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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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefoonnummers bestuursleden:
Bankrekeningnummers:
Voorzitter:
0346-261819
bankrekening nr. NL82 INGB 0002 2578 68.
Secretaris:
0348-443237
t.n.v. penningmeester Postfris ’68, Maarssen
Penningmeester:
030-6776434
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
15 april
20 mei
17 juni*

Programma
veiling + (dia) lezing
veiling + verloting
(opruimings)veiling

*= wisseling stuiverboeken
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de voorzitter.
Weer een verenigingsjaar voorbij, na een succesvolle jaarvergadering kijken we uit naar een nieuw
verenigingsjaar met leuke activiteiten.
Dat begint op 15 april met een lezing verzorgt door Ton van der Wurff.
En nieuwe stuivertjesboeken komen eraan dus voor velen van ons is dit altijd weer een belangrijk moment.
Maar, beste medeleden, het belangrijkste van onze vereniging is de sfeer op de verenigingsavonden, het is een
genot om u met zovelen op de avonden te zien en dat maakt het besturen een stuk gemakkelijker.
Wat vond u trouwens van de nieuwe zaalindeling? Meer ruimte en dus ook voor nog meer mensen plaats.
Op het podium zitten wij als bestuur wel een beetje te kijk, maar van de andere kant we kunnen dan ook goed
overzien wat zich afspeelt in de zaal.
Dan wil ik ook nog even terug komen op de bedankjes voor alle vrijwilligers en de felicitaties voor onze
jubilarissen.
Wij als bestuur vinden het erg belangrijk dat de vrijwilligers niet worden vergeten want zonder hen kunnen we
niet, de kleine attentie aan het eind van het jaar is dan ook op zijn plaats.
Tot slot het afscheid van Harrie de Caes als penningmeester, ik kan niet genoeg benadrukken het stempel dat
Harrie in de jaren als penningmeester op de administratie van de vereniging heeft gedrukt. Wij zullen nog vele
jaren gebruik maken van de gereedschappen die hij de vereniging heeft aangereikt en daarom nogmaals:
Harrie bedankt.
Ik hoop u allen weer in goede gezondheid te ontmoeten op 15 april aanstaande.
Met vriendelijk groet,
Jos Boss
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Verslag van de Algemene Vergadering (AV) op 18 maart 2014.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. De presentielijst is door 41 leden getekend.
2. Mededelingen
Afmelding van H. Branderhorst, J. Speijers, M.W. Spronk, H.C.M. Zomer.
3. Ingekomen stukken
Geen.
4. Verslag van de AV van 19 maart 2013
Geen vragen of opmerkingen.
Het verslag is vastgesteld met dank aan de secretaris voor het opstellen van het verslag.
5. Algemeen jaarverslag 2013
Geen vragen of opmerkingen.
Het verslag is vastgesteld met dank aan de secretaris voor het opstellen van het verslag.
6. Financieel verslag
Geen vragen of opmerkingen
De penningmeester wordt bedankt voor het opstellen van het verslag.
7. Verslag van de kascontrolecommissie
Dhr. Oppelaar leest het verslag van de kascontrolecommissie voor. De financiële administratie van Postfris’68
inclusief die van de rondzendingen over het kalender- en boekjaar 2013 zijn zorgvuldig, correct en netjes
uitgevoerd. De kascontrolecommissie complimenteert de penningmeester en stelt voor het bestuur te
dechargeren.
Er zijn geen vragen over het verslag van de kascontrolecommissie.
De leden van de kascontrolecommissie worden met applaus bedankt voor het opstellen van het verslag.
8. Decharge van het bestuur
De Algemene Vergadering dechargeert het bestuur over het gevoerde financiële beleid 2013.
9. Begroting 2014
Vraag van dhr. en mevr. den Boer betreft het onderwerp De Zegelaer (Nieuwsbrief) Uitgaven 2013 49,19 euro,
begroting 2014 400,00 euro. Dit (grote) verschil laat zich verklaren door het niet meer mogen plakken van
gulden zegels op de per post te versturen nieuwsbrieven. Ook houden we rekening met meer pagina’s
nieuwsbrief dan afgelopen jaar, het posttarief gaat dan van een eentje naar een tweetje.
De penningmeester wordt met applaus bedankt voor het opstellen van de begroting.
10. Verkiezing van de kascontrolecommissie
De heren Speijers en Oppelaar stellen zich niet herkiesbaar. Nieuw gekozen zijn dhr. Sangers en Van der
Wurff. Reserve is mevr. Van Mourik.
11. Contributies en provisies.
Contributie wordt met ingang van 1 januari 2015 verhoogd van 16 euro naar 17 euro per jaar.
12. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn J.A.M. Boss en H.P.A. de Caes. Dhr. Boss wordt herkozen. De voorzitter licht toe dat de nieuwe
penningmeester dhr. Dijkhuizen tot buitengewoon lid benoemd wordt om zo te voldoen aan de voorwaarden
bestuurslid, als gesteld in de statuten. Dhr. Dijkhuizen zal het penningmeesterschap op afstand invullen, d.w.z.
dat hij niet op de verenigingsavonden zal komen.
Jos bedankt Harrie voor zijn inzet voor Postfris’68, Harrie heeft veel goed werk voor de vereniging gedaan.
Harrie heeft de administratie van de veiling en de financiële administratie geautomatiseerd. Harrie heel veel
dank voor je inzet voor onze vereniging. Harrie zal tijdens de verenigingsavonden de administratie rondom de
veiling blijven doen.
De voorzitter doet een oproep aan de leden om zich als vrijwilliger te melden, er zijn nog diverse activiteiten die
door vrijwilligers gedaan kunnen worden om zo het bestuur te ontlasten. Ook zijn we op zoek naar een
vrijwilliger die de documentatie wil gaan bijhouden.
13. Rondvraag
Alvorens aan de rondvraag te beginnen vraagt de voorzitter aandacht voor de 25 jarige jubilarissen, Dhrn.
Verkerk en Zomer. De jubilarissen zijn niet aanwezig, Jos feliciteert ze met hun 25 jarig jubileum, de pen met
inscriptie zal later overhandigd worden.
Mevr. Vierbergen bedankt de rondzendleiders, de heren Zomer, Wendel, Troost, Speijers, Wuring en Berrens.
De voorzitter bedankt mevr. Vierbergen, Van Mourik, Den Boer en Waldram en de heren Van der Wurff,
Sangers, Den Boer, Nagtegaal, en Oppelaar voor de vele taken die zij het afgelopen jaar voor de vereniging
hebben uitgevoerd.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------De voorzitter bedankt dhr. De Caes voor de vele jaren dat hij het penningmeesterschap heeft uitgevoerd en
overhandigd hem een doos wijn. De voorzitter heeft eerder op de dag een bos bloemen aan mevr. De Caes
overhandigd.
Dhr. Sangers maakt van de rondvraag gebruik om:
e
1 mede te delen dat leden die contant betaald hebben en nog geen lidmaatschapskaart hebben om deze op te
komen halen.
e
2 Dhr. Sangers is voorzitter van regio 11 van de KNBF, een groot gebied rondom Utrecht en heeft uit die
functie contacten met veel verenigingen (de regio telt 25 aangesloten verenigingen). Hij ervaart ook bij die
verenigingen dat er een grote behoefte is aan vrijwilligers. Dhr. Sangers doet een oproep aan de leden van
Postfris’68 om zich vooral aan te melden als vrijwilliger. Zonder vrijwilligers heeft de vereniging geen
bestaansrecht.
14. Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aandacht en bedankt zijn medebestuursleden voor alle inzet voor
de vereniging. De AV wordt gesloten.
P. Brunt
secretaris
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lezing 15 april.
Vorig jaar hebben we aan de hand van postzegels een reisje
gemaakt door ons prachtige Nederland.
Tijdens onze clubavond van 15 april gaan we weer op een
filatelistische reis, maar dan iets verder van huis.
Ga er maar eens goed voor zitten en maak je veiligheidsriem vast.
Zijn de koffers goed opgeborgen?
Kijk uit, er kan wel eens wat uit de bagagebakken vallen!
We vertrekken vanaf Schiphol met nog onbekende
bestemming. Koop aan de bar nog even gauw een bakkie
koffie of iets anders voor onderweg.
De lichten worden gedimd en de reis gaat beginnen. We zien
wel waar we gaan landen. We laten het maar aan onze
reisleider over. Goede reis in ieder geval op deze Mystery
Tour.
Ton van der Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Bondspas KNBF, wat kun je ermee?
Veel voordeel is te halen met uw Bondspas. Zoals u
wellicht al weet hebben leden van verenigingen die
aangesloten zijn bij de KNBF vele voordelen. Met de
Bondspas kunt u bij www.voordelengids.eu profiteren
van veel aanbiedingen. Een mooi cadeau, een leuke
reis, alles voor zeer scherpe prijzen.
Tenminste als u de moeite wilt nemen om deze
bovenstaande website te bezoeken. Er is meer dan je
zou verwachten. Zelf heb ik nog niet voldoende
onderzoek gedaan op deze website maar ik ga dat
zeker nog doen.
Een klein probleempje is dat van een aantal leden
deze bondspas verlopen is. Er zijn voldoende
exemplaren in huis om zo nodig uw bondspas in te
leveren voor een nieuwe. Deze bondspas is geldig tot 01-05-2016. De pas is te verkrijgen via de
ledenadministratie. Tijdens de verenigingsavonden heb ik deze pasjes bij me. Het aantal dat ik meeneem op de
avond is beperkt. Het verdient aanbeveling om, indien u uw pas wilt inruilen, dat van te voren via de mail aan te
geven. Voor diegenen die onze avonden niet kan bezoeken kan deze bij mij ophalen. Uiteraard nadat u een
afspraak gemaakt hebt.
Jan Sangers,
jansangers@hetnet.nl
Ledenadministratie
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------In de vorige De Zegelaer, nieuwsbrief van Postfris ’68 zijn de grafieken, die bij onderstaand artikel horen,
weggevallen. Daarom plaatsen we het artikel opnieuw, nu mèt de bijbehorende grafieken.
Onze excuses voor deze misser!
De redactie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------e
21 internationale beurs voor poststukken op 18 en 19 april 2014.
e

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 april wordt de 21 Internationale Beurs voor
Poststukken en postgeschiedenis gehouden, de 4 Filamania (postzegels) en de
e
2 GoldaCarta (internationale prentbriefkaartenbeurs) in sporthallencomplex de
Mammoet in Gouda.
Het thema van deze beurs is: Wereldoorlog I.
Voor de goede orde: de BrievenBeurs/Filamania is geen ruilbeurs.
Locatie en openingstijden:
Brievenbeurs en Filamania worden jaarlijks gehouden op de vrijdag en zaterdag
voor Pasen.
Sporthallencomplex de Mammoet, Calslaan 101 (hoek Burg. Van
Reenensingel/Groen van Prinsterersingel), 2804 RT Gouda.
Vrijdag 18 april: 10:30 tot 17:00 en zaterdag 19 april: 10:00 tot 16:00.
Bereikbaarheid:
De Mammoet is bereikbaar per auto (voldoende gratis parkeerruimte).
Per openbaar vervoer: Vanaf station Gouda 3x per uur een bus; buslijn Connexxion 1 of 178
(halte Mammoet/Burg. Van Reenensingel en (trein)taxi).
Te voet: circa 20 minuten.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------Persoonlijke postzegels met vuurtorens. (herhaalde oproep).
In de nieuwsbrief van maart hebben wij een oproep gedaan aan de leden die belangstelling hebben voor de
serie persoonlijke postzegels met vuurtoren. Deze serie bestaat uit 25 velletjes met 10 zegels. Heeft u
belangstelling voor een losse zegel uit deze serie, dan kunt u zich nog bij ons aanmelden. Wij kunnen nog
maximaal 3 aanmeldingen gebruiken.
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 aan Postnl.
Als u belangstelling heeft kunt u reageren per mail, op: redactie.deZegelaer@hetnet.nl, of telefonisch (na
17:00 uur) op 0348-421060.
Piet & Willy den Boer
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