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Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst vrijdag 8 April 2011 om 20.00 uur in 
Buurthuis D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard. 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag  

4. Loterij  

5. Veiling 

6.  Ruilen van Postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

Vrijdag 13 mei 2011 

Vrijdag 10 juni 2011 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

2-apr 12:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 2 gratis loten 
€ 2.00  

2-apr 9:00-12:00   Eindhoven Oude Torenstraat 6b € 1.00  

3-apr 10:00-13:00   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

4-apr 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum "Den Herd", Emmaplein 4 € 1.00  

9-apr 11:00-15:00   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1.00  

10-apr 10:00-13:00   Waalre 
Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 1.00  

10-apr 10:00-13:00   Boxtel Vmbo-College Boxtel, Baanderherenweg 2 € 1.00  

17-apr 10:00-13:00   Meijel Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 € 1.00  

17-apr 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 0.50  

24-apr 9:00-14:00   Eindhoven Café-zaal Valkenhorst, Oirschotsedijk 23 € 1.00  

1-mei 10:00-13:00   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

2-mei 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum "Den Herd", Emmaplein 4 € 1.00  

7-mei 12:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 2 gratis loten 
€ 2.00  

7-mei 12:00-16:30   Heeze Café "de Brug", Ginderover 2 (ook veiling) gratis 

7-mei 9:00-12:00   Eindhoven Oude Torenstraat 6b € 1.00  

8-mei 10:00-13:00   Waalre 
Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 1.00  

8-mei 10:00-13:00   Waalre 
Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 1.00  

8-mei 10:00-13:00   Boxtel Vmbo-College Boxtel, Baanderherenweg 2 € 1.00  
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Welkom 

Een voor mij een bijzonder welkom aan u allemaal. Welkom in een jaar waarin 
wij ons 20 jarig bestaan gaan vieren. 

De laatste tijd is er door verschillende leden veel tijd besteed om dit feest tot 
iets onvergetelijks te maken. Ik ben benieuwd wat ons te wachten staat. 

Voordat ik het vergeet wil ik al deze mensen hartelijk bedanken voor hun inzet. 

Verschillende leden hebben zichzelf al aangemeld, wie het niet hebben gedaan 
raad ik aan dit snel te doen. 

Een voor mij nogmaals een bijzonder welkom aan u allemaal, omdat dit de 
laatste jaarvergadering is dat ik voorzitter ben van uw vereniging. 

Dit schrijvende denk ik zomaar even terug aan een gedeelte van de afgelopen 
20 jaar. 

Het is alweer 9 jaar geleden dat u mij het vertrouwen gaf om als voorzitter uw 
club te mogen leiden. Het is voor mij een mooie tijd geweest waarin ik veel 
mensen heb mogen ontmoeten, leuke postzegelavonden heb mogen meemaken 
en vreugde en diepe verdriet met sommige van u heb mogen delen. 

Een tijd waarin we 2 keer verhuist zijn; 

De club is begonnen in de Graver waar we ten tijde van Petra Janssen altijd 
zeer spontaan werden ontvangen. Later bij de nieuwe huurders werd dit veel 
minder, en zijn we een nieuw onderkomen moeten gaan zoeken. De beslissing 
om te vertrekken bij de Graver was voor de leden en ook voor het bestuur niet 
gemakkelijk. 

Vanuit de Graver zijn we gedurende een paar jaar naar Dommelen gegaan, 
maar door directiewijzing werden de huurprijzen omhoog gedaan waardoor we 
weer naar een andere locatie moesten gaan zoeken.  

Nu zitten we dan weer hier in de Turfberg, een mooie locatie, met altijd een 
hartelijk ontvangst door de gasvrouw of gastheer, en wat ook belangrijk is, veel 
verlichting voor het postzegelen. 

Gedurende verschillende jaren dat wij in de Graver zaten hebben wij binnen 
onze club een aantal jeugdleden gehad, een groepje van ongeveer 6. 

Deze jongeren werden begeleid door Daan Hoekstra en Harry v.d Broek, beiden 
deden dit met heel hun hart en ziel. Ik ben verschillende keren bij hen gaan 
kijken, en het was toen bijzonder fijn om bij hen aanwezig te mogen zijn. 

(... vervolg op pagina 8) 

Inhoudsopgave        Pag. 

Welkomswoord (aftredend) voorzitter Jan van Hest  5 en 8 

Verslag jaarvergadering 11 maart 2011   9 t/m 13 

Cour de Justice met cijferwaarde    15 

Woord (aantredend) voorzitter Paul Grol    17 

Jaarverslag ( maart 2010 tot maart 2011)   18 



 

 

n.b. �� = postfris 
  � = ongebruikt met plakker 
  � = gebruikt 

De veiling geschiedt à contant met 5% opgeld voor koper en verkoper. 

De veiling geschiedt per opbod: 

 tot € 5,00 met € 0,25 verhoging, 
 tot € 10,00 met € 0,50 verhoging, 
 tot € 25,00 met € 1,00 verhoging. 

Als er te goeder trouw vergissingen worden gemaakt moeten deze door 
de inzender zo goed mogelijk worden rechtgezet, één en ander ter 
beoordeling van de veilingcommissie. 
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VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    

Nr. Kwal. Land Catnr. en bijzonderheden Cat. Waarde Inzet Nr. Not. 

1 �� Nederland mapje 38  1986 onc € 3.90  bod 1   

2 �� Nederland mapje 21 1984 onc € 4.30  bod 2   

3 �� Nederland mapje 41 1986 onc € 4.00  bod 3   

4 �� Nederland mapje 55 1988 onc € 4.20  bod 4   

5 �� Nederland mapje 44 1987 onc € 4.00  bod 5   

6 � Nederland 1391/95 kerstzegels onc € 1.50  bod 6   

7 �� Nederland blokje 1717 onc € 4.00  bod 7   

8 � Engeland 2 intern anw coupons   1971     bod 8   

9 �� Scotland bloemen     bod 9   

10 �� Nederland 1930 blok kinderz 2000 onc € 9.00  € 1.00  10   

11 �� Ver Natie diverse motief zie kavel mi € 70.00  € 5.00  11   

12 � Suriname rep 788/93 3 keer  zie kavel mi € 6.60  € 1.50  12   

13 � Suriname rep 1429/30 1436/37 mi € 30.50  € 5.00  13   

14 � Suriname rep 1426/28 B59 van 1992 mi € 9.20  € 1.50  14   

15 � Ned Ant 930/36 van 1997 mi € 16.00  € 3.00  15   

16 �� Nederland zie kavel onc € 15.80  € 3.00  16   

17 � Duitsland div series postz     bod 17   

18 �� Duitsland div postz zie kavel     bod 18   

19 �� nederland  vel van 50 st nr 411 onc € 10.00  bod 19   

20 �� Nederland div postw stukken zie kavel     bod 20   

21 � diversen div vellen zie kavel     bod 21   

22 � W duitsland 1215/17 str van 3 zie kavel     bod 22   

23 � W duitsland 3 versch blokken zie kavel     bod 23   

24 �� W duitsland zie kavel div zegels     bod 24   

25 � DDR 3 blokken zie kavel     bod 25   

26 � Belgie 292c/292h exp zegels   € 65.00  € 17.00  26   

27 � Nederland 9 kinderbedank krtn 1987/95     bod 27   

28 � Diversen stokboek bloemen     € 5.00  28   

29 �   document zie kavel     € 5.00  29   
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Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

(... vervolg van pagina 5) 

Het speelde vlak voor de verhuizing naar Dommelen dat Daan Hoekstra in de 
versukkeling kwam, het aantal jeugdleden terugliep, en daardoor de aanwezige 
jeugdleden niet meer kon begeleiden. 

Als bestuur hebben we toen moeten besluiten om de jeugdleden mee te laten 
postzegelen samen met de ouderen. Door Daan en Harry werd dit niet in dank 
afgenomen, nam dit het bestuur en mij als persoon in het bijzonder kwalijk dat 
we deze beslissing genomen hadden. Tot op vandaag vind ik bijzonder jammer 
dat dit gebeurd is, maar dit is niet meer op te lossen.  

Gedurende mijn voorzittersperiode is het aantal clubleden teruggelopen met 
ongeveer 10 leden naar 71 leden. Een terugloop door sterfgevallen en 
vergrijzing. Te hopen is dat er een tijd mag aanbreken dat de jeugd weer 
interesse gaat krijgen voor postzegels. 

Dan wil ik nog even stil blijven staan bij onze oud penningmeester Kees 
Theunissen; een mooie en eenvoudige man, die ontzettend veel voor de 
vereniging gedaan heeft, en waar ik veel steun aan heb gehad. 

Ik wil graag iedereen bedanken die zich de afgelopen jaren hebben ingezet 
voor de vereniging. 

Tenslotte. 

Dit jaar zijn van ons heen gegaan Jan Peels en Ad van Dongen, ik zou graag 
voor hen, en voor de andere die ik eerder genoemd heb een minuut stilte in 
acht willen nemen. Mag ik u verzoeken om te gaan staan. 

Ik wens u allen een fijne en produtieve vergadering toe. 

Jan van Hest (aftredend voorzitter) 

Om priveredenen zijn de namen 
en verjaardagen van onze leden 
verwijdert 
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VERSLAG JAARVERGADERING VAN 11 MAART 2011 

Welkom: 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. 
Hij maakt zijn excuses (ook namens de secretaris) voor het niet vermelden van 
deze jaarvergadering in het periodiek!  De opkomst is gelijk aan het vorig jaar, 
namelijk 27 leden, erg weinig voor een vereniging met 72 leden. Er zijn een 
paar officiële afmeldingen bij de secretaris binnengekomen. 

De voorzitter bedankt op voorhand de feestcommissie i.v.m 
viering van het 4de lustrum op zondag 3 april. Hij vraagt de leden 
die zich nog niet hebben aangemeld, maar wel van plan zijn deze 
middag te willen meemaken, zich per direct aan te melden. 

De voorzitter meldt de vergadering dat hij na 9 jaar “de voorzittershamer” aan 
Paul Grol zal gaan overgeven (zie pag. 17 woord van de aantredend voorzitter). 

Hij brengt in herinnering dat tijdens zijn voorzittersperiode de clubavonden 2 
keer zijn verhuisd, namelijk “De Graver” (overlijden van de man van Petra en 
nieuwe beheerder). Menig clublid had het daar moeilijk mee en “Partycentrum 
Bommel” (directie-wisseling en te hoge prijzen). Inmiddels zitten we al weer 
een paar jaar bij “Buurthuis D’n Turfberg” en wel naar ieders tevredenheid ! 
Het bestuur heeft het jammer gevonden dat de opgezette jeugdclub met het 
terugtrekken van hh. D. Hoekstra en v.d Ploeg niet is gecontinueerd kunnen 
worden. De voorzitter vraagt aandacht voor de verschillende presentaties 
(PowerPoint) door de verschillende bestuursleden en redactie van ons 
maandelijks periodiek. 

Zowel “Buurthuis D’n Turfberg” als het bestuur bieden alle aanwezige leden één 
gratis consumptie aan, hetgeen door iedereen zeer wordt gewaardeerd. 

 

Secretariaat: 

Het  “Jaarverslag maart 2010 tot maart 2011” (zie pagina 18) wordt 
door de secretaris voorgelezen en zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

“Verslag jaarvergadering van 09 april 2010” wordt ook zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd! 

De secretaris zegt toe, dat de komende maanden steeds een deel van de hier 
getoonde verslagen in het periodiek worden gepubliceerd m.u.v. de financiële 
paragraaf ! 

 

Verslag penningmeester: 

Er zijn geen opmerkingen over “Rekening 2010” en ook geen opmerkingen over 
de “begroting 2011”. 

Het maandblad is de grootste negatieve post van de begroting. Het bestuur is 
bezig met het zoeken naar een andere drukker, hierdoor zullen de kosten naar 
beneden kunnen. 

(... vervolg op pagina 10) 
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(... vervolg van pagina 9) 

“Grote ClubActie” is het afgelopen jaar prima verlopen (meer loten verkocht) en 
heeft daardoor een positieve bijdrage aan de verenigingskas geleverd. 

Kascommissie: 

De hh. G. Vigh  en H. Janssen zijn akkoord met de financiële vastlegging van 
de cijfers. Alles ziet er keurig uit!  Doordat de hr. Vigh niet op de hoogte was 
van de jaarvergadering (zie boven) kan hij niet schriftelijk het bestuur 
déchargeren. Zegt toe, dat dit alsnog schriftelijk zal gebeuren. 

Doordat de hr. Vigh voor de laatste keer in de kascommissie kan zitten, gaat de 
commissie voor het komende jaar bestaan uit: 

 Hr  H. Janssen 
 Hr. W. Frijters 
 Hr. J. Dorrestijn (reserve) 

 

Rondzending: 

Frank Stokmans doet verslag over het “Rondzendverkeer 2010” Het gehele 
verslag kunt u terug vinden in ons periodiek de komende maanden. 

Een paar kerngetallen: 

Ingeleverde boekjes 2010 60, 
uit omloop genomen 2010 157, 
voorraad eind 2010  179. 

Gem. uit de rondzending genomen € 41,79, was in 2009 € 36,30. 

Aantal deelnemers  2010 was 30, dit is gelijk aan 2009, 
aantal inzenders 2010 was 8, vorig jaar in 2009 waren er 12. 

Er zijn geen mutaties geweest in het aantal vrijwilligers van het 
“Rondzendverkeer”. 

Opmerking:  de vacature die dit jaar is ontstaan bij  sectie 4 zal waarschijnlijk 
op korte termijn weer worden ingevuld. 

Frank bedankt alle medewerkers “Rondzendverkeer”. 

Naar aanleiding van de presentatie worden de volgende opmerkingen gemaakt: 

Hr. Frijters: merkt op dat het soms voor komt dat de postzegel in ’n boekje niet 
  kantelbaar is. De achterzijde is dus niet goed te controleren. 

  Evt. het boek terug geven aan de inzender met briefje/opmerking. 

  Maakt wederom een opmerking over prijs postzegel afronden op  
  minimaal 5 cent. 

  Niet akkoord, zie vorig jaarverslag! 

Hr. Vigh: Vindt de omloopsnelheid van de boekjes té laag. Niet gezond !  

  Daar wordt  naar gekeken (Frank) . 

 

(... vervolg op pagina 11) 
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(... vervolg van pagina 10) 

Veilingzaken: 

Martien Panhuijzen doet verslag over de veilingzaken. 

Hier wat kerngetallen: 

Er werden het afgelopen jaar 10 veilingen gehouden. 

266 (2009 � 220) kavels aangeboden, hiervan 196 
(2009 �99) verkocht, dat is 73,7% (2009 � 45%). 

Alles bij elkaar een prima jaar ! 

 

Grote en Kleine beurs: 

Martien Panhuijzen doet ook verslag over de Grote en kleine beurs. 

Kleine beurs: 

9 keer gehouden ! 

Door 119 (2009 � 131) leden bezocht. 

Verder waren er nog 221 (2009 � 262) betalende bezoekers. 

Grote beurs: 

Op zondag 6 februari 2010 . 

Er was 30 mtr. tafel voor de leden en semi- handelaren beschikbaar en 
er was ook nog plaats voor enkele ruiltafels. 

54 (2009 � 48) betalende leden en ook nog eens 26 (2009 � 20) leden. 

In de toekomst wordt er geen verschil meer gemaakt tussen de sluitingstijden 
van de Grote en Kleine beurs; alle beurzen sluiten om 13:00u ! 

Martien bedankt alle leden die geholpen hebben bij de opbouw en tijdens de 
beurs hand- en spandiensten hebben verleend. 

Jan van Hest toont een paar “levendige” foto’s gemaakt tijdens de Grote beurs! 

 

Commissie Nalatenschappen: 

De commissie verwijst naar het verslag in het periodiek van september 2010, 
gemaakt door de hr. L. van Hoof . 

De familie Peels, van onze overleden penningmeester, gaat op korte termijn 
contact opnemen met de commissie. 

 

Redactie commissie: 

Henk Janssen geeft een toelichting. 

De voorzitter bedankt de commissie voor het vele werk dat ze besteden aan het 
periodiek. Het gehele verslag volgt nog in ons periodiek de komende maanden. 

 

(... vervolg op pagina 12) 
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(... vervolg van pagina 11) 

Rooster van aftreden: 

Zoals onder “Welkom” vermeld treedt Jan van Hest af als voorzitter. 

Paul Grol, nu nog algemeen lid, gaat na goedkeuring van deze vergadering, 
deze toch verantwoordelijke taak op zich nemen. 

Jan van Hest vraagt de vergadering hier mee in te stemmen, de vergadering 
gaat met applaus akkoord. De nieuwe voorzitter vertelt nog wat over zichzelf. 

Ook Frank Stokmans treedt terug als penningmeester. Hiervoor had de heer Ad 
Roosen zich kandidaat willen stellen. Een paar weken geleden werd Jan van 
Hest door hem gebeld dat hij spijtig genoeg wegens persoonlijke 
omstandigheden (gezondheidsredenen) alsnog zich moet terug trekken voor 
het penningmeesterschap! 

In de laatste bestuursvergadering hebben we naar mogelijke kandidaten voor 
de functie van penningmeester gekeken. Als een van de kandidaten kwam 
Petra Jansen naar voren. Jan heeft haar benaderd met hierboven vermeld 
verzoek. Petra heeft hier positief op geantwoord. 

Daarom doet het bestuur het voorstel aan de vergadering om Petra Jansen tot 
de nieuwe penningmeester te benoemen. Ook hier gaat de vergadering met 
applaus akkoord. 

Jan heet beiden hartelijk welkom in het bestuur. 

Paul Grol vraagt Jan van Hest om wanneer nodig, het bestuur als adviseur bij 
te staan. 

 

Nieuw samenstelling van het bestuur: 

Functie:  Naam:   Aantredend:  Aftredend: 

Voorzitter  Paul Grol (*)  11-03-2011  Maart 2013 

Secretaris  Peter Wittgen  01-05-2006  Febr. 2012  
          (bekijkt per jaar) 

Penningmeester Petra Jansen  11-03-2011  Maart 2014 

Alg. Lid  Martien Panhuijzen 14-03-2008  Febr. 2012  
Beurs/veiling        (bekijkt per jaar) 

(*) Paul Grol sinds 09-04-2010 lid en plv. voorzitter. 
 

Mededelingen: 

Kontakten Postzegelclub Heeze: 

Er heeft een gesprek plaats gevonden tussen beide besturen. Er waren té 
weinig raakvlakken tussen de verenigingen. Deze vereniging heeft een totaal 
ander karakter dan onze vereniging. Men kent geen clubavonden, alleen een 
vrij grote ruilbeurs/veiling (4x per jaar). Daarom komt er geen “samenwerking” 
tussen beide verenigingen ! 

(... vervolg op pagina 13) 
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(... vervolg van pagina 12) 

Ruilbeurs: zaterdag 19 mrt. In het Gemeenschapshuis D’n Bond, Rapportstraat 
29 Veldhoven. 

Nieuwe uitgifte “Cour Internationaal de Justice” zegels (met cijferwaarden) te 
bestellen bij “Verzameltoon” (Hr. van Grinsven), beperkte oplage (55.000) !  
(Zie ook pagina 10 voor bestelgegevens). 

Nieuw lid wordt verwelkomt de Hr. Harrie Warmoeskerken 

Buurthuis D’n Turfberg heeft voortaan ook internet ! 
 

Rondvraag: 

Hr. G. Vigh:  Suggestie om de komende jaren de catalogus Europa  
   (8 delig) aan te schaffen, wordt door sommige leden  
   (o.a hr E. Kox) erg kostbaar gevonden vooral gezien 
   het weinig gebruik ervan. Een deel kost ca. €  85,00. 

   Alternatief: “Gibson / Davos totale kosten € 125,00. 
   Overleg bibliothecaris en het bestuur ! 

   Verder wordt het idee geopperd om de huidige catalogussen, 
   iedere clubavond ter inzage te leggen. Men kan na een clubavond 
   een catalogus één maand mee naar huis nemen ! 

Overdracht:  Jan overhandigt formeel de “voorzittershamer”, zijnde ’n lepeltje  
   wat hij altijd gebruikte om tegen een koffiekopje te tikken, om de 
   vergadering te openen aan Paul. 

Nw. Voorz.  Hij bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. 
   Ook bedankt hij Marian van Hest voor de mooie verjaardagskaart 
   (Brabander) ! 

   Ook wil hij op niet al te lange termijn een enquête houden onder  
   leden. 

Loterij: 

Petra heeft de loten weer aan de man/vrouw gebracht. Harry was weer de 
animator  bij de trekking. Hij wist de nieuwe voorzitter te verleiden tot een 
extra prijs, namelijk een gratis consumptiebon ! 

 

Veiling: 

Veiling werd weer onder ervaren leiding van Ed Kox gehouden! 

Rond 22:30u  gingen de meeste leden met een tevreden gevoel naar huis. 

 

Afmeldingen: de heer en mevrouw de Laat. 

 

Peter Wittgen (secretaris) 

(15-04-2011) 
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AUTOBEDRIJF WILS 

 
Autobedrijf Wils uw Škoda dealer 
voor Valkenswaard en omgeving. 
Ruime keuze uit nieuwe en  
gebruikte auto’s.  
Tevens onderhoud en reparatie 
van alle merken. 
 
Waalreseweg 128 
5551 HR Valkenswaard 
tel: 040-2030633 
www.skodawils.nl 
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NIEUWE UITGIFTENIEUWE UITGIFTENIEUWE UITGIFTENIEUWE UITGIFTE    

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, MET CIJFERWAARDEN 

Op 1 april 2011 geeft TNT-Post de nieuwe zegels uit van: 

Cour Internationale de Justice, met cijferwaarden 

Gezien de geringe oplage (van elke waarde 
slechts 55.000 velletjes) is het verstandig 
deze tijdig te bestellen (bij Verzameltoon). 

De prijs zal vermoedelijk zijn: 
10 x € 0,46, 10 x € 0,79 en 10 x € 0,95. 

U kunt zowel losse zegels als velletjes 
bestellen, postfris of gestempeld. 

Alle bestellingen voor leden zullen wij 
 tegen uitgifteprijs leveren. 

Zorg dat u er op tijd bij bent! 

 

Al sinds 1934 worden in Nederland speciale 
postzegels uitgegeven voor exclusief gebruik 
door het Internationaal Gerechtshof in Den 
Haag. De laatste emissie was in 2004, met 
twee postzegelvelletjes van elk tien post-
zegels. De nieuwe emissie in 2011 met drie 
postzegelvelletjes van elk tien postzegels is 
een heruitgave van de postzegels uit 2004. 

De heruitgave is nodig vanwege invoering 
van de nieuwe waardeaanduiding door TNT 
Post voor bestemmingen Nederland, Europa 
en Wereld. Ook voor de nieuwe postzegels 
geldt dat alleen het Hof ze mag gebruiken. 

Met de speciale postzegel benadrukt TNT 
Post de bijzondere positie die het in Den 
Haag zetelende Internationaal Gerechtshof 
inneemt bij het beslechten van geschillen 
tussen staten. Van de zes belangrijkste 
organen van de Verenigde Naties is het 
Internationaal Gerechtshof de enige die 
buiten New York is gevestigd.  
Ook de andere VN-organisaties maken gebruik van eigen postzegels. 

De postzegels kenmerken zich door een grafische samenvoeging van de naam 
van het International Gerechtshof in de twee voertalen, tegen een achtergrond 
van een cirkelstructuur die buiten de postzegels onzichtbaar doorloopt. De 
positie van de cirkels en de wijze waarop ze elkaar kruisen verschillen per 
postzegelvelletje. 

Voor meer informatie zie: www.postzegelblog.nl 
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VAN DE VOORZITTER 

Na bijna 10 jaar een andere naam onder de column van de voorzitter. 

Ik heb Jan van Hest mogen opvolgen. Wij zijn hem veel 
dank verschuldigd voor zijn sympathieke en gedreven 
manier om ons iedere keer weer een prettige clubavond te 
bezorgen en dan te weten dat hij niet eens postzegels 
verzamelt. Dat “gemis” is hem niet aan te zien. 

Frank Stokmans mag er ook zijn. Na jaren lang een 
dubbelrol te hebben vervuld – penningmeester en 
rondzending – vond hij het wel genoeg. Frank legt zich nu 
verder met verve toe op de rondzending. Bekijk alleen 
maar het op verzoek van de leden door het bestuur 
aangepaste reglement “Rondzendverkeer”. Reglement ligt 
op de clubavonden ter inzage en zal in een volgend 
clubblad worden toegelicht. Beide heren hebben nu hun 
bestuursfunctie overgedragen.  

Petra Jansen is de opvolgster van Frank. Welkom Petra, fijn 
dat je mee doet als penningmeester. Tja, het begrip 
“penningmeesteres” komt in de dikke van Dale niet voor, zodoende.  

En dan uw nieuwe voorzitter. Dat ben ik. 

Na een uitputtende verkiezingscampagne ben ik uiteindelijk tot het voorzitter-
schap uitverkoren (die knagende onzekerheid voor een mogelijke concurrent en 
tegenkandidaat was toen eindelijk voorbij). Maar nu zonder scherts: mijn 
eerste aktiviteit was bepaald niet erg sterk. Als vicevoorzitter en aankomend 
voorzitter gewoon vergeten het clubblad te verwittigen dat we op 11 maart 
onze jaarvergadering zouden hebben. Een aantal leden, onkundig van dit feit, 
was dan ook niet aanwezig. Wij zullen dit euvel spoedig hestellen. Petra en ik 
zullen vrijdag 13 mei voor aanvang van de clubavond voor geïnteresseerden 
een herhaling van de presentatie houden, van 19.15 tot 20.00 uur. 

Verder hoop ik u allen in de nabije toekomst beter te leren kennen en kijk al uit 
om u allen te ontmoeten op ons lustrum festijn op 3 april. 

 

Paul Grol (aantredend voorzitter) 

paul.grol@telenet.be 

 

VVROLIJKROLIJK  PASENPASEN  
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JAARVERSLAG ( MAART 2010 TOT MAART 2011) 

Ook dit jaar heeft onze vereniging afscheid moeten 
nemen van een oud leden; J. Peels en A. van Dongen. 

Buiten de twee zomermaanden is er alle maanden een 
clubavond geweest. De maand juni was het diepte-punt 
voor wat betreft ledenbezoek aan clubavonden, namelijk 
19 ! Gemiddeld aantal bezoekers van de clubavonden is 
23 leden. Dat is weinig voor een vereniging met 
gemiddeld 70 leden. 

De lotenverkoop van de “Grote Clubactie” is prima verlopen, alle 175 loten zijn  
verkocht. Deze activiteit is belangrijk voor een financieel gezonde vereniging, 
namelijk ca 50% is voor onze vereniging. 

Dit jaar heeft het bestuur met ‘n traditie gebroken de banketstaaf werd 
vervangen door een gratis consumptie ! 

Ik denk namens alle leden te spreken, als ik de vrijwilligers van “Buurthuis D’n 
Turfberg” bedank voor de gastvrijheid en service ! 

 

Peter Wittgen (secretaris) 



 

 



 

 


