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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 2019 incl. Nieuwsbrief per mail: € 18,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 9,00 per jaar;  
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 43,65 per jaar. 

Contributie 2019 incl. Nieuwsbrief per post: € 28,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 19,00 per jaar; 
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 53,65 per jaar.  

Contributie gaarne overmaken naar rekening NL82 INGB 0002 2578 68 t.n.v. Postfris ’68, Vleuten of contant 
betalen op de verenigingsavond. 

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 verenigingsavonden 2019 

19 maart* algemene vergadering + veiling 
16 april veiling+ verloting 
21 mei veiling  
18 juni* veiling + verloting 

17 september veiling + verloting 
15 oktober veiling 
19 november veiling + algemene vergadering begroting 
17 december* veiling + (Kerst)verloting 

*= wisseling stuiverboeken  

Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 30 maart 2019 en zaterdag 16 november 2019. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de Voorzitter 

Beste leden, 

Ook op de verenigingsavond van februari waren de weergoden ons gunstig gezind en dat was te merken.  
We hadden weer een volle zaal met niet alleen leden maar ook met enkele geïnteresseerden, die hopelijk 
besluiten om lid te worden van onze gezellige vereniging. 

En gezellig was het. De laatste (postzegel)nieuwtjes werden uitgewisseld, bij de bibliotheek werden catalogi 
geleend, bij de loterij waren weer leuke prijsjes te winnen, de veilingmeester had een gevarieerd aanbod van 
150 kavels en voor de laatste keer werd er nog druk gesnuffeld in de stuiverboeken van Mijdrecht, want in 
maart wordt er geruild en staan de kratten met stuiverboeken van onze collega-verzamelaars uit Uithoorn op de 
tafels. Nieuwe aanvoer dus. 

Toch halen we u op de verenigingsavond van 19 maart even van de stuiverboeken af want zoals gebruikelijk 
staat in maart de jaarvergadering op ons programma. 
Elders in deze nieuwsbrief en op de website vindt u de uitnodiging, de agenda en de stukken die behandeld 
zullen worden. 

Ik zie u graag dinsdagavond 19 maart. 

Janny Vierbergen-Eversen 
  

http://www.pf68.nl/
mailto:jansangers@hetnet.nl
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Waar zijn we verder mee bezig of bezig geweest? 

Postzegelbeurzen 
In het voorjaar en in het najaar organiseren wij een postzegelbeurs. 
De eerste van 2019 is op zaterdag 30 maart. 
U bent van 9.00 tot 12.00 uur van harte welkom, hetzij als bezoeker, hetzij als standhouder op deze beurs. 
Voor het geld hoeft u het niet te laten want zowel de entree als de tafelhuur is gratis. 
Reserveer dus nu een tafel bij Gert. 

Contributie 
Nog niet uw contributie voor het verenigingsjaar 2019 overgemaakt? De penningmeester ziet uw betaling graag 
zo spoedig mogelijk tegemoet (voor de hoogte van de contributie en het banknummer, zie elders in deze 
Nieuwsbrief). 

Rondzending 
Voor het nieuwe seizoen geldt dat rondzendboekjes nog steeds welkom blijven. 
Veel zegels over waar uw collega-verzamelaar misschien naar op zoek is? Maak eens een rondzendboekje! 
En wilt u zelf ook een rondzending ontvangen? Overleg dan even met Janny. 

Veiling 
Veilingmeester Alle blijft op zoek naar goede veilingkavels. 
Heeft u iets? Neem dan contact met hem op. 

Janny Vierbergen-Eversen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 
Agenda voor de Algemene Vergadering van Postzegelvereniging Postfris ’68 op dinsdag 19 maart 2019, 
aanvang 20.00 uur. 

1. Opening. 

2. Mededelingen. 

3. Ingekomen stukken. 

4. Verslagen  

a. Algemene Vergadering van 20 maart 2018. 

b. Algemene Vergadering van 20 november 2018. 

5. Algemeen jaarverslag 2018. 

6. Financieel verslag 2018. 

7. Verslag van de kascontrolecommissie. 

8. Decharge van het bestuur. 

9. Verkiezing van de kascontrolecommissie. 

10. Reglementen. 

a. Huishoudelijk reglement; 

b. Reglement rondzendverkeer; 

c. Reglement veilingen; 

d. Reglement stuiverboeken. 

11. Bestuursverkiezing. 

12. Rondvraag. 

13. Sluiting. 
 
Ad. 4, 5.  

Zoals opgenomen in deze maart editie van de Zegelaer. 

Ad 6.  

Zoals opgenomen in bijlage 1. 

Ad 10. 

De reglementen van onze vereniging zijn aan een vernieuwing toe, omdat de huidige gang van zaken binnen 
onze vereniging niet goed werd beschreven. Het bestuur heeft voor alle reglementen zo goed mogelijk de 
huidige gang van zaken proberen te vatten in de voorgestelde wijzigingen. Dit heeft onder andere geleid tot een 
geheel nieuw reglement voor de stuiverboeken. Als bijlage treft u de voorgestelde reglementen met wijzigingen 
gemarkeerd aan. 

Bijlagen  

2a: Huishoudelijk reglement. 

2b: Annotatie bij wijzingen huishoudelijke reglement. 

3: Reglement rondzendverkeer. 
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4: Reglement veilingen. 

5: Reglement stuiverboeken. 

Eventuele op- of aanmerkingen kunt u ook vooraf melden bij de secretaris, David Koopman. 

Ad 11. 

Aftredend zijn Janny Vierbergen, Alle Wuring en David Koopman. Janny, Alle en David stellen zich herkiesbaar. 

Martin Adelaar stelt zich verkiesbaar voor het bestuur. Het bestuur verwelkomt Martin graag binnen het bestuur 
en stelt daarom voor om het aantal bestuursleden uit te breiden naar 7. 

Kandidaten voor een bestuursfunctie worden verzocht zich aan te melden bij het bestuur. 

Op deze avond wordt u een kop koffie of thee aangeboden. 

David Koopman 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Verslag van de Algemene Vergadering (AV) op 20 maart 2018. 

1. Opening 
De vicevoorzitter opent de vergadering. Er waren 38 leden aanwezig. 

2. Mededelingen 
Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van Dhr. Sangers, Dhr en Mw Den Boer en  
Dhr Tummers. Dhr de Caes is verlaat. 

3. Ingekomen stukken 
Geen. 

4. Verslagen AV 
a. Verslag van de AV van 18 april 2017. Geen vragen of opmerkingen. Het verslag is vastgesteld. 
b. Verslag van de AV van 19 december 2017. Geen vragen of opmerkingen. Het verslag is vastgesteld. 

5. Algemeen jaarverslag 2017 
Geen vragen of opmerkingen. Het verslag is vastgesteld. 

6. Financieel verslag 2017 
Marco licht het jaarverslag toe. Het jaar is op het laatste moment positief afgesloten met € 23,- winst.  

Voorgaande vergadering is gevraagd te kijken naar eventuele besparingen, maar deze zijn nagenoeg niet  
mogelijk, omdat de huidige kosten zo laag mogelijk zijn. 

Dhr De Caes vraagt hoe het met de laptop staat deze staat niet op de balans. Marco geeft aan dat deze in zijn  
geheel is afgeschreven en daarom niet meer op de balans te vinden is. 

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 2017 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 2017. 

9. Verkiezing van de kascontrolecommissie 
Robert Jacobs heeft er twee termijnen op zitten en is niet meer herkiesbaar. Gerrit Van der Vliet blijft 
beschikbaar. Mw. Paardekoper stelt zich beschikbaar als lid van de kascontrolecommissie. Dhr. Kerkhof stelt 
zich beschikbaar als reserve lid. 

10. Bestuursverkiezing 
Aftredend is Gert Berrens, Gert heeft zich herkiesbaar gesteld. Hij wordt onder applaus herkozen. 
Anna Maria Branderhorst-Blom stelt zich verkiesbaar als bestuurslid. Zij wordt met applaus verkozen. 

De bestuursfuncties kan het bestuur zelf verkiezen. De volgende wijzigingen hebben afgelopen jaar binnen het 
bestuur plaatsgevonden: 

 Janny is benoemd tot voorzitter.  

 Marco is benoemd tot vicevoorzitter. 
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11  Rondvraag 
Alvorens aan de rondvraag te beginnen laat de voorzitter weten dat de jubilarissen bij het jubileumfeest zullen 
worden gehuldigd in plaats van tijdens de ALV. 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 Stamp wijn. 
Janny Vierbergen bedankt:  

 De rondzendleiders Zomer, Oppelaar, Troost, Kerkhof, Wuring en Berrens.  

 Dhr. Sangers voor de ledenadministratie. 

 Dhr. Jacobs en Van der Vliet voor de kascontrole commissie. 

 Dhr. Nagtegaal (postuum), van der Grift en De Caes voor hun hulp bij de veiling.  

 Dhr. Berrens, Koopman en Brunt voor de stuivertjesboeken. 

 Dhr. en Mw. Den Boer, dhr. Van der Wurff en dhr. Sangers voor de Zegelaer. 

 De heren Sangers, Wuring en Van der Wurff voor de taxatiecommissie  

 Dhr. Van den Bor voor beheer van het archief. 

 Dhr. Adelaar, Mw. Branderhorst, dhr. Sangers en dhr. Van der Wurff voor de jubileumcommissie. 

 Mw. Van Mourik voor het beheer van bibliotheek. 

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. 

Dhr. Van der Bor vraagt of het bestuur naar eventuele besparingen op de kosten heeft gekeken. Marco licht toe 
dat dit bij punt 6 is behandeld en de huidige kosten zo laag mogelijk zijn voor de huidige activiteiten van de 
vereniging. Janny voegt toe dat deze keer het bestuur niet op het podium zit, omdat dit extra kosten met zich 
meebrengt. 

12. Sluiting 
De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar aandacht en sluit de vergadering. 

David Koopman 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
Verslag van de Algemene Vergadering (AV) op 20 november 2018. 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Er waren 35 leden aanwezig. 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

3. Begroting 2019 
De penningmeester licht de begroting toe. Het jubileum jaar wordt waarschijnlijk met een kleiner verlies dan 
aangegeven in de begroting afgesloten, dit komt door schenkingen. De begroting voor het komende jaar is aan 
de voorzichtige kant en op geen winst of verlies begroot. 

De contributie kan ongewijzigd blijven. Derhalve wordt de contributie voor 2019 vastgesteld op € 18,- voor een 
standaard lidmaatschap. 

De begroting wordt unaniem aangenomen.  

4. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

Bij de rondvraag wordt Adri van Mourik naar voren gevraagd. Zij is dit jaar 50 jaar lid en krijgt de 
verenigingsspeld overhandigd. 

5. Sluiting 
De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar aandacht en sluit de vergadering. 

David Koopman 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Algemeen Jaarverslag 2018. 

In 2018 hebben we weer de gebruikelijke 10 verenigingsavonden gehad. We kunnen ons blijven verheugen op 
een goede opkomst, bijna alle avonden hebben we een volle zaal. In het programma van de 
verenigingsavonden hebben we iets gewijzigd in het schema van de verlotingen. Zo zijn er 5 (in plaats van 4) 
verlotingen gehouden met leuke prijzen. Iedere bijeenkomst was er een veiling met ongeveer 150 kavels en 
stonden de kratten met stuiverboeken ter inzage. 

Er zijn 2 verzamelbeurzen georganiseerd op een zaterdagochtend in maart en november. 

Per 31 december is ons ledenaantal 89. Dit is één meer dan vorig jaar. Afgelopen jaar zijn wij acht leden 
verloren en we hebben negen leden mogen verwelkomen. Ter stimulering van de groei (of behoud) van ons 
ledenaantal blijft de bonus van € 10,00 bestaan als een nieuw lid wordt aangebracht. 
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50-jarig jubileum 
Het jubileum startte met de jubileum veiling in mei. Op deze veiling waren vele bijzondere kavels in de 
aanbieding. Op deze veiling vonden vele kavels een nieuwe eigenaar. Ter gelegenheid van het jubileum waren 
zelfs een aantal kavels waarbij de kopers de inzet vergoed kregen. 

Op 6 oktober hebben we onze jubileummiddag in de Schalm. Hier werden na de toespraak van de voorzitter 
Janny de jubilarissen gehuldigd. Hierbij werden natuurlijk de leden van het eerste uur, Jan Tienhoven en  
Adri van Mourik (b.a.) in het zonnetje gezet met de nieuwe verenigingsspeld. 

De burgemeester heeft ons persoonlijk toegesproken. Hij mocht het eerste exemplaar van het jubileumboek 
ontvangen en heeft samen met ons getoast op het Jubileum. Hans Kraaibeek heeft ons namens de Bond 
toegesproken en de felicitaties overgebracht. 

Jan Sangers heeft een presentatie gehouden over de jubilea in de filatelie. Het geheugen van de aanwezigen 
werd getest met een pittige Quiz. Om het jubileum helemaal compleet te maken werd een feestelijk verloting 
gehouden met heel veel prijzen. 

Bestuur 
In het bestuur was een vacature vacant. Deze is door Anna Maria Branderhorst ingevuld. Janny Vierbergen is 
door het bestuur benoemd tot voorzitter en Marco Dijkhuizen tot vice-voorzitter 

Stuiverboeken 
Afgelopen mei was het seizoen 2017-2018 voor de stuivertjes boeken afgerond. In het seizoen 2017-2018 zijn 
er ongeveer 272.000 zegels op onze vereniging geweest. Hiervan zijn 16.000 zegels door onze vereniging 
uitgenomen. Dit is 5000 zegels meer ten opzichte van het vorige seizoen. 
Bij de eindafrekening bleek dat circa 5% van de uitgenomen zegels niet afgerekend is. Dit is een terugval ten 
opzichte van voorgaande jaren. Het resultaat over 2017-2018 van de stuiverboeken was ruim € 64,- voor de 
vereniging. Dit is ongeveer de helft van afgelopen jaar, omdat de niet afgerekende zegels moeten worden 
vergoed. 

Voor het seizoen 2018-2019 zijn in totaal 95.291 zegels ingeleverd. Dit zijn 5 kratten met stuivertjesboeken. 
Vanaf dit jaar kunnen we meer dan 4 kratten rondsturen en zullen ook meer zegels van andere verenigingen 
onze kant op komen. In onderstaande grafiek zijn de verkopen van de stuiverboeken per jaar te zien. Seizoen 
2018-2019 is bijgewerkt tot en met december. Te zien is dat uit onze eigen boekenset in 2018 veel meer 
verkocht is. Er zijn ca. 3500 meer zegels verkocht uit onze boekenset ten opzichte van 2017. 
  

 
 
Veiling  
In het kalenderjaar 2018 zijn 10 veilingen georganiseerd. In totaal zijn 1451 kavels aangeboden, hiervan zijn er 
739 verkocht wat overeenkomt met 51 %. 

In mei is ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van Postfris ’68 een kleinere veiling georganiseerd met 
bijzondere en iets duurdere kavels. De belangstelling was goed en 65 % van de aangeboden kavels 
verwisselde van eigenaar. 

Over het algemeen waren de verkopen in de maanden in lijn met het jaarcijfer, uitzondering hierop de eerste 
veiling na de zomerstop (september) slecht met 33% verkocht en oktober daar en tegen heel erg goed 70%. 

De aangeboden veilingkavels waren dit jaar redelijk goed van kwaliteit wat mogelijk ook zijn weerslag heeft 
gehad op de verkopen. Daarnaast heeft Postfris ’68 dit jaar meerdere schenkingen gekregen van soms erg 
goede kwaliteit. Ook dit heeft natuurlijk positief bijgedragen aan de betere verkopen. 
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Rondzending 
In juli/augustus van ieder jaar wordt met de inzenders afgerekend en gaan alle rondzendboekjes retour.  
Dat betekende dus dat eind augustus 2018 de rondzenddozen, die in het seizoen 2017/2018 hadden gelopen, 
leeg op de plank stonden. Gelukkig hadden meerdere leden van onze vereniging in de maanden ervoor al wat 
nieuwe rondzendboekjes voor het seizoen 2018/2019 ingeleverd en konden we als vanouds rekenen op 
inzendingen van niet-leden en van onze collega’s van Het Postmerk in De Bilt. Begin september 2018 stonden 
daardoor weer zo’n 30 dozen met een gevarieerd aanbod aan zegels voor de deelnemers klaar. 
Op wat de deelnemers aan zegels uit de boekjes halen hebben we natuurlijk geen enkele invloed, maar aan het 
eind van het verenigingsjaar 2018 konden we aan de penningmeester weer een mooi bedrag overmaken. 

Commissie Taxatie en Verkoopadvies 
De Commissie Taxatie en Verkoopadvies bestond uit de heren Sangers, Van der Wurff en Wuring. De heer  
Van der Wurff is per 1 januari 2019 niet langer beschikbaar voor de commissie en wordt opgevolgd door de 
heer Dijkhuizen. 

In 2018 is de commissie 15x gevraagd om een taxatie en een verkoopadvies te geven voor een 
postzegelverzameling. Leden van de commissie hebben daarnaast op verenigingsavonden en ruilbeurzen 
taxaties gedaan van kleinere verzamelingen, die in een paar gevallen hebben geleid tot een donatie van die 
verzameling aan de vereniging. Deze donaties zijn tijdens verenigingsveilingen geveild ten bate van de 
verenigingskas. 

Promotie 
Om onze vereniging onder de aandacht te brengen van verzamelaars, die nog geen lid zijn van onze 
vereniging, laten we iedere maand in de VAR, de Brug en in de agenda van RTV Utrecht een aankondiging 
plaatsen, dat we een verenigingsavond hebben. Dit jaar hebben we door het jubileum ook aandacht gekregen in 
de VAR en Filatelie. Ook mocht Jan Sangers zijn verzameling tentoonstellen in de bibliotheek van Parkwijk  
(22-12-2017 tot 18-3-2018) en het wijkservicecentrum (3-9-2018 tot 30-11-2018) en kon daarmee tevens onze 
vereniging promoten. Tevens heeft de verenging het laatste weekend van augustus op de braderie van Vleuten 
de vereniging gepromoot. 
 
Website 
De website van Postfris ’68, www.pf68.nl, is bedoeld om de leden van de vereniging te informeren over allerlei 
verenigingszaken. Zo vindt u er verenigingsnieuws, informatie over de bibliotheek, het lidmaatschap, de 
rondzending, de veiling, de stuiverboeken, de verzamelaarsmarkt, het bestuur, de commissie Taxatie en 
Verkoopadvies en ook alle Nieuwsbrieven. Ook niet-leden kunnen de website al aardig vinden. De website werd 
in 2018 nog vaker bezocht dan het jaar er voor: totaal 40.750 tegen 31.405 in 2017. De piek lag dit jaar wat 
lager: op 28 oktober 2018 telden we 333 bezoekjes tegen 19 december 2017 met 897 bezoekjes. 
 

 
 
Samenwerking 
De samenwerking met de zusterverenigingen is in 2018 gecontinueerd. Met PV Uithoorn, VV De Ronde Venen 
en PVV Utrecht en Omstreken op het gebied van de stuiverboeken. Met Postmerk in De Bilt was er 
samenwerking op het gebied van het rondzendverkeer. 

David Koopman, 

1 maart 2019 

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Bezoeken Website 



De Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ’68 8e jaargang – nummer 3 – maart 2019 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 7 

Het ware verhaal over het ongeldig verklaren van de guldenpostzegels 

De in 2013 ongeldig verklaarde guldenpostzegels was het gevolg, volgens Post.nl, van de geringe omzet van 
deze guldenzegels. Deze week bleek de waarheid toch iets anders. 

Levendige handel: tot het ongeldig verklaren van deze guldenpostzegels was er wel degelijk een levendige 
handel in deze zegels. De grote voorraden die nog bij de handel en verzamelaars lagen vertegenwoordigden 
een behoorlijke waarde. Zolang deze zegels nog gebruikt konden worden was het mogelijk om, door deze 
zegels aan te bieden aan b.v. bedrijven die niet in bezit waren van een frankeermachine, tegen gereduceerde 
waarde aan te bieden. Na de ongeldig verklaring stortte deze markt volkomen in. 

Postzegelfraude: twee Limburgse vrienden besluiten in 2010 een handeltje in gulden- 
postzegels te beginnen. De handel loopt zo goed dat ze besluiten zelf zegels bij te laten 
drukken. 
Een 2

e
 hands boekhandelaar uit Maarssen die geregeld boeken moest verzenden naar 

cliënten zocht een manier om dit goedkoper te kunnen doen. Zo kwam hij er in 2011 
achter dat guldenpostzegels tegen sterk gereduceerde prijzen te koop aangeboden  
werden. De verzamelwoede in de 70er en 80er jaren hadden ervoor gezorgd dat er  
grote hoeveelheden van deze postzegels te koop aangeboden werden. Hij kocht voor 4000 Euro aan 
guldenpostzegels met een frankeerwaarde van 18000 Euro. Zoveel winst gaf de prikkel om hiermee verder te 
gaan. Zo komt hij in contact met de twee Limburgse vrienden. Die bieden stickervellen aan met daarop de 
guldenzegels. Ideaal, zo hoeft hij niet meer te likken maar gewoon stickers plakken. Na het aanbod dat bij meer 
afname nog extra korting in het vooruitzicht wordt gesteld ging de boekhandelaar over tot het aanbieden van 
deze zegels aan collega boekwinkels. 
Zo werd deze Maarssense boekhandelaar meegezogen in de fraude met postzegels, zonder dat hij dat wist. 

Niemand die ooit heeft kunnen vaststellen hoe groot de schade voor de posterijen geweest is. Voor de 
verzamelaars die nog enige hoop hadden op een restwaarde van hun guldenpostzegels is het een ramp.  
De gezamenlijke schade moet in de miljoenen lopen. 

De hoofdverdachte Dimitri W. heeft zijn straf uitgezeten en is veroordeeld voor het betalen van de 
schadevergoeding van 2,6 Milj. aan Post.nl. Dit bedrag kon hij niet betalen. Dimitri W. is failliet verklaard. 
Sinds enige tijd runt Dimitri W. een winkel in het Belgische Maasmechelen. Hij handelt nog steeds in onder 
andere postzegels. Zijn maatje is sinds kort op vrije voeten. Hij was veroordeeld tot 1,5 jaar gevangenisstraf 
omdat hij niet meewerkte aan het in beeld brengen van zijn vermogen. Deze zomer hoopt justitie nog een aantal 
verdachten voor de rechter te brengen. Voor onze Maarssense boekhandelaar is het goed afgelopen. Hij is 
geen verdachte meer en verklaarde zich nooit meer in te willen laten met “goedkopere” postzegels. 
De ongeldig verklaring van de guldenzegels op 1 november 2013 is in grote mate ingegeven door de gepleegde 
fraude. De Limburgse vrienden hebben de filatelie een uitermate slechte dienst bewezen en zijn 
verantwoordelijk voor de grote schade die onze filateliewereld is berokkend. 

Of het verhaal van Post.nl het enige juiste is (als reden werd immers opgegeven de “grote” schade veroorzaakt 
door de gepleegde fraude) wordt betwijfeld door een aantal gerenommeerde specialisten die onderzoek gedaan 
hebben naar het mogelijke bedrag dat aan guldenzegels in omloop zou zijn. 
De schatting was voor een bedrag van vijftig miljoen tot mogelijk honderd miljoen gulden. In dat licht bezien laat 
zich raden of de verklaring dat deze fraude werkelijk de belangrijkste reden was. Of, was het een gouden 
gelegenheid om het argument van fraude aan te grijpen om tot ongeldig verklaring van de guldenzegels over te 
gaan. 

Bronnen: Nos app, volkskrant, informatie uit filatelistische kringen. 

Jan Sangers 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
* Het vervolg van ‘Bijzondere uitgaven’ door Jan Sangers wordt in het april nummer van de Nieuwsbrief 
opgenomen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ledenadministratie 

Dhr. F.I. de Vries uit De Meern heeft zijn lidmaatschap opgezegd. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
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. 

 


