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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 2017 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 2017 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 seizoen 2017-2018
17 oktober
21 november
19 december*

veiling
veiling
veiling + (kerst)verloting

16 januari 2018
20 februari 2018
20 maart 2018
17 april 2018
15 mei 2018
19 juni 2018
*= wisseling stuiverboeken
Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur:
Zaterdag 18 november 2017.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de Vicevoorzitter
De kop is er af.
Ja beste leden, de kop is er af. De eerste verenigingsavond van het nieuwe seizoen ligt weer achter ons.
Het was gezellig druk, want veel leden hadden de moeite genomen om naar De Schalm te komen.
De loterij leverde voor menigeen een leuke prijs op; er werd druk gesnuffeld in de stuivertjesboeken en met de
aankopen daaruit en met de aankopen van de veiling kunnen diverse leden de komende herfsttijd lekker thuis
van hun hobby genieten.
Ook voor de verenigingsavond van oktober heeft de veilingmeester weer een gevarieerde veiling voor u klaar
staan, zijn de stuivertjesboeken ter inzage, kunt u catalogi lenen bij onze bibliotheek of gezellig met andere
leden over uw hobby bijpraten.
Hoewel het seizoen dus net begonnen is, kijken we toch al vooruit naar de toekomst.
Voor het volgende seizoen kunt u nog uw stuivertjesboeken inleveren bij Gert. Maar u weet het: het gaat soms
heel hard en vol=vol.
Ook onze veilingmeester Alle wil graag voor de komende maanden weer leuk materiaal voor de veilingen van u
ontvangen en zelf kan ik voor de rondzenddienst altijd boekjes gebruiken; ook nieuwe deelnemers zijn van harte
welkom.
Het duurt nog even, maar voor we het weten is het 18 november. Op deze zaterdagmorgen houden we van
9.00 uur tot 12.00 uur onze najaarsbeurs. Een gratis tafel is te huur bij Gert. Geen eigen tafel huren? Kom dan
als bezoeker gezellig snuffelen bij de standhouders.
Ik hoop u allen op dinsdagavond 17 oktober weer op onze verenigingsavond te ontmoeten.
Janny Vierbergen
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Hoe uitdagend is bestuurswerk/vrijwilligers?
Als u dit leest is het mogelijk dat u denkt, “vragen ze alweer vrijwilligers”? Ja en nee. Wat ik met dit korte stukje
beoog u te laten weten hoe leuk het is om als bestuurslid of vrijwilliger andere mensen te ontmoeten en te
spreken. Ik hoor u denken ”mooie praat. Vrijwilligerswerk en/of bestuurswerk is niet vrijblijvend”. Daar heeft u
natuurlijk een punt. Maar er is meer. Een vereniging zoals de onze heeft vele activiteiten die inzet van mensen
vergen. Dit wordt veel gedaan door de gedreven bestuursleden en “vaste” vrijwilligers.
Als wij als vereniging mogen beschikken over een pool van potentiële leden die een mogelijke bestuursfunctie
of vrijwilligerstaak willen doen kunnen we onze toekomstige activiteiten blijvend voortzetten met voldoende
bezetting. Kortom u blijft beschikking over uw agenda zelf behouden.
Wat brengt u dit? U ontmoet voor u nieuwe mensen, altijd een uitdaging. U ziet met eigen ogen wat we met z’n
allen als Postzegelvereniging Postfris’68 tot stand kunnen brengen. We zijn met veel leden. Het moet toch
mogelijk zijn om uit onze vele leden een aantal leden te kunnen vinden die deze uitdaging aandurven. Postfris
’68 is na het overlijden van onze voorzitter Jos Boss naarstig op zoek naar versterking van het bestuur. Als wij
als leden met zijn allen ons blijven inzetten, al is het maar voor een paar jaar, kunnen we nog jaren vooruit met
een gezonde, met voldoende bestuursleden en vrijwilligers, draaiende vereniging.
Meldt u zich alstublieft aan als een van de leden die onze vereniging een warm hart toedragen zodat wij over
voldoende bestuursleden beschikken om de komende jaren vooruit te kunnen. Maak ons toekomstbestendig.
Laat het niet gebeuren dat onze vereniging die in 2018 haar 50 jarig jubileum mag vieren dit ook gelijk een van
onze laatste feestjes zal zijn. De vereniging rekent op u geacht lid. Schroom niet en meldt u aan als bestuurslid.
Wij hebben u nodig.
Jan Sangers “oud voorzitter”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Valse zegels, hoe herken je die?
Je denkt een mooie koop te doen, maar is die wel zo mooi. Tijdens werkzaamheden van de adviescommissie
verkoop kwamen we een boekje tegen waarvan eerlijk werd gezegd “ deze mogen niet in de handel komen, ze
zijn vals.” Een eerste blik was voor mij voldoende om te zien dat de zegels inderdaad vals waren. De vraag is
niet “zie ik het maar: ziet u het ook?” We beginnen met een duidelijk voorbeeld. De 25 cent telegramzegel die
zeer hoog gewaardeerd wordt in de catalogus is duidelijk vals. Met opzet heb ik afbeelding vergroot om u drie
belangrijke kenmerken te laten zien waar het aan schort. Ten eerste: het formaat. De 25 cent is per beeldzijde
in werkelijkheid 1 mm groter dan de echte. De druk is niet helder. Met andere woorden, de valse is een
rasterdruk en de linker een plaatdruk. Je kunt dat goed zien aan de waarde aanduiding. Ten derde: de tanding.
Deze is duidelijk anders dan de kamtanding van de echte zegel. Bij eventuele koop moet u zich altijd realiseren,
zeker bij dure zegels, is deze echt. Er zijn wel slimmere vervalsingen in omloop die niet altijd even gemakkelijk
te herkennen zijn. Zorg in ieder geval dat de zegels gekeurd zijn of worden. Daarvoor hebben we bij de Bond
een Bondskeuringsdienst die u hierbij van dienst kan zijn.
In het boek van P.F.A. van Loo “vervalsingen Nederland, Nederlands Indië Ned. Nieuw Guinea Curaçao en
Suriname kunt u al de bekende vervalsingen terugvinden in deze gebieden. Even naar de Bondsbibliotheek om
dit boek te lenen en u heeft een schat aan informatie.
In zijn boek beschrijft Van Loo onder ander de geschiedenis van het vervalsen. Hadden we in het verleden te
maken met vervalsingen om de posterijen te benadelen. Nog niet zo lang geleden is in Nederland een bende
opgerold die vervalste postzegels in omloop gebracht hadden. In december 2011 onderschepte Post.nl een
grote partij vervalste postzegels. Bij het sorteren wordt machinaal gekeken naar de authenticiteitskenmerken.
Nadat de verzending van de herkende stukken is stilgelegd is na verder onderzoek een grote partij ontdekt.
Vervalsen van postzegels is volgens het Wetboek van Strafrecht artikel 216 strafbaar en kan bestraft worden
met een straf van maximaal zes jaar.
Ook de heer H van der Vlist een autoriteit op dit gebied heeft hieraan een groot artikel gewijd. Dit kunt u lezen
op internet via de link http://www.qualitystamps.nl/vervalsingen.html.
Op hetzelfde internet zijn er de nodige publicaties te vinden over dit onderwerp. Gewoon de zoekmachines
gebruiken.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Vanaf het begin dat er postzegels bestaan zijn er vervalsingen. Niet alleen om de posterijen te bedotten maar
ook de verzamelaar was en is mikpunt van de vervalser. Bij getande exemplaren is het duidelijk dat de
tandingen niet zijn zoals ze behoren te zijn, zie ook de afbeelding hieronder.
Hieronder vindt u een afbeelding. De bovenste rij zijn vervalste zegels de onderste zijn originele.
Kleurverschillen, papier verschillen, tandingen en soms ook formaatverschillen bevinden zich in de bovenste
afbeelding ten opzichte van de onderste. Het moge duidelijk zijn dat de hieronder getoonde exemplaren die u
ziet. In de bovenste rij is de 7½ cent roltanding gebaseerd op de nummer R 32 met een cataloguswaarde van
€ 4.500,
En de onderste roltanding 7½ cent is het nummer R 42 met een cataloguswaarde van € 2,Het stempel op de valse zegel van de nummer 1 Geertruidenberg staat gewaardeerd voor € 250,-, maar is zo
vals als maar kan zijn. Net zoals het stempel van Deventer, gewaardeerd voor € 225,Een mooie uitdaging, zoek de verschillen.

Het lijkt me een mooi onderwerp om hierover een lezing binnen onze vereniging te verzorgen waarin we
uitvoeriger kunnen ingaan op deze materie.
Jan Sangers
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Verslag van de Algemene Vergadering (AV) op 18 april 2016.
1. Opening
De vicevoorzitter opent de vergadering. Er waren 53 leden aanwezig.
2. Mededelingen
Er zijn berichten van verhindering gekomen van:
3. Ingekomen stukken
Geen
4. Verslag van de AV van 15 maart 2016
Geen vragen of opmerkingen. Het verslag is vastgesteld met dank aan de secretaris voor het opstellen van het
verslag.
5. Algemeen jaarverslag 2016
Geen vragen of opmerkingen.
6. Financieel verslag 2016
Dhr de Caes vraagt zich af wat het verschil is in de stand 31-dec 2016 op de begroting en afrekening van 2016.
De penningmeester licht toe dat het bedrag op de begroting in oktober is opgesteld en derhalve een inschatting
is.
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 2016 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 2016.
9. Verkiezing van de kascontrolecommissie
Robert Jacobs en Gerrit van de Vliet stellen zich beschikbaar als lid van de kascontrolecommissie. Mw.
Branderhorst stelt zich beschikbaar als reserve lid
10. Contributies en provisies.
Het bestuur heeft gemeend de hoogte van de contributies en provisies niet te wijzigen.
11. Bestuursverkiezing
Aftredend Marco Dijkhuizen, Marco heeft zich herkiesbaar gesteld. Hij wordt onder applaus herkozen.
12. Rondvraag
Alvorens aan de rondvraag te beginnen vraagt de voorzitter aandacht voor de 25-jarige jubilarissen. Dhr.
Lobrecht en Schouten worden gefeliciteerd. De vicevoorzitter gaat over tot het bedanken van alle vrijwilligers
voor hun inzet het afgelopen jaar. Als blijk van waardering krijgen de vrijwilligers een fles Stamp wijn.
Janny Vierbergen bedankt:
 De rondzendleiders Zomer, Oppelaar, Troost, Speijers, Wuring en Berrens.
 Dhr. Sangers wordt bedankt voor de ledenadministratie,
 De heren Sangers, Wuring en Van der Wurff voor de taxatiecommissie
 Mw. Van Mourik voor de Bibliotheek
 Dhr. en Mw. Den Boer, dhr. Van der Wurff en mw. Waldram voor de Zegelaer
 De heren Berrens, Koopman en Brunt voor de stuivertjesboeken
 Dhr. Van den Bor voor beheer van het archief
 De heren Nagtegaal, Van der Grift en De Caes voor hun hulp bij de veiling.
Janny bedankt ook de bestuursleden voor hun inzet het afgelopen jaar.
Dan krijgt David de microfoon om Janny voor haar inzet als rondzendleider en bestuurslid te bedanken.
Bij de rondvraag is slechts een vraag van dhr. De Caes of er nog koffie is. David haalt direct een kopje.
13. Sluiting
De vicevoorzitter dankt eenieder voor zijn/haar aandacht en sluit de vergadering.
David Koopman, secretaris
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Dag van de Postzegel 13 oktober 2017
Ook dit jaar is voor het ontwerp
van de uitgifte voor de Dag van
de Postzegel teruggegrepen op
een oude Nederlandse postzegel.
Dit keer was het de beurt aan de
eerste uitgifte met de beeltenis
van koningin Wilhelmina, beter
bekend als Wilhelmina met
hangend haar. Deze postzegels
werden uitgegeven tussen 1891
en 1896.
Op munten is het gebruikelijk, dat
een nieuwe vorst wordt afgebeeld
kijkend in de tegenovergestelde
richting als de vorige vorst. Dat
principe werd ook op deze
e
postzegels toegepast. Op de 5
emissie koning Willem III zegels
kijkt hij naar links. Koningin
Wilhelmina moest dan ook naar
rechts kijken. Omdat een koningin
niet van de enveloppe afkijkt, moesten deze zegels in de linker bovenhoek worden geplakt en niet in de rechter.
Dat zorgde voor de nodige verwarring bij de postzegelplakkers. Die verwarring komt ook terug in het ontwerp
van deze postzegel: er staan twee afbeeldingen op. Als je de postzegel draait, kijkt koningin Wilhelmina de
andere kant op. Deze zegel is dan ook zowel links als rechts op een enveloppe te plakken.
De technische gegevens zijn: postzegelformaat 30x40 mm, velformaat 170x122 mm, normaal papier met
fosforopdruk, offset druk in cyaan, magenta, geel en zwart. Er worden door Joh. Enschedé 70.000 vellen
gedrukt. Het ontwerp is van Birza Ontwerp en de zegels zijn verkrijgbaar vanaf 20 oktober tegen een prijs van
€ 7.80 per velletje.
Ton van der Wurff (Bron: Postnl Collect)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------15 jaar KiKa

Kika bestaat al weer 15 jaar. De Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) is opgericht om meer geld in te zamelen
voor onderzoek naar kanker bij kinderen. KiKa is inmiddels een bekende naam en sinds 2002 hebben zij al veel
bij kunnen dragen aan de verbetering in de genezingskans van kinderkanker. Het velletje bevat vijf postzegels
met afbeeldingen van speelgoedberen en kost € 5.00, waarvan € 1.10 naar KiKa gaat.
Ton van der Wurff (Bron Postnl Collect)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------De zilveren postzegels van Nederland
Op donderdag 21 september j.l ontving Dirk Kuyt het eerste exemplaar van de zilveren postzegel met zijn
beeltenis. Deze zegel is te koop bij Post.NL voor € 25,00 en is bestemd om aangetekende stukken te
verzenden. Eerder dit jaar afgelopen maart verscheen er een zilveren postzegel van Johan Cruyff die eveneens
aangeschaft kon worden voor € 25,00. Ook deze is bestemd om aangetekende stukken te verzenden.

Bron: website KNM

Bron: website KNM

Nu is het aantekenrecht sinds 1-januari-2017 € 7,90 zodat er nogal wat geld overblijft. Wel doneert het
postbedrijf € 3,75 per zegel van de prijs aan Kuyts stichting die gehandicapten helpt met sporten. En ook een
gedeelte van de opbrengst van de Cruyffzegel ging naar een goed doel.
Hoe zit dat nu? De zegels zijn geproduceerd bij de Koninklijke Nederlandse Munt te Utrecht, net zoals alle in
Nederland uitgebrachte zilveren postzegels die allemaal bestemd zijn en waren om aangetekend te verzenden.
Wat hebben we als verzamelaars eraan. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze zegels ooit een poststuk zullen zien.
Het is zelfs de vraag of de inkt van het stempel op het zilver houdbaar is, geeft dat geen vlekken?
Als u daar ervaring mee hebt hoor ik dat graag van u.
Voorheen waren er al een zilveren postzegels verschenen op 10 oktober 2011 van Piet Hein. U weet wel die
mijnheer van de zilvervloot en als middelste voorbeeld de eerst verscheen zilveren postzegel op 25 september
2001 een zilveren postzegel van ƒ 12,50.
De laatste en niet de onbelangrijkste die ik u laat zien is de troonswisseling van 30 april 2013

U ziet de zegels laten zich moeilijk kopiëren. Het zilver ziet er bijna zwart uit in de kopie. In werkelijkheid
oxideert zilver en krijgt een zwarte oxidelaag. Dat is nu precies wat er gebeurt bij de zegel van ƒ 12,50.
Remedie zou kunnen zijn poetsen met zilverpoets. Ik heb het geprobeerd en wat blijkt de zilverkleur keerde
weer terug. Het lijkt me niet raadzaam om dit vaker te proberen.
In het boekje van de jaarcollectie van 2001 staat het volgende vermeldt over deze zilveren postzegel:
“ elk jaar verschijnt er, althans in die jaren, een verrassingspostzegel. In 2001 slaat deze verrassing in als een
bom. Voor het eerst in de wereldgeschiedenis wordt een geheel zilveren postzegel uitgegeven. Van de
allerlaatste Nederlandse postzegel met de waarde aanduiding uitsluitend in guldens wilde de PTT iets
bijzonders maken.
Op deze zilveren postzegel van ƒ 12,50 wordt afscheid genomen van de Nederlandse Gulden. De postzegel
toont dan ook halve afbeeldingen van de oude en huidige gulden (we hebben het hier over 2001). Het
rijkswapen stond van 1818 tot 1980 achter op de Nederlandse gulden. De schematische waarde aanduiding
werd in 1982 door Bruno Ninaber van Eyben ontworpen voor de achterzijde van de Beatrix-gulden.
De zilveren postzegel is geslagen, zoals dat ook bij munten gebeurt bij de Koninklijke Nederlandse Munt, die in
1852 ook de eerste Nederlandse postzegels heeft vervaardigd. De toenmalige KNM was toen gevestigd aan de
Oude Gracht. De ingang van de postzegeldrukkerij was aan de Neude, Op de plaats waar later het
hoofdpostkantoor gevestigd was.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Voor de zilveren zegel is gebruik gemaakt van Minted Stamp Image, een geheel nieuwe techniek die voor het
eerst is toegepast door de Koninklijke Nederlandse Munt. Deze techniek maakt het mogelijk om het zilver, met
afbeelding, zo dun te slaan als een postzegel”.
Toch vraag ik me af wat dit toevoegt aan ons als verzamelaar. Commercieel lijkt het me duidelijk. Het is zelfs
een gerechtvaardigde vraag of PostNL en eerder TPG post niet wat doorschieten met het uitbrengen van dit
soort zegels. De oplage van de zegel van Dirk Kuyt is 2500 stuks, bij de zegel van Johan Cruyff waren het er
nog 1400. . De zilveren postzegel van Piet Hein is in een oplage verschenen van 250.000 stuks.
Een speculatie object? Zeg het maar.
We zijn begonnen bij Dirk Kuyt en sluiten er ook mee af. Al eerder verscheen er een postzegel van Kuyt en wel
in 2006. Dat deze zegel, overigens net zoals de zilveren postzegels, behoudens die van ƒ 12,50 aangemerkt
worden als persoonlijke postzegels. Wel zijn de uitgiften gedaan door ons postbedrijf.

Jan Sangers
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Stampie afwezig op de clubavond

Helaas kan Stampie niet aanwezig zijn op de clubavond van
17 oktober. Maar op de clubavond in november ben ik er weer
bij.
Mocht u tussentijds een vraag of een bestelling hebben, dan
kunt een mailtje sturen naar info@stampie.nl.
Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ledenadministratie
Als nieuw lid verwelkomen wij dhr. B. Kreugel uit Vleuten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Kennisgeving
11 september j.l. is de heer Bruntink op 91 jarige leeftijd overleden. Na een lidmaatschap vanaf 2007-2015
moest hij wegens zijn oogproblemen het lidmaatschap opzeggen.
Nadat in de loop van dit jaar zijn gezondheid verder achteruit ging is hij opgenomen in een verzorgingshuis te
Arnhem. Daar is hij na daar nog maar kort gewoond te hebben overleden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Filatelistische agenda 2017
Datum
5-7 oktober

Evenement
Van Dieten postzegelveiling

20-22 oktober

Postex

21 oktober

Apeldoornse Postzegel- en
Muntenbeurs
Internationale BriefmarkenBörse

26-28 oktober

27-29 oktober

Nordia 2017

28 oktober

Verzamelaarsbeurs

1 november

Rietdijk Postzegelveilingen

9-12 november

Salon Philatelique d’Automme

15-18 november
16 november

MPO
munten/bankbiljettenveiling
De Nederlandse Muntenveiling

18 november

Verzamelaarsmarkt

18 november

Verzamelaarsbeurs

18 november

Apeldoornse Postzegel- en
Muntenbeurs
Veronafil

24-26 november
30 november-2
december

Monacophil

Plaats
Bakkerstraat 22,
Roermond
Americahal, Apeldoorn

Wijkcentrum Het Bolwerk,
Ravelijn 55, Apeldoorn
Messe Sindelfingen
Mahdentalstrasse 116,
Sindelfingen
(Deutschland)
Spektrum & DGI-Huset,
Willy Sørensens Plads 6,
Vejle (Danmark)
Veenweidebad,
Ontspanningsweg 1,
Mijdrecht
Noordeinde 41, Den
Haag
Espace Champerret – Hal
A, Paris (France)
Energieweg 7, IJsselstein
Leeuwenveldseweg 14,
Weesp
De Schalm, Oranjelaan
10, De Meern
Immitsj, Windmolen 75,
Mijdrecht
Wijkcentrum Het Bolwerk,
Ravelijn 55, Apeldoorn
PVA Expo, Praag
(Tsjechie)
Terrasses de Fontvielle,
Monaco

Informatie

20+21: 10-17
22: 11-16
Toegang € 5
10-16
Toegang gratis
26+27: 10-18
28: 10-17
Toegang gratis

10-15
Toegang gratis

9-12
Toegang gratis
9:30-13
Toegang gratis
10-16
Toegang gratis

Ton van der Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Voor vragen en opmerkingen over….
-

informatie op de website: neemt u contact op met de vice-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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