegels, maar wilt u ook geen 10 dezelfde?
Dan hebben wij een voorstel: wij nemen het abonnement, en u koopt 1 zegel van elk
velletje van ons à € 0,70. Dit is incl. € 0,05 als bijdrage in de verzendkosten.
Als er minimaal 8 geïnteresseerde leden zich bij ons melden dan zullen wij het abonnement
bestellen.
Als u hiervoor belangstelling heeft kunt u reageren per mail, op:
redactie.deZegelaer@hetnet.nl, of telefonisch (na 17:00 uur) op 0348-421060.
Graag vóór 1 april a.s. (geen grap).
U kunt zich ook bij ons melden op de verenigingsavond van 18 maart a.s.
Piet & Willy den Boer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5e Nationale postzegelbeurs FILAFAIR… 2014.

Openingstijden:
5e Nationale postzegelbeurs FILAFAIR… 2014
Maaspoort Sports & Events
Adres: Marathonloop 1 te ‘s-Hertogenbosch
Vrijdag 14 & Zaterdag 15 maart 2014
Openingstijden voor publiek
Vrijdag van 10.00u tot 17.00u.
Zaterdag van 10.00u tot 16.00u.
Belangrijk is te weten dat deze vijfde Filafair… 2014
geen ruilbeurs is maar een postzegelbeurs. Voor
meer informatie en bestelmogelijkheden voor
Bossche postzegels kunt u onze website bezoeken,
www.filafair.nl.
Filafair is een postzegelbeurs met diverse nationale en internationale beurshandelaren.
Een propaganda-postzegeltentoonstelling, welke nieuw van opzet is met diverse interessante verzamelingen en
thema’s. Unieke en bijzondere postzegels ter gelegenheid van dit 1e lustrum.
Nieuw is dat de toeschouwers vragen kunnen stellen aan de presentaties van verzamelaars. Dit item noemt
men ‘Filapower’ en er worden bijzondere ‘lounge’ stoelen beschikbaar gesteld om de presentaties aan te horen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------
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