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Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. is opgericht op 18 januari 1991 en is gevestigd te  
Valkenswaard. De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister onder nr: v40239976 
  ABN AMRO nr. 55.84.69.876 
  t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 
  p/a Kerkakkerstraat 40, 5551 TC  Valkenswaard 
  Website:  www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl 

Rondzendleider Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
Kerkakkerstraat 40 
5551 TC  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2040822 
f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

Secretaris Dhr. P. Wittgen 
Vestdijk 112 
5611 CZ  Eindhoven 

 
Tel: 040-2214929 
p.wittgen@planet.nl 

Beurszaken Dhr. M.P.J. Panhuijzen 
Zeggebeemd 36 
5551 GD  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2019309 

Activiteiten Clubavond Dhr. H.G.J. van den Heuvel  &  Mw. P. Jansen 

Commissie 
Nalatenschappen 

Dhr. L.A.H. van Hoof  & 
Anemoonlaan 2 
5551 AN  Valkenswaard 
 

Dhr. P.P. Mulder  & 
De Lentenier 2 
5554 MT  Valkenswaard 
 

Dhr. H.P.F. Janssen 

 
Tel: 040-2015292 
leo.vanhoof@versatel.nl 
 
 
Tel: 040-2016383 

Algemeen Lid. Dhr. G. Vigh 
De Foes 9 
5581 AP Waalre 

 
Tel: 040-2215150 
gy.vigh@wxs.nl 

Redactiecommissie Dhr. H.P.F. Janssen  &  Dhr. L.A.H. van Hoof 

Tel: 040-2015447 
pvveo.redactie@onsmail.nl 

Voorzitter Dhr. P. Grol 
Acacialaan 11 
3930  Achel (B) 

 
Tel: 0032-11801275 
paul.grol@telenet.be 

Penningmeester & 
Veilingzaken 

Mw. P. Jansen 
St. Janskruid 9 
5552 RS  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2045391 

Rondzendverkeer & 
Bibliotheek 

Dhr. H.Janssen 
Bergstraat 80 
5551 AZ  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2015447 
henk.janssen@onsmail.nl 

Redactie PVV E.O. 
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Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst vrijdag 13 april 2012 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. Wilde Veiling 

6.  Ruilen van Postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

Vrijdag 11 mei 2012 

Vrijdag 8 juni 2012 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

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

7-apr 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 1.10  

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

8-apr geen beurs   Weert Gemeeschapshuis "Groenewoud", Kesselstraat 28   

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

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

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

17-apr 14:00-16:00   Eindhoven Verpleeghuis Peppelrode, Ds. Th. Fliednerstraat 5 gratis 

28-apr 13:00-16:00   Maaseik Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weertersteenweg € 1.00  

29-apr 10:00-13:00   Gemonde Zaal de Schuif, Dorpsstraat 30 € 1.00  

5-mei 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

5-mei 12:00-17:00   Heeze Café "de Brug", Ginderover 2 (ook veiling) gratis 

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

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



VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG JAARVERGADERING 9 MAART 2012 

Welkom: 

Paul opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Het is een 
mooie opkomst met 35 leden! Hij neemt met de aanwezigen de agenda van 
deze avond door, hierover zijn geen op- of aanmerkingen. Verder maakt hij 
melding van twee kandidaatsbestuursleden de hh. Gyuszi Vigh en Henk 
Janssen. Er zijn geen tegenkandidaten. Later volgt onder het punt van “Rooster 
van aftreden” de officiële bevestiging! Nu het bestuur voltallig is neemt hij 
afscheid van Jan van Hest, die het afgelopen jaar als adviseur het bestuur 
heeft ondersteund, waarvoor Paul zijn dank uitspreekt ! 

 

Verslag secretaris: 

Peter leest het jaarverslag (mrt. ’11 tot febr. ’12) voor, aangezien het te lang 
is om het als sheet te presenteren. Het ligt in het streven van het bestuur om 
in de toekomst de jaarvergadering plaats te laten vinden in de maand februari. 
Door omstandigheden buiten het bestuur om moest de jaarvergadering dit jaar 
alsnog naar maart verschoven worden. Voor de duidelijkheid worden alle hier 
gepresenteerde verslagen in de komende maanden in het periodiek 
gepubliceerd ! 

De onderstaande punten zijn in het jaarverslag aangehaald: 

• Maandelijkse opkomst leden 

• Het prima verlopen 4de lustrum 

• Proef loterij met een hoofdprijs van ca. € 100,00 (catalogus waarde.) 

• Twee nieuwe kandidaatsbestuursleden 

• Vernieuwing bibliotheek 

• Aangepast Reglement Rondzendverkeer 

• Enquête met prachtige response en het instellen van enquêtecommissie 

• Geslaagde Grote Clubactie 

• De eerste “Wilde veiling” 

 

Verder bedankt Peter de vrijwilligers van 
“Buurthuis D’n Turfberg”voor de gastvrijheid en 
service tijdens de clubavonden! 

 

(... vervolg op pagina 10) 
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VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    

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. 

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

1 ��/� Nederland restant rondzendboekje     bod 1   

2 ��/� indonesie restant rondzendboekje     bod 2   

3 � Motief 2 restant rondzendboekje     bod 3   

4 � Engeland 2 restant rondzendboekje     bod 4   

5 � Oostenrijk restant rondzendboekje     bod 5   

6 ��/� Polen/Roemen restant rondzendboekje   € 15.70  € 1.50  6   

7 �� Nederland M 57   € 4.00  bod 7   

8 �� Nederland 715/19   € 11.50  € 2.00  8   

9 � Nederland 583/87   € 17.00  € 2.20  9   

10 �� Nederland 671/75   € 37.50  € 8.25  10   

11 � Nederland nr.  1   € 45.00  € 5.50  11   

12 � Zwitserland yv 1480 blok van vier     bod 12   

13 � Guernsey FDC Europazegels     bod 13   

14 � Berlijn Drukproef     bod 14   

15 � Luxemburg Env Dag van Europa 9-11-59     bod 15   

16 � Div Env. en kaarten     bod 16   

17 �� Polen zie kavel   € 2.00  bod 17   

18 �� Polen zie kavel   € 3.50  € 1.00  18   

19 �� Polen zie kavel     bod 19   

20 �� polen zie kavel     bod 20   

21 � Italie Div. zegels     bod 21   

22 � Denemarken Div. zegels     bod 22   

23 � Dominica muziek 531/537     bod 23   

24 � Dominica Kerst 286/289 + blok     bod 24   

25 � Div. landen         zie kavel     bod 25   

26 � Div. landen         zie kavel     bod 26   

27 �   Thema paarden     bod 27   

28 �� Nederland Div.Velletjes     € 10.00  28   

29 �           29   
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LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

ONZE JARIGEN IN APRIL 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 
 
...en alle leden vrolijke Paasdagen gewenst 

Dhr. Wittink   2-4 
Dhr. G. Maranus   5-4 
Dhr. A. Tielens   10-4 
Dhr. H. van der Heijden 12-4 
Dhr. C. Keijzer    12-4 
Dhr. P. Krijne   15-4 
Dhr. T. van Grinsven  17-4  
Dhr J. van Gils   18-4  
Dhr. J. Dorrestijn   19-4 
Dhr. E. Kox   19-4 
Dhr J. Verhoeven    20-4 
Mw. M. van den Cruijsem 23-4 
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LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

Deze postzegels zijn te winnen in de loterij van de komende clubavond. 
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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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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

(... vervolg van pagina 5) 

Verslag Rondzendverkeer: 

Frank doet verslag over het “Rondzendverkeer 2011”. 

Een paar kerngetallen: 

ingeleverde boekjes 2011 146, 
uit omloop genomen 2011 157, 
voorraad eind 2011  168. 

Alle secties hebben continu met 12 boekjes gelopen, behalve één sectie 
heeft een paar maanden stilgelegen om vervolgens tijdelijk met 16 
boekjes te lopen! 

Gemiddeld uit de rondzending genomen € 39,69, was in 2010 € 41,79. 

Aantal deelnemers 2011 was 30, gelijk gebleven t.o.v. 2010 ! 

In het aantal inzenders zat ook geen verschuiving, namelijk 8 ! 

Frank bedankt alle medewerkers “Rondzendverkeer”. 

Kascommissie Rondzendverkeer (Henk Janssen en Gyuszi Vigh): 

Henk meldt namens de kascommissie, dat alles goed is bevonden! Het was 
transparant en overzichtelijk geadministreerd ! Dus volledig op orde ! 
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Verslag penningmeester: 

Petra geeft voor het eerst als penningmeester een toelichting op de 
“Jaarrekening 2011” 

Voor de duidelijkheid (groter lettertype) geeft het gepresenteerde overzicht 
info over “Begroting 2012”, “Rekening 2011” en “Begroting 2011”!  
De financiële overzichten hebben vooraf ter inzage op de bestuurstafel gelegen. 
Petra gaat alle posten met de vergadering na en bedankt Frank voor zijn 
ondersteunende bijdrage in het afgelopen jaar! 

Uit de vergadering merkt Harrie op dat het op zich niet goed is voor de 
vereniging om een negatief saldo te hebben. Maar daarvoor is een verklaring: 
o.a. viering 4de lustrum en kosten periodiek. Gelukkig toont de begroting 2012 
weer een positief saldo. 

Harrie vindt dat het er verder prima uitziet. 

Verder deelt Petra mede, dat alle leden hun contributie voor 2011 hebben 
betaald. Petra krijgt van de vergadering een extra applaus! 

 

Kascommissie (hh. Jan Dorrestijn en Wil Frijters) 

De hr. Jan Dorrestijn geeft een toelichting bij de goedkeuring (door hem) van 
de financiële stukken, aangezien de hr. Wil Frijters niet heeft ondertekend.  
De hr. Wil Frijters wilde niet akkoord gaan met de beschikbare informatie 
betreffende “Rondzendverkeer”. Deze bijeenkomst dreigde in ‘n zeer onprettige 
sfeer te belanden, waardoor de voorzitter zich genoodzaakt zag om “de zaak af 
te kappen “ met als gevolg dat de hr. Wil Frijters weigerde te tekenen. 

Paul vraagt de vergadering, ondanks het ontbreken van één handtekening, de 
financiële stukken toch goed te keuren. Dit gebeurt in grote meerderheid bij 
hand opsteken Hierbij wordt het bestuur gedechargeerd ! 

Het komend jaar zullen de hh. Dorrestijn en Frijters de kascommissie vormen.  
Rinus van der Heijden is bereid reserve te zijn! 

Opm.: de omstandigheid dat Henk en Gyuszi deel uit gaan maken van 
  het bestuur heeft als consequentie dat de nu zittende leden in 
  principe gelijktijdig zouden moeten aftreden! 

 

Verslag veilingzaken: 

Petra geeft een korte toelichting : 

10 x veiling, 275 kavels aangeboden  
waarvan 230 verkocht ! 

 

(... vervolg op pagina 13) 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

(... vervolg van pagina 11) 

Verslag beurszaken: 

Martien geeft een korte toelichting. 

Maandelijkse beurs 9x: door 169 leden bezocht en 249 betalende bezoekers! 

“Grote beurs” is zo. 6 febr. ’11 gehouden: 50 betalende bezoekers en 30 niet 
betalende leden. 

Doordat er weinig verschil is tussen de grote en kleine beurs komt de “Grote 
beurs” in de toekomst te vervallen en gaat de 1ste zondag van februari op 
dezelfde wijze ingevuld worden als de “Kleine beurs” . Martien en Frank willen 
Piet van Gerwen en Rinus v.d. Heijden bedanken voor hun medewerking en 
Marian voor de broodjes etc. 

 

Verslag redactie: 

Henk (ook namens Leo) vertelt dat het clubblad 10 maal is uit gekomen met 
o.a. afwisselende artikelen van onze leden. Ook de rubriek “Onder de loep” is 
nieuw leven ingeblazen. Verder zijn natuur-lijk de positieve geluiden uit de 
enquête een reden om ook in 2012 met hetzelfde enthousiasme door te gaan. 

Martin Sutherland (een van de inzenders van artikelen in het clubblad) vraagt 
of er nog reacties zijn? Verder wil hij eventueel van de leden horen waar hun 
belangstelling naar uitgaat als er weer een artikel in het clubblad moet komen. 
Uit de vergadering komt iemand met de vraag “Hoe Australische stickerzegels” 
af te weken? 

 

Verslag Commissie Nalatenschappen: 

Ook hier neemt Henk even het woord, hij zit sinds 2011 in deze commissie . 

Het is een zeer rustig jaar geweest!  Men is niet in actie behoeven te komen. 

 

Rooster van aan– en aftreden: 

Zowel Paul (voorzitter), Petra (penningmeest) en Peter (secretaris) gaan weer 
voor een jaar door, waarbij Peter nu nog niet weet of hij zich dan nog 
herkiesbaar zal stellen? 

Nu vraagt Paul aan de vergadering of deze instemt met de kandidatuur van 
Henk Janssen en Gyuszi Vigh als nieuwe leden van het bestuur, waarbij moet 
worden opgemerkt dat er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld bij de 
secretaris. De vergadering is blij met deze kandidaten en onder applaus zijn 
Gyuszi en Henk van nu af lid van het bestuur. 

In het clubblad verschijnt in detail het rooster van aan- en aftreden (zie pagina 
16) ! 

 

(... vervolg op pagina 14) 
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

(... vervolg van pagina 13) 

Toelichting/ Resultaat Enquête: 

Ook namens Henk geeft Peter een toelichting op de resultaten van de enquête. 
In het clubblad van februari hebben al vrij uitgebreid de conclusies a.h.v. de 
resultaten van de enquête gestaan. 

Peter wil op bepaalde conclusies terug komen, aangezien deze ook in de laatste 
bestuursvergadering aan de orde zijn geweest. 

• De clubavonden zijn doorgaans gezellig! 

• Oudere clubleden hebben soms problemen met het alleen over straat gaan. 
Mogelijk dat leden die in de buurt wonen van deze leden hen ophalen! 
Moet verder worden uitgewerkt. 

• De leden zien meer in 10 redelijke prijzen in de loterij, in plaats van één 
hoofdprijs. Daarom is het bestuur al met directe ingang (maart’12) over 
gegaan tot “getrapte” prijzen bijv. van € 7,50 (cat. w.) naar € 35,00 ! 

• De veiling geeft gemengde reacties maar over het algemeen positief. 
Inmiddels zijn we de afgelopen maand met een “Wilde Veiling” gestart. 
’n Succes ! Het een en ander moet nog geëvalueerd worden met de 
organisatoren. Bijvoorbeeld: frequentie, ook zondag na de beurs etc. , etc.. 

• De leden, die de zondagbeurs bezoeken zijn in het algemeen tevreden. 

• Deelnemers aan rondzendingen zijn in z’n algemeenheid positief! 

• Belangrijkste verzamelgebieden: Nederland oud en modern, Nederland 
Overzee en Duitsland 

• Geen bezwaar tegen boekjes van andere verenigingen. 

• Over het clubblad is iedereen positief en wordt bijna door iedereen gelezen. 

• Over het bestuur hebben de leden in zijn algemeenheid een positief beeld. 

• Er zijn nogal wat suggesties gedaan in de enquête. 

 

Om een goede follow-up te geven wil het bestuur een commissie instellen die 
n.a.v deze enquête met voorstellen zal komen aan het bestuur en de leden. 

Deze commissie zal bestaan uit 2 leden uit het bestuur en 2 leden uit deze 
vergadering. 

De commissieleden zijn : Henk Jansen en Gyuszi Vigh 

     Harrie van den Heuvel en Wil Frijters 

 

Deze commissie dient met voorstellen te komen die gedragen worden door de 
meerderheid van de commissieleden ! 
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

Goedkeuring Reglement Rondzendverkeer: 

Paul vraagt de vergadering om goedkeuring van het Reglement Rondzend-
verkeer, dat de vorige maand (febr. ’12) ter inzage heeft gelegen. Dit roept 
wat vragen op bij een paar van de aanwezigen i.v.m. de door hen ingestuurde 
opmerkingen c.q. vragen! Paul antwoordt hen dat na ampel beraad in de 
laatste bestuursvergadering, het bestuur geen aanleiding heeft gezien om het 
reglement opnieuw aan te passen. Dit gezegd hebbende vraagt Paul opnieuw 
een akkoord. De vergadering gaat in grote meerderheid akkoord. 

Het Reglement Rondzendverkeer wordt volledig gepubliceerd in het clubblad ! 
Getracht wordt om dit in de maand mei te doen. 

 

Rondvraag: 

Martin Sutherland meent namens alle aanwezigen te mogen spreken om het 
bestuur en commissies te bedanken voor al het werk dat ze voor de vereniging 
hebben gedaan. 

Peter heeft nog een bericht betreffende een postzegelruilbeurs met veiling 
door de Postzegelclub Groot Veldhoven op za. 17 maart en za. 17 november 
van 10:00 tot 16:00u, de veiling begint om 13:30uur ! 

Peter verwacht de eerst volgende “Wilde Veiling “ tijdens de clubavond in 
september . Maar de enquête commissie kan na overleg met een ander 
voorstel komen. 

Peter meldt ook nog dat er een artikel is verschenen onder de titel “Op 
zegeljacht met de loep” in het ED of Valkenswaards weekblad  n.a.v. het 
bezoek van de correspondent tijdens de laatste ruilbeurs op zondag! 

Paul biedt namens de vereniging alle aanwezigen een gratis consumptie aan .  
Verder stelt hij voor nu tevens een pauze in te lassen, waarin gelegenheid is 
om kavels t.b.v de veiling en de prijzen van de loterij te bekijken. 

 

Loterij: 

Harrie doet op zijn bekende en humorvolle wijze de loterij! 

Veiling: 

Bij afwezigheid van Ed Kox zal Martin Sutherland de veilingmeester zijn! 

Rond 22:15u gaan de meeste leden met ‘n voldaan gevoel huiswaarts ! 

 

Peter Wittgen 

(Secretaris,14-03-2012) 

 

Afgemeld:  Hr. Peter van Wijnen (ziek) 
  Hr. van Engelen 
  Hr. Ed Kox 
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Overzicht aantredende en aftredende bestuursleden PVV e.o.: 

 

Functie:  Naam:   Aantredend:  Aftredend: 

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

Secretaris  Peter Wittgen  01-05-2006  Febr. 2013  
          (bekijkt per jaar) 

Penningmeester Petra Jansen  11-03-2011  Maart 2014 

Contact RZV  Henk Janssen  9-03-2012  Februari 2015 

Alg. Lid  Gyuszi Vigh   9-03-2012  Februari 2015 

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

 

Verdere functies binnen de vereniging: 

Hr. F. Stokmans   Rondzendleider 
Hr. H. Janssen   Sectiehoofd 1 (rondzendingen) 
Hr. T. van den Eijnde  Sectiehoofd 2 (rondzendingen) 
Mevr. M. van Hest   Sectiehoofd 4 (rondzendingen) 
Mevr. Geerets   Sectiehoofd 6 (rondzendingen) 
Hr. T. van Hoof   Controlelid (rondzendingen) 

Hr. Janssen    Redactiecommissie 
Hr. L. van Hoof   Redactiecommissie 
Hr. M. Panhuijzen   Drukken en verspreiden maandblad 
Hr. H. van den Heuvel  Verspreiden maandblad 

Hr. L. van Hoof   Commissie Nalatenschap 
Hr. P. Mulder   Commissie Nalatenschap 
Hr. H. Janssen   Commissie Nalatenschap 

Hr. H. van den Heuvel  Activiteiten Clubavond/ Enquête commissie 
Mevr. P. Jansen   Activiteiten Clubavonden 
Hr. E. Kox    Activiteiten t.b.v. maandbeurs/ Wilde Veiling 
Hr. J. van Gils   Activiteiten t.b.v. maandbeurs/ Wilde Veiling 
Hr. J. Dorrestijn   Kascontrole 
Hr. W. Frijters   Kascontrole/ Enquête commissie 
Hr. R van der Heijden  1ste reserve kascontrole 

Hr. E. Kox    Veiling 

Hr. H. Janssen   Bibliotheek 

Mevr. M. van Hest   Verjaardagskaarten 

Mevr. P. Jansen   Grote Club Aktie 

Mevr. P. Jansen   Advertentiebeheer 

 

(Peter Wittgen) 
12-03-2012 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG RONDZENDVERKEER 2011 

(tussen haakjes de cijfers van 2010) 

 

Boekjes 

Begin 2011 waren er 179 (276) boekjes in voorraad.  
Ingeleverd zijn er 146 (60) en uit omloop genomen 157 (157).  
Voorraad eind 2011 dus nog 168. 

Alle secties hebben dit jaar continue met 12 boekjes gelopen met uitzondering 
van sectie 4. Deze heeft begin dit jaar enkele maanden stilgelegen en heeft 
daarna tijdelijk met 16 boekjes gelopen. Tijdelijk is deze sectie door de 
rondzendleider als sectiehoofd voortgezet. 

In totaal hebben we dit jaar 53 (54) rondzendingen gedraaid. 

Financieel 

Gemiddeld is per rondzending een bedrag ad EUR 39.69 (41,79) uitgenomen. 

Zoals de cijfers van de penningmeester al aangaven is het resultaat van 
afgelopen jaar EUR 205,17 (247,=). 

Deelnemers 

Het aantal deelnemers was per 31-12-2011 30 (30). 

Inzenders 

Evenals in 2010 hebben 8 leden boekjes aangeleverd voor het 
rondzendverkeer. 

Medewerkers 

Afgelopen jaar geen verschuivingen in de vrijwilligers in het rondzendverkeer. 
Gyuszi Vigh heeft als controlelid wel te kennen gegeven in 2012 te stoppen. 

 

Frank Stokmans 

(Rondzendleider). 

 

VERSLAG VEILINGZAKEN 2011 

Er werden het afgelopen jaar 10 veilingen gehouden. 

Er werden 275 kavels aangeboden, hiervan werden er 230 verkocht. 

Dat is 84 % !!!  

 

Petra Jansen 

(penningmeester) 
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VERSLAG BEURSZAKEN 2011 

(tussenhaakjes de cijfers van 2010) 

 

Kleine beurs. 

Deze heeft 9 keer plaatsgevonden. 

Deze werd door 169  (119) leden bezocht en daarnaast ontvingen we ook nog 
249  (221) betalende bezoekers 

Grote beurs 

Op zondag 6 februari  2011 werd de grote beurs gehouden. 

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

We ontvingen 50  (54) betalende bezoekers en nog 30  (26) leden zijn een 
kijkje komen nemen. 

Omdat is gebleken dat er in principe weinig verschil is tussen een grote en de 
kleine beurs, hebben we besloten om in 2012 geen grote beurs meer te 
organiseren.  

Verder wil ik iedereen bedanken die ons bij de opbouw en tijdens de beurs 
hand- en spandiensten hebben verleend. 

Frank Stokmans en Martien Panhuijzen 

(beurszaken). 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    



De uitgave van ons clubblad is mede mogelijk door de 
bijdrage van onze adverteerders. 

 

Denk daarom bij uw volgende aankopen als het 
mogelijk is ook eens aan die adverteerders. 

 

Prijswijzigingen voorbehouden. 




