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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 Jan Sangers doorgeven? 

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

 
Bijeenkomsten: 
Met uitzondering van juli en augustus, op de 3

e
 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. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Data en programma  2014. 

Verenigingsavonden  
16 september 
21 oktober 
18 november 
16 december* 

*= wisseling stuiverboeken 

Zaterdag 29 november  2014 van 9.00 tot 12.00 uur verzamelbeurs. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de voorzitter. 

Beste leden, 

Het is vandaag 24 augustus en nog een paar dagen en dan is de vakantieperiode alweer voorbij. 
Velen van jullie zijn inmiddels terug van vakantie en hebben hopelijk genoten van een leuke tijd en vooral goed 
weer. In Nederland heeft het, in de maand augustus, daaraan ontbroken. 

Maar dan is het september en we beginnen weer met het nieuwe seizoen van Postfris ’68. 
Het programma voor het nieuwe seizoen is klaar en zoals gebruikelijk proberen we er weer een gevarieerd jaar 
van te maken. Met een quiz en een lezing en de verlotingen is er ook naast de stuivertjesboeken en de veiling 
genoeg te doen. Ik hoop dat we weer op een grote opkomst mogen rekenen, de laatste paar jaar mogen we 
over de deelname aan de verenigingsavonden niet klagen. 
Op 16 september is de eerste avond van het nieuwe seizoen en ik hoop u allen daar weer te ontmoeten. 

En hebt u nog vrienden of bekenden breng ze mee en laat ze eens kennis maken met onze vereniging en de 
gezellige verenigingsavonden. U weet: een nieuw lid aangebracht levert u een bonus op van 10 euro. 

Tot gauw. 

Uw voorzitter, 
Jos Boss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Nieuwsbrief Nederlandse Koninklijke Bond van Filatelistenvereniging. 

Sinds mei 2010 verschijnt er een nieuwsbrief van de KNBF. In de bijna vier jaar dat deze nieuwsbrief bestaat 
heeft het zijn bestaansrecht meer dan bevestigd. 
Er staat zeer lezenswaardige artikelen in die voor de verzamelaar een aanvulling kan zijn op zijn of haar kennis. 
Iedereen kan deze nieuwsbrief, gratis, ontvangen. Tenminste als je beschikt over een computer en een e-mail 
adres. Voor onze leden die nog niet geabonneerd zijn op deze nieuwsbrief een echte aanrader.  
Het is heel eenvoudig u aan te melden voor deze nieuwsbrief. Tegelijk kunt u, als u zich aanmeldt via de 
website van de Bond, uw bonds-ledenpas activeren. 
Hieronder vindt u alle relevante informatie om een abonnement te verkrijgen.  
 

http://www.pf68.nl/
mailto:jansangers@hetnet.nl
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https://www.knbf.nl/  
Wilt u zich aanmelden voor de (gratis) KNBF Nieuwsbrief: 1) voor leden van bij de KNBF aangesloten 
verenigingen: Op de KNBF website account aanmaken en aanvinken dat u de Nieuwsbrief wilt ontvangen. 2) 
voor niet-leden: eenvoudig aanmelden op het hoofdscherm - u ontvangt dan automatisch een e-mail waarmee u 
door aan te klikken uw abonnement kunt activeren. Verder is het voor leden van een bij de KNBF aangesloten 
vereniging wel van belang zich aan te melden op de KNBF site om de Bonds-ledenpas te activeren. U kunt dan 
gebruik maken van de vele aan de pas verbonden voordelen. 

Jan Sangers 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ledenadministratie. 

Als nieuw lid verwelkomen wij de heer M.N. Dijkhuizen uit Vleuten. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Najaarsbeurs in Wijk bij Duurstede. 

Filatelistenvereniging Wijk bij Duurstede organiseert een grote ‘Najaarsbeurs’ op zaterdag 25 oktober  
van 11:00 tot 16:00 uur in het ‘E en E gasthuis’, Gansfortstraat 4, 3961 CR in Wijk bij Duurstede.  

Postzegels, munten, curiosa, handgemaakte kaarsen etc. 
De entree is gratis. 
Tafelhuur € 4,00 per tafel. 

Info mevr. G van Lunsen tel 06 - 22 65 07 60. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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. 

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