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De Zegelaer, 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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------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:
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 2016 incl. Nieuwsbrief per mail: € 17,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 8,50 per jaar;
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 42,65 per jaar.
Contributie 2016 incl. Nieuwsbrief per post: € 27,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 18,50 per jaar;
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 52,65 per jaar.
Beëindiging lidmaatschap: Voor 1 december schriftelijk of per email aan de ledenadministratie.
J.H.H. Sangers, Alendorperweg 39, 3451 GK Vleuten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Data verenigingsavonden 2016
19 april
17 mei
21 juni*

veiling + lezing over de posterijen in Vleuten en De Meern
veiling + verloting
veiling

20 september
18 oktober
15 november
13 december*

veiling + verloting
veiling
veiling
veling + (Kerst)verloting

*= wisseling stuiverboeken
Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur:
Zaterdag 9 april 2016
Zaterdag 19 november 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de voorzitter
Beste leden,
Na een prima jaarvergadering, met nogmaals dank voor de goede opkomst, gaan we weer aan de slag met een
nieuw verenigingsjaar.
De lente is begonnen, al merken we daar nog weinig van, ook de maand maart is al weer voorbij.
Het is verbazingwekkend hoe snel de tijd gaat, nog drie maanden en de postzegels gaan weer de kast in en
iedereen is weer bezig met de vakantie.
Maar we hebben nog drie maanden te gaan dus we maken er nog wat moois van.
Met een nieuwe secretaris, de overdracht heeft plaatsgevonden, is het bestuur gelukkig weer op sterkte.
We mogen ons gelukkig prijzen dat we iedere keer weer iemand vinden die een plaats in het bestuur wil
innemen. Het vergt wel altijd veel tijd, maar eind goed al goed.
In de komende tijd zijn we intensief bezig met de uitvoering van een extra set stuivertjes boeken die gedurende
korte tijd gaat rouleren. Dit is niet eenvoudig want we moeten natuurlijk de standaard set en de extra set goed
uit elkaar houden, opbrengst en boeken moeten gescheiden blijven. Hier hoort u de komende maanden nog wel
meer over.
Dan voor degene die de contributie nog niet hebben overgemaakt, graag op korte termijn actie.
De komende bijeenkomst ben ik zelf niet aanwezig dus rest mij niets anders dan u allen veel plezier te wensen
op 19 april a.s.
Met vriendelijke groeten,
Jos Boss
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Verslag van de Algemene Vergadering (AV) op 15 maart 2016
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. De presentielijst is door 44 leden getekend.
2. Mededelingen
Afmelding van Speijers en Troost.
3. Ingekomen stukken
Geen.
4. Verslag van de AV van 17 maart 2015
Geen vragen of opmerkingen.
Het verslag is vastgesteld met dank aan de secretaris voor het opstellen van het verslag.
5. Algemeen jaarverslag 2015
Geen vragen of opmerkingen.
6. Financieel verslag 2015
Het financieel verslag 2015 wordt tijdens de vergadering uitgereikt. Om iedereen voldoende tijd te geven om het
financieel verslag door te nemen volgt de inhoudelijke behandeling na agendapunt 11.
Verslag van de inhoudelijke behandeling:
De penningmeester licht toe dat het bestuur 2 maatregelen heeft doorgevoerd om de bankkosten omlaag te
brengen.
e
1 De automatische incasso van de contributie is omgezet naar overboeking door de leden.
e
2 de bankrekening van de rondzending is op privé naam geplaatst.
Het positieve financiële resultaat 2015 is hoofdzakelijk een gevolg van de goede opbrengsten van de veiling. De
verwachting voor 2016 is dat de genomen maatregelen inzake de bankkosten hun vruchten gaan afwerpen. en
dan met name een betere opbrengst vanuit de rondzending.
Vragen/opmerkingen.
Opgemerkt wordt dat het kapitaal van de vereniging minimaal € 5000,= zou zijn, er is een kapitaal van € 6895, =
waarvoor een compliment aan het bestuur.
De penningmeester wordt bedankt voor het opstellen van het verslag.
7. Verslag van de kascontrolecommissie
De penningmeester leest de bevindingen van de kascontrolecommissie voor. De financiële administratie van
Postfris’68 inclusief die van de rondzendingen over het kalender- en boekjaar 2015 zijn zorgvuldig en correct
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 hun werkzaamheden.
8. Decharge van het bestuur
De Algemene Vergadering neemt het voorstel van de kascontrolecommissie over en dechargeert het bestuur
over het gevoerde financiële beleid 2015.
9. Verkiezing van de kascontrolecommissie
Ton van der Wurff is volgend jaar opnieuw beschikbaar. Robert Jacobs stelt zich beschikbaar als lid van de
kascontrolecommissie.
10. Contributies en provisies.
Gezien het financiële resultaat geen wijzigingen in de hoogte van de contributies en provisies. Het bestuur blijft
alert op ontwikkelingen in de kosten en zal zo nodig en mogelijk tijdig maatregelen nemen.
11. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Janny Vierbergen en Alle Wuring, beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. Beiden worden onder
applaus herkozen.
Vorig jaar was Piet Brunt niet herkiesbaar, vanwege het ontbreken van een opvolger heeft Piet zijn
werkzaamheden als secretaris nog een jaar voortgezet. David Koopman is bereid gevonden om in het bestuur
plaats te nemen. David wordt met applaus gekozen tot bestuurslid. De voorzitter bedankt Piet voor zijn
werkzaamheden in het bestuur.
12. Rondvraag
Alvorens aan de rondvraag te beginnen vraagt de voorzitter aandacht voor de 25 jarige jubilaris. De hr.
Bockweg is niet aanwezig, felicitaties zullen worden overgebracht bij het uitreiken van de pen met inscriptie op
het huisadres.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter gaat over tot het bedanken van alle vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen jaar. Als blijk van
waardering krijgen de vrijwilligers een fles wijn.
Jos Boss bedankt de dames van Mourik, den Boer en Waldram en de heren Sangers, van der Wurff, Koopman,
den Boer, de Caes en van den Bor.
Dan krijgt Janny de microfoon om de rondzendleiders Zomer, Oppelaar, Troost, Speijers, Wuring en Berrens te
bedanken.
Alle Wuring bedankt de heren Nagtegaal en van der Grift voor hun hulp bij de veiling.
Jos Boss bedankt de bestuursleden voor hun inzet het afgelopen jaar.
Janny Vierbergen bedankt Jos Boss voor zijn inzet als voorzitter.
13. Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn /haar aandacht en sluit de vergadering.
P. Brunt
Secretaris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Oud Utrechter is een leuk krantje, dat tweewekelijks
verschijnt. Het is gratis mee te nemen op een groot aantal
adressen in en om Utrecht, waaronder De Schalm, ons
“clubgebouw”. Er staan verschillende leuke artikelen in met
betrekking tot de jeugdjaren van de meeste van onze leden.
In nummer 5 van jaargang 7 van 8 maart j.l. stond een mooi
artikel over Willem van der Bijl. Sinds Jan Riet begin vorig
jaar is overleden, is de zaak van Willem nog de enige echte
postzegelwinkel van Utrecht en omgeving. Mocht u dit artikel
gemist hebben, u kunt het nalezen, als u deze link volgt:
www.deoudrotterdammer.nl/archief/dou/2016/week10/index.html.
Willem heeft een grote stock met postzegels en brieven. De winkel is zijn lust en zijn leven en is gevestigd aan
de Zadelstraat 43. Als u in de buurt bent, loop er eens binnen. Willem is altijd wel in voor een gezellig praatje.
Ton van der Wurff
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Album supplementen en Maandaanbieding
Ook voor de Davo albums buitenland zijn nu a beschikbaar of komen deze maand beschikbaar.
Stampie kan u ook helpen aan supplementen voor andere merken albums.
Davo geeft elk jaar een
miniatuur auto uit, een
Davo Van geheten. In de
maand april heeft Stampie
de Davo Vans nummer 12
en 13 in de aanbieding.
Normaal kosten de Vans
€ 12.00 per stuk, bij
Stampie betaalt u deze
maand slechts € 9,95 per
stuk.
Stampie
Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Lezing
Tijdens onze bijeenkomst van 19 april a.s. geeft Jan Sangers een lezing over de posterijen in Vleuten en
De Meern. In deze lezing vertelt hij over de geschiedenis van de post in Vleuten en De Meern.
Tegelijk, in de presentatie laat Jan de nodige poststukken en postzegels zien die hier afgestempeld zijn.
Nog nooit is een dergelijke postale collectie over Vleuten De Meern te zien geweest.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------De twaalf Filatelistische elementen
Het verzamelen van postzegels is voor sommigen meer dan het vergaren van postzegels. In een serie ga ik u
informeren welke elementen er bij filatelie behoren. Daarvoor maak ik gebruik van het hoofdstuk Filatelistische
vorming van de KNBF. Deze kunt u zelf ook vinden op de site van de KNBF.nl.
Het is niet de bedoeling u te vertellen wat u zou moeten doen. Dat maakt u zelf uit. U bepaald wat u wel of niet
wilt verzamelen. Wel wil ik u laten zien wat u kunt doen met alles wat er thuis hoort in de filatelie.
Als er soms leden zijn die ooit van plan zijn mee te doen aan een tentoonstelling is het wel handig te
beschikken over deze kennis. Tegenwoordig is het zo dat naast dat er regels zijn die gevolgd moeten worden bij
tentoonstellen, juryleden meer en meer er op gericht zijn u verder te helpen met de adviezen of zoals u wilt de
kritieken. Dat kan leerzaam zijn. En dan nog geldt dat uzelf bepaald wat u ermee doet.
De voorbeelden in de komende artikelen die ik u laat zien zijn vrijwel zonder uitzondering afkomstig uit mijn
eigen voorraden.
Bij de elementen onderscheiden zich de volgende 12 onderdelen.
PRIC, Stempels, Tarieven, De postzegel, “foute” postzegels, Postwaardestukken, Particulieren postbedrijven,
Poststukken, Eilandenpost, Boekjes, Herstel/retourstickers1 en Herstel/retourstickers2.
Er komen hier vast termen voorbij waarbij u denkt, wat moet ik daarmee? Laat ik gelijk maar beginnen met het
eerst genoemde hoofdstuk de PRIC code.
Sinds 1997 zijn er sorteercentra in bedrijf. De officiële opening op 30-11-1998 door toen nog kroonprins Willem
Alexander van de zes sorteercentra in ons land is de afsluiting van een grootscheepse reorganisatie van het
plan Briefpost 2000.
De zes centra staan in Rotterdam, Amsterdam, Zwolle, ‘s-Gravenhage, ‘s-Hertogenbosch, Nieuwegein en
Zwolle. Vanaf de ingebruikname van de sorteercentra is de PRIC in gebruik genomen.
De letters PRIC staan voor PRoces Infomatie Code die in principe op elk poststuk wordt aangebracht tot en met
het formaat A5

Onder de zwarte code die maximaal uit 16 tekens kan bestaan staat nog een rode streepjescode. Deze is op de
scan wat moeilijk te zien. In deze streepjescode staat hetzelfde als in de zwarte code. De rode wordt door een
machine uitgelezen.
Het model wat u op de scan ziet wordt vandaag de dag gebruikt. Hoe kunnen we zien wat er bedoeld wordt met
deze code.
De eerste vier getallen vormen de postcode met daarachter de eerste letter van deze code
N staat voor Nieuwegein. Post gesorteerd in andere centra hebben als lettercode dezelfde structuur.
R=Rotterdam, A=Amsterdam, G=’s-Gravenhage, H=’s-Hertogenbosch en Z=Zwolle. De getallen achter de
lettercode geven de sorteermachine aan. Deze kunnen lopen van 01 t/m 16, gelijk aan het aantal
sorteermachines in de sorteercentra. De codes achter het getal van de machine geeft de code van de wijze hoe
het poststuk, althans hoe het adres door de machine is herkend. De meest voorkomende coderingen zijn CC en
LL.
De verklaringen voor deze codes zijn logisch. Rest ons nog de verschillende codes die achter het nummer van
de sorteermachine staan te verklaren. Daarvoor daag ik u uit om het artikel van Sjoerd Bangma en de site van
de KNBF op te zoeken en te lezen. Sjoerd Bangma is de expert op dit gebied. Ondanks het feit dat in de
nieuwsbrief van de KNBF, waar iedereen zich op kan abonneren, in de uitgave van 14 maart j.l. hierover is
gepubliceerd, meen ik toch u dit stuk niet te willen onthouden. Overigens had ik dit artikel al gereed voor die
bewuste datum van 14 maart.
Succes met uw zoektocht naar meer informatie.
De volgende keer zal ik ingaan op een volgend onderdeel of onderdelen.
Jan Sangers
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Mooi Nederland

Op 1 februari heeft Postnl een serie zegels uitgegeven in het thema Mooi Nederland. Na de Nederlandse
vestingsteden van vorig jaar wordt nu aandacht geschonken aan de Nederlandse vissersplaatsen. Urk,
Volendam en Zoutkamp krijgen de spotlight op zich gericht.

Elk velletje bevat 5 dezelfde zegels met de waarde “1”. De zegels worden gedrukt bij Johan Enschede op
normaal papier met fosforopdruk. Ze krijgen een tanding 14½x14½ en worden voorzien van synthetische gom.
De oplage is 3x 60.000 velletjes.
Urk was een eiland, dat tot 1932 in de Zuiderzee lag, daarna in het IJsselmeer. Vanaf 1939 is het met een dijk
verbonden met Lemmer en geen eiland meer. In 1942 wordt de Noordoostpolder drooggemalen. Vanaf 1986 is
Urk de qua oppervlak kleinste gemeente van Flevoland. Door het afsluiten van het IJsselmeer en de inpoldering
gingen belangrijke visgronden verloren voor de Urker vissers en zij weken met hun boten uit naar havens aan
de Noordzee en Waddenzee. Toch heeft Urk nog steeds de grootste visafslag en de aanvoer is vanuit heel
Nederland.
Volendam vormt tegenwoordig met Edam één gemeente. Volendam moet het nu hebben van het toerisme en
de palingvisserij maakt plaats voor de palingsound.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Zoutkamp is een Groningse plaats en gelegen aan de Lauwerszee. Het was jarenlang een vissershaven tot in
1969 de Lauwerszee werd afgesloten en de visafslag en de vissersboten met de code “ZK” naar Lauwersoog
verhuisden. Zoutkamp was belangrijk met name voor de garnalenvisserij. In 1950 ontstond de
garnalenverwerkingsfabriek Heiploeg, die in 1990 net buiten Zoutkamp een nieuwe fabriek in gebruik nam, die
de grootste van Europa is. Zoutkamp behoort tot de gemeente Ulrum, in 1992 ongedoopt tot De Marne.
Ton van der Wurff
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAVO Aruba 2015 supplement
De uitgifte van de zegels van de Koninklijke Familie op 30-1-2015 is nog niet opgenomen in het DAVO
supplement Aruba 2015.
Post Aruba heeft DAVO gemeld, dat er een embargo rust op één of meerdere afbeeldingen van deze uitgifte en
heeft daarom deze uitgifte van het emissieprogramma afgehaald. Vanwege het embargo heeft Post Aruba
DAVO geadviseerd deze postzegels niet af te beelden op de aanvullingsbladen.
Zodra DAVO toestemming krijgt van Aruba Post om deze serie op te nemen, zal DAVO een blad laten drukken,
dat dan aan het supplement 2016 toegevoegd wordt.
Stampie
Ton van der Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------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.

Namen en telefoonnummers kunt u vinden op onze site onder menu optie ‘Vereniging’ > Bestuur.
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