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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 



ORGANISATIEORGANISATIEORGANISATIEORGANISATIE    

Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. is opgericht op 18 januari 1991 en is 
gevestigd te Valkenswaard. De gegevens van onze vereniging: 
 Verenigingenregister nr: v40239976 
 Rekening nr Rabobank: NL 97 RABO 0191821241 
     t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 
 Website: www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl 

Maandblad van de Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 

 20e JAARGANG april 2016 
 Volgende uitgave:  mei 2016 

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

 
Tel: 040-2040822 
f.stokmans@onsbrabantnet.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 

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 

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

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

Redactie PVV E.O. 
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Secretaris Dhr. J. van Gils 
Lupinestraat 40 
5561 AD  Riethoven 

 
Tel: 040-2017290 
joopvangils@hetnet.nl 

Algemeen Bestuurslid Dhr. M. Sutherland 
Steenstraat 74 
5521 KV  Eersel 

 
Tel: 0497-516619 
mccy@upcmail.nl 

Voorzitter & 
Rondzendverkeer & 
Bibliotheek 

Dhr. H. Janssen 
Bergstraat 80 
5551 AZ  Valkenswaard 

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

Penningmeester & 
Veilingzaken 

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

 
Tel: 040-2045391 
jansenlavrijsen@hotmail.com 

Algemeen Bestuurslid Dhr. J. Poos 
De Smelen 91 
5551 CT  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2011967 
j.b.poos@kpnmail.nl 

Commissie 
Nalatenschappen 



AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

Uitnodiging voor ledenbijeenkomst van vrijdag 8 april 2016, aanvang om 
ongeveer 20:00 uur. U kunt vanaf ongeveer 19:30 uur terecht in Buurthuis 
D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard  (tel: 040-2010360). 
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AGENDA BIJEENKOMST 

RUILBEURSAGENDA 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Postzegelquiz 

6. Veiling 

7. Ruilen van postzegels 

Vrijdag 13 mei 2016 

Vrijdag 10 juni 2016 (wilde veiling) 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

3-apr 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

4-apr 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 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 
€ 2.00  

10-apr 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Melkkuipjes) € 1.00  

10-apr 8:30-14:32   Genk St.-Jan Berchmnascollege, Collegelaan 3 ? 

10-apr 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 1.00  

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

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

24-apr 9:30-12:30   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2.00  

1-mei 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

2-mei 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  



VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

Om 20.10 uur pakt Henk weer de bekende bel om de aanwezigen uit hun 
gesprek te halen en aandacht te vragen voor de jaarvergadering. Ondanks dat 
13 personen te kennen hebben gegeven niet deel te kunnen nemen mogen we 
vanavond toch 37 leden welkom heten. Henk toont op een scherm de agenda 
met een tijdschema en geeft aan dat hij zal trachten binnen de tijd met het 
programma klaar te zijn. 

Vervolgens deelt Henk een paar zaken mee: 

• Tijdens de ruilbeurs deze maand heeft zich Dhr. A. Oostrom zich als lid 
aangemeld. De teller van het ledenbestand staat nu op 85 leden. 

• Via Jean Poos is een brief ontvangen van een zoon van Dhr. P. Veldman.  
Piet Veldman was de eerste voorzitter van onze vereniging en mede 
oprichter. In de brief geeft zijn zoon aan dat alle broers en zussen het zeer 
op prijs hebben gesteld dat hun vader tijdens het feest niet vergeten is 
binnen onze vereniging en zijn herinneringen nog steeds voortleven. 

• We gaan dit jaar ook weer deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne. 
Petra en Joop zijn op 22 februari naar een voorlichting bijeenkomst geweest 
in de Hofnar. Door Joop wordt een aantal zaken kort toegelicht. De verdere 
gang van zaken vindt U in een apart artikel in dit blad (zie pagina 21). 
Graag hiervoor natuurlijk uw aandacht.  

Ter info: De presentatie van de jaarvergadering zal integraal in de clubbladen 

van april en mei gepubliceerd worden. In dit verslag zijn alleen maar de op- en 

aanmerkingen evenals de vragen opgenomen om te voorkomen dat U alle 

zaken twee maal voorgeschoteld krijgt. 

Daarna stelt Henk het Secretarieel jaarverslag 2014 aan de orde. Zonder 
opmerkingen kan dit verslag worden goedgekeurd door de vergadering. 

Harry van den Heuvel vraagt wie zich voor deze jaarvergadering hebben 
afgemeld. De volgende 13 personen hebben te kennen gegeven verhinderd te 
zijn: De heren Bleijerveld, Mulder, Segers, v. Daal, Laenen, Stokmans, de Best, 
Gielis, Warmoeskerken, Wouters, Hermsen en Schoorl ( al 4 weken ziek ) en 
mevrouw Baken. 

Joop leest vervolgens zijn 1e secretarieel verslag (zie pagina 12) voor over het 
jaar 2015. 

Petra volgt dan met de jaarcijfers van 2015 (zie pagina 14). Het vermogen van 
de vereniging is met bijna € 500,00 toegenomen. Petra geeft aan dat de kosten 
van het 25-jarig jubileumfeest allemaal in 2016 terecht zijn gekomen zodat 
diverse vooruitbetaalde posten op de balans voorkomen. Verder zijn er veel 
postzegels om te frankeren op voorraad waarvan de kosten al wel geboekt zijn 
in 2015. Ook het aantal giften (vaak gratis kavels) is toegenomen. 

(vervolg zie pag 8 ...) 

A
P
R
IL
 2
0
1
6
 

M
a
a
n
d
b
la
d
 P
V
V
E
O
 

5 

VERSLAG JAARVERGADERING 11 MAART 2016 



VEILINGREGLEMENT 

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. 

Betaling na de veiling à contant met 10% opgeld voor de verkoper. 

Als er te goeder trouw vergissingen worden gemaakt moeten 
deze door de inzender zo goed mogelijk worden rechtgezet. 

Mocht dit niet lukken dan kan het bestuur hierin bemiddelen. 

Betekenis van symbolen: 

 �� = postfris 
   � = ongebruikt met plakker 
 (�) = ongebruikt zonder gom 
   � = gebruikt 

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

1 � Nederland FDC eerste vlucht Philips '66     Bod 1   

2 � Nederland Kinderzegels 1937   € 50.00  € 3.00  2   

3 � Polen Blok 1914 6.VIII 1939   € 26.00  € 2.50  3   

4  Nederland Boekje postwaarden 1985     Bod 4   

5 �� Nederland  Zomerzegels 1954   € 25.00  € 2.50  5   

6 �� Aruba velletje Beatrix 25 jaar     Bod 6   

7 �� Nederland 412-417, 423-427     Bod 7   

8 � Nederland Blok 2046     Bod 8   

9 �� Nederland M 211     Bod 9   

10 �� Nederland Blok 2013     Bod 10   

11  Nederland 244 (xx), 2434 (�)     Bod 11   

12 �� Finland 4 FDC 2009   € 30.00  € 2.00  12   

13 � Frankrijk Blok 104     Bod 13   

14 � Frankrijk Blok 18   € 8.50  Bod 14   

15  Frankrijk 1772 t/m 1775 (� en xx)   € 11.00  Bod 15   

16 � Frankrijk 4526-4537   € 13.00  Bod 16   

17 � Nederland Kinderzegels 1986     Bod 17   

18 � Belgie 2 series  179-181, 249-253   € 14.50  € 4.50  18   

19 � Belgie Dienstzegels 1-6   € 20.00  € 5.00  19   

20 � Belgie Dienstzegels 7-15   € 35.00  € 7.50  20   

21 � Deut. Reich Freimarke 37 +  45-50   € 18.00  € 5.00  21   

22 � Deut. Reich Reichspost  53-62   € 18.00  € 5.00  22   

23 �� Indonesie 368-375   € 7.50  € 2.00  23   

24 �� Nederland Provincievelletje Overijssel     € 4.00  24   

25  Nederland FDC tussen E 155-227, 57x     € 2.00  25   

26   leeg album PTT mapjes     € 2.00  26   

27   leeg album PTT mapjes     € 2.00  27   

28   Importa verzamelband V8     € 1.00  28   

29   20 zwarte schutbladen     € 1.00  29   



(... vervolg van pag 5) 

De kascontrole commissie bestaande uit de heren J. van Hest en P. Grol 
hebben de boekhouding gecontroleerd en akkoord bevonden. Na een 
opmerking van Dhr. E. Kox wordt door Dhr. P. Grol namens de kascontrole 
commissie aan de vergadering de vraag voorgelegd of het bestuur decharge 
kan worden verleend. Alle leden stemmen door handopsteken hiermee in.  
Dhr. J. van Hest zal ook komend jaar weer de boekhouding controleren en 
wordt daarin bijgestaan door Dhr. H. Engelen. Als reserve meldt zich spontaan 
Dhr. P. Wittgen aan! 

Bij afwezigheid van Dhr. F. Stokmans licht Henk de gegevens over het 
rondzendverkeer toe (zie pagina 16). Door Dhr. J. van Hest wordt de vraag 
gesteld of de opbrengst van maar € 34,00 voor 27 leden wel de moeite waard 
is om deze inspanning te getroosten. Henk geeft aan dat niet elke activiteit 
perse winstgevend moet en kan zijn. Natuurlijk moeten we de verzekerings-
premie van ruim € 110,00 meetellen om de totale provisie vast te stellen.  
Er werd toch voor € 1420,00 aan zegels uit de boekjes is gehaald. Mevr. M. van 
Hest stelt een vraag over de kwaliteit van de boekjes. Sommige zijn meer dan 
half leeg. Henk geeft aan dat bij de inname boekjes geweigerd worden waarin 
minder dan 50 % van de zegels aanwezig zijn. Verder is natuurlijk ook van 
invloed of een boekje al in de andere secties van onze vereniging gelopen 
heeft. Volgens Henk is steeds sprake van een goed roulatiesysteem waarbij 
iedereen ook als eerste deelnemer aan bod komt. Dhr. J. van den Ouden 
vraagt of er ook op gelet wordt als er totale bladzijde(n) uit een boekje 
verwijderd zijn. Hij stelt voor dit voorop het boekje te vermelden. Henk zal dit 
met Frank bespreken. 

In de nu volgende pauze, waarin aan alle leden een 2e gratis drankje wordt 
aangeboden, kunnen de kavels van de veiling nog even bekeken worden. We 
liggen nog precies op tijdschema en starten om 21.00 uur met de loterij. Er zijn 
deze keer 283 loten verkocht, een record denk ik! 

Nu krijgt Henk de gelegenheid om Dhr. R. Vergossen zijn oorkonde uit te 
reiken. Hij is de laatste in de rij van 13 jubilarissen en was tijdens het 
jubileumfeest niet in de gelegenheid aanwezig te zijn. Hij heeft wel de primeur 
als eerste de jubileumspeld (zie pagina 10) te mogen ontvangen. Henk vroeg 
zich wel af of Ruud het hamsteren bij AH geleerd had of omgekeerd. Daarna 
worden aan alle aanwezige jubilarissen de jubileumspeld uitgereikt.  

Vervolgens worden door Dhr. M. Panhuijzen de cijfers van de veilingzaken en 
beurszaken toegelicht. In 2015 werden van de club veilingen en wilde veilingen 
respectievelijk 78% en 77% van de kavels verkocht. Het aantal beursbezoekers 
liep iets terug. 

Henk doet vervolgens kort verslag namens de commissie nalatenschappen. Een 
nadere toelichting op de diverse bezoeken treft U de komende maanden aan in 
het clubblad. 

Dan is het overzicht aan bod waarop de namen van het bestuur staan met 
daarbij de datum van aan- en aftreden. Omdat zich geen nieuwe 
penningmeester heeft aangemeld is Petra bereid weer een jaar bij te tekenen. 
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    



Door Henk is het overzicht met overige functies binnen de vereniging totaal 
gewijzigd. Voorop staan nu de functies en in de 2e kolom staan de personen die 
de functie bezetten. Na voorlezen van de gegevens komt vanuit de vergadering 
een applaus. 

Daarna komt het voorstel in stemming om de contributie m.i.v. 1 januari 2017 
voor het 1e lid te verhogen naar € 12,50 respectievelijk voor een 2e lid naar 
€ 7,50. Uit het kas saldo blijkt niet direct dat dit nodig is. Henk motiveert de 
noodzaak om te verhogen met divers redenen. Zo is aanschaf van een actuele 
catalogus binnenkort weer nodig, kan voor een lezing een beperkt bedrag 
worden uitgetrokken, kan een workshop een bedrag vergen etc. etc.  
Sinds 2004 heeft geen verhoging meer plaats gevonden. Uit de vergadering 
komen geen negatieve geluiden of opmerkingen en alle aanwezigen stemmen 
in met het voorstel, het voorstel is dus aangenomen. 

Van het laatste onderdeel van de jaarvergadering, de rondvraag, wordt 
uitgebreid gebruik gemaakt. 

• Dhr. Mommers vraagt of statuten en huishoudelijk reglement aan nieuwe 
leden worden uitgereikt of ter inzage liggen. Dit gebeurd tot op heden niet. 
Omdat meer leden hiervan kennis willen nemen zal Henk deze op de site 
van P.V.V.e.o. plaatsen. 

• Dhr. Van der Heijden geeft aan dat de site van P.V.V.e.o. ver achter loopt 
met diverse gegevens. Henk beaamt dit en geeft aan dat door tijdgebrek dit 
tot op heden niet tijdig is bijgewerkt. Helaas is er binnen de vereniging geen 
kennis aanwezig om Henk hierin te assisteren c.q. deze taak van hem over 
te nemen. Het onderwerp krijgt zo snel mogelijk de aandacht. 

• Dhr. H. Engelen geeft aan dat het ongepast is dat de veilingmeester Dhr. E. 
Kox tijdens de vorige wilde veiling een kavel van commentaar voorzien had 
wat in zijn ogen niet terecht en ongepast was. Na enige discussie over en 
weer tracht de voorzitter te bemiddelen en hoopt beide partijen toch tot 
tevredenheid te hebben gestemd. Het zou jammer zijn als een opmerking 
terecht of onterecht zou leiden tot nadelige gevolgen voor de toekomst. 

Om 21.45 uur kan Henk het officiële gedeelte van de jaarvergadering precies 
op tijd volgens het schema afsluiten onder applaus van de aanwezige leden. 

De daarop volgende veiling verliep vlot. Van de aanwezigen hadden 13 leden 
een biednummer opgehaald. Er waren 29 kavels ingebracht. Daarvan vonden 
20 kavels een nieuwe eigenaar. Vooral op de kavels van Frankrijk werd door 
diverse aanwezigen geboden. Ik meen waargenomen te hebben dat een kavel 
met een catalogus van € 7,00 en inzet bod toch € 6,00 heeft opgebracht (85% 
v.d. cataloguswaarde) Omstreeks 22.15 uur werd de laatste kavel afgerekend 
en kon de zaal weer opgeruimd worden. 

Joop van Gils (secretaris) 

12 maart 2016 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

A
P
R
IL
 2
0
1
6
 

M
a
a
n
d
b
la
d
 P
V
V
E
O
 

9 



Dhr. A. Wittink   2-4 
Dhr. G. Maranus   5-4 
Dhr. H. Kloezeman   7-4 
Dhr. M. Tilleman   7-4 
Dhr. E. Blauwkuip   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. H. Wijnen   17-4 
Dhr J. van Gils   18-4. 
Dhr. J. Dorrestijn   19-4 
Dhr. E. Kox   19-4 
Dhr. A. Tielens   19-4 
Dhr J. Verhoeven    20-4 
Mw. M. van den Cruijsem 23-4 

LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

Alle jarigen  
van harte gefeliciteerd  
en een fijne dag gewenst 
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ONZE JARIGEN IN APRIL 

25-JARIG JUBILEUMSPELD 

Bij een speciale gelegenheid hoort een 
speciaal cadeau.  

Een mooi bloemetje kan heel leuk zijn 
maar is na enkele weken al verwelkt. 
Een fles wijn wordt met de jaren vaak 
beter, maar er komt een moment dat 
die op dronk is en opgedronken wordt. 

Als bestuur hebben we besloten om 
aan alle leden die 25 jaar lid zijn van 
Postzegelvereniging Valkenswaard e.o. 
naast een oorkonde ook een blijvend 
aandenken uit te reiken in de vorm van 
een jubileumspeld (zie afbeelding). 

De eerste 13 jubilarissen hebben deze 
speld inmiddels mogen ontvangen. 

Het Bestuur. 



LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

In april in de loterij 
Nederland 487/89 postfris, 
Ned. Indië 207, Frankrijk, 
Vaticaan en veel motief.  
Veel geluk in de loterij op de 
clubavond in april. 
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2015 

Tijdens de jaarvergadering van 13-2-2015 ben ik als secretaris 
toegetreden tot het bestuur. Het bestuur heeft dit jaar dan ook 
in diverse opstellingen moeten vergaderen.  

In totaal werden 5 bestuursvergadering gehouden. In januari nog met het oude 
bestuur, in maart met het nieuwe bestuur met toevoeging van Peter Wittgen 
voor de overdracht van een aantal zaken en verder in het jaar met het huidige 
bestuur. Daarnaast zijn diverse bestuursleden in kleiner verband ook 
regelmatig samengekomen om zaken voor te bereiden. 

Tijdens de jaarvergadering deden zich veel bestuurlijke mutaties voor t.w.: 

• stoppen van P. Grol als bestuurslid en ex-voorzitter, 

• stoppen van P. Wittgen als secretaris,  

• herbenoeming van P. Janssen als penningmeester, 

• toetreding van J.Poos als bestuurslid, 

• (plotselinge) toetreding van Joop van Gils als secretaris en 

• (plotselinge) toetreding van Martin Sutherland als algemeen bestuurslid. 

Het is een fijn gevoel weer een compleet bestuur te hebben dat zich inzet voor 
een plezierige vereniging.  

Gelukkig hebben we in 2015 van niet een lid afscheid moeten nemen. Tijdens 
dit jaar hebben we bij diverse “zieken” een bloemetje namens de vereniging 
bezorgd. 

In 2015 hebben ons 2 opzeggingen bereikt die per 1-1-2016 ingaan.  
Het aantal leden is in 2015 met 5 gestegen. Per 31 december stond de teller op 
82 leden. Als lid zijn dit jaar toegetreden de Heren Segers, Vallentin, 
Blauwkuip, van Herpen en Mommers.  

In 2015 werden zoals gebruikelijk weer 10 ruilbeurzen gehouden en daarnaast 
10 clubavonden. Tijdens de clubavonden vond 6 maal een clubveiling plaats en 
4 maal een wilde veiling. Ook werden er weer 2 avonden (mei en oktober) met 
een Quiz ingevuld en kwam Dhr Otto in november een verhaal vertellen over 
zijn passie voor vliegers. In oktober heeft een workshop “watermerk zoeken” 
plaats gevonden. De vraag om meer workshops heeft de aandacht en de 
voorbereidingen zijn al getroffen. Verder hebt U gemerkt dat de prijs van de 
lotjes voor de loterij in september 2015 gewijzigd is van € 0,10 naar € 0,25. In 
december mochten alle aanwezige leden tijdens de clubavond een banketstaaf 
ontvangen. De clubavonden werden gemiddeld door 32 personen bezocht. Een 
lichte stijging t.o.v. 2014 toen het aantal tussen 29/30 lag. 

In het voorjaar werd voor de 1e keer deelgenomen aan de Rabobank Clubkas 
Campagne. Deze actie bracht ruim € 200,00 op. In het najaar werden weer 
loten verkocht voor de Grote Clubactie. Hiervoor werden niet alle loten 
verkocht ondanks de vele oproepen die hebben plaatsgevonden. 
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In maart 2015 heeft de vereniging met een stand deelgenomen aan een grote 
beurs in het Hazzo. Dit was geen succes zodat we daar in de toekomst van 
afzien. In september zijn we met een stand aanwezig geweest op de 
seniorenmarkt. We kregen veel belangstelling maar helaas was door een 
stroomstoring de markt van korte duur. 

In juli bereikte ons het bericht dat Copy Service bij de Draaikolk, waar we ons 
clubblad lieten drukken, kwam te vervallen. We zijn toen op zoek gegaan naar 
een alternatief en hebben die gevonden bij de Kopieerafdeling van de 
Mariakerk. De prijs is veel lager, evenals de kwaliteit van de druk. 

Binnen het bestuur is een procedure besproken en goedgekeurd wie over welke 
informatie ingelicht moet worden bij de komst van nieuwe leden, wijzigingen 
van gegevens van leden, opzegging van lidmaatschap en als laatste punt hoe 
te handelen bij overlijden.  

Ook al heeft de Feestcommissie, die tijdens de jaarvergadering tot stand is 
gekomen, veel werk verricht toch bleef er voor het bestuur de nodige 
werkzaamheden over. De procedure om te komen tot “Lid van Verdienste” 
werd opgesteld en uitgewerkt, registratie van de leden die aan het feest deel 
gingen nemen, benadering van jubilarissen, inlezen uit oude verslagen om 
teksten voor de toespraken te kunnen houden tijdens het feest, keuze en 
bestelling van het presentje, aanmaken van de oorkonden, persbenadering etc. 
etc. 

In de toekomst zullen jubilarissen voortaan tijdens de Algemene Leden 
Vergadering gehuldigd worden. De titel “Lid van Verdienste” zal op gepast 
tijdstip weer worden gebruikt als het bestuur daartoe besluit.  

De ingekomen post bestond voornamelijk uit correspondentie met de Kamer 
van Koophandel in verband met de bestuurswisselingen (door Peter Wittgen 
nog afgehandeld), post van de Rabobank in verband met de deel-name aan de 
Rabobank Clubkas Campagne en de gewijzigde doorbelasting van kosten in het 
betalingsverkeer met ingang van 1-1-2016, Post van de Grote Clubactie in 
verband met de lotenverkoop.  

Verder is er zeer veel e-mail verkeer tussen leden van het bestuur, maar ook 
met derden. 

Rest mij nog als secretaris namens het bestuur en alle leden de vrijwilligers 
van D’n Turfberg te bedanken voor de genoten gastvrijheid. Ik hoop dat 2016 
voor U allen weer net zo’n fijn jaar wordt als het afgelopen jaar.  

 

Joop van Gils 

Secretaris (maart 2016) 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015    

TOTALE BATEN 

 Begroting Rekening 

 2016 2015 2015 2014 

Contributies 800  750  780,00  755,00  

Rente/kosten 30  50  -14,71  -34,40  

Interne verlotingen 300  100  319,00  92,55  

Interne veilingen 150  100  179,81  76,70  

Rondzendverkeer 50  23  34,75  32,17  

Maandblad -20  -110  -56,64  -95,15  

Beurs -90  -70  -142,90  -72,50  

Grote clubactie 200  150  157,50  177,95  

Baten 1360  993  1256,81  932,32  

Bijzondere baten 400  107  482,71  416,71  

Totale baten 1760  1100  1739,52  1349,03  

 Begroting 

 2016 2015 2015 2014 

Website   10  10,00  10,00  

Com. Nalatenschappen   30,00 150,00 

Verkoop clubkavels  200  97  240,55  242,10  

Rekening 

Ontvangen donaties 200   202,16  14,53 

Totale bijzondere baten  400  107  482,71  416,71  

BIJZONDERE BATEN 

 Begroting 

 2016 2015 2015 2014 

Totale baten 1760  1100  1739,52  1349,03  

Totale Lasten 2375  2510  1262,70  1182,76  

Saldo -615  -1410  476,82  166,27  

Rekening 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
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ACTIVA 

 31-12-’15 1-1-’15  31-12-’15 1-1-’15 

Betaal- 
middelen 

4716,51  4231,48  Vermogen 4874,40  4397,58  

Vorderingen 481,81  246,59  Kortlopende 
schulden 

135,00  140,00  

Voorraden 279,43  95,36  Te betalen 
lasten 

468,35  35,85  

Totaal 5477,75  4573,43  Totaal 5477,75  4573,43  

PASSIVA 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

TOTALE LASTEN 

 Begroting Rekening 

 2016 2015 2015 2014 

Zaalhuur Turfberg  250  250  250,00  250,00  

Bibliotheek   100  71,10  0,00  

Admin/secretariaat  0  50  0,00  35,85  

Kosten website  0  0  0,00  0,00  

Portokosten  70  50  143,70  56,13  

Representatiekosten  25  50  38,67  16,57  

Bestuurskosten  0  0  0,00  0,00  

Kosten ALV  100  60  80,30  46,80  

Vereniging aktiviteiten  600  600  648,93  752,41  

25-jarig Jubileum  1300  1250  0,00  0,00  

Seniorenmarkt / beurs  30  100  30,00  25,00  

Totale Lasten  2375  2510  1262,70  1182,76  

Petra Jansen 

Penningmeester 
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VERSLAG RONDZENDVERKEER 2015 

Boekjes 

We zijn dit jaar gestart met een voorraad van 149 boekjes, 
ingeleverd en afgerekend waren er respectievelijk 167 en 
110. Daarmee kwam de eindvoorraad op 206 boekjes in het 
rondzendverkeer. Van de boekjes ingeleverd in 2014 lopen er 
per 1 januari 2015 nog 44 en deze worden naar verwachting 
medio 2016 grotendeels afgerekend. Dit jaar hebben er 48 
(49) rondzendingen gelopen. Door de hogere voorraad boekjes zijn we begin 
januari begonnen met 11 boekjes per rondzending i.p.v 10. 

Financiële zaken 

Gemiddelde uitname per rondzending was € 41,70 (€ 37,52). Uit 7 boekjes 
werd niets uitgenomen en uit 12 boekjes meer als 50%. 

Uit de cijfers van de penningmeester bleek al dat het positieve resultaat 
ongeveer € 142,-- (€ 145,--) bedroeg (excl. premie verzekering). 

Deelnemers 

Het aantal deelnemers is dit jaar gedaald tot 27 (30). De nieuwe leden maken 
vooralsnog geen gebruik van het rondzendverkeer. 

Inzenders 

In 2015 waren er 7 inzenders van boekjes tegenover 5 in 2014 

Medewerkers 

De sectiehoofden zijn afgelopen jaar ongewijzigd gebleven. Bij deze mijn dank 
aan Lenie Geerets, Marian van Hest, Ton van den Eijnde en Henk Janssen voor 
het werk wat zij voor het rondzendverkeer hebben gedaan 

Frank Stokmans 

Rondzendleider 

VERSLAG BEURSZAKEN 2015 

Afgelopen jaar heeft de ruilbeurs 10x plaatsgevonden. 

Het aantal betalende bezoekers was 231 (279)  
Het aantal bezoekende leden bedroeg 204 (241) 

Helaas van een negatief resultaat van € 72,50 in 2014 naar een negatief saldo 
in 2015 van € 143,40. Twee directe oorzaken: enkele vaste bezoekers  
(4 Belgen) zijn dit jaar maar één keer aanwezig geweest en verder zijn drie 
voorheen betalende bezoekers lid van onze vereniging geworden. 

Alle leden die hand- en spandiensten hebben verleend voor het klaarzetten van 
de tafels en stoelen etc. willen wij hierbij hartelijk danken. 

Martien Panhuijzen, Frank Stokmans 

Beurszaken 



* Het aantal leden dat kavels ingeleverd heeft is exclusief de inzendingen van P.P.V.e.o.  

** 2 extra kavels per lid 

 

Petra Jansen, Martien Panhuijzen, Joop van Gils, Ed kox 

Veilingzaken 

 

(... vervolg in periodiek van mei 2016) 
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VERSLAG VEILINGZAKEN 2015 

In 2015 zijn 6 club veilingen en 4 wilde veilingen gehouden. Daarbij 
is er een duidelijk verband tussen het aantal leden dat de clubavond 
bezoekt en het aantal verkochte kavels. Hier volgt een overzicht. 

 

Club veilingen 2015 

Maand Aantal leden Aantal kavels Verkoop kavels 

Jan 28 28 25 

Feb 38 28 28 

Apr 33 29 21 

Mei 30 28 22 

Okt 38 29 24 

Nov 27 29 14 

Totaal 194 171 134 = 78% (74%) 

Wilde veilingen 2015 

Maand Aantal leden Aantal leden 

ingeleverd* 

Aantal 

kavels 

Verkoop kavels Omzet 

Mrt 33 18 57 44 € 200 

Jun 25 14 46 35 € 195 

Sep 32 20 63 48 € 308 

Dec** 38 26 121 94 € 476 

Totaal 128 76 = 61% 287 221 = 77% (60%)  



NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS    

UITSPRAAK IN ZAAK GULDENZEGELS 

Op 23 maart 2016 heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de zaak 
die enkele postzegelhandelaren hadden aangespannen tegen PostNL over de 
ongeldigverklaring van de guldenzegels in 2013. De rechtbank komt tot de 
conclusie dat de ongeldigverklaring niet onrechtmatig is. Er worden een aantal 
redenen opgevoerd. 

• De guldenzegels hadden een een “onbepaalde” geldigheidstermijn. Daarmee 
is bedoeld een “nog niet bepaalde” termijn, doch niet een op voorhand “niet 
te beperken” termijn. 

• Bij de privatisering kreeg PostNL verantwoordelijkheid voor de uitgifte van 
postzegels. Aan die taak is, ook zonder dat dat uitdrukkelijk bepaald is, 
inherent dat PostNL de geldigheidsduur van postzegels mag bepalen. In die 
bevoegdheid ligt besloten dat PostNL ook bevoegd is de geldigheidsduur van 
postzegels te bepalen die voorafgaand aan de privatisering in roulatie zijn 
gebracht en waarvan indertijd geen concrete geldigheidsduur bekend is 
gemaakt. 

• De guldenzegels zijn veel gemakkelijker te vervalsen dan moderne post-
zegels, in 2010 zijn ook grootschalige vervalsingen aan het licht gekomen 

• Voor een efficiënte en doelmatige controle van de frankering dient het 
aantal soorten geldige postzegels beperkt te blijven. 

• De mededeling van PostNL in 2001 van een onbepaalde geldigheidsduur van 
de guldenpostzegels betekende niet dat deze geldigheidsduur ook onbeperkt 
zou zijn. Het bleef dus mogelijk dat de geldigheidsduur van de guldenzegels 
op enig moment zou worden beperkt “indien de omstandigheden dit 
wenselijk maakten”. 

• In een mededeling uit 2001 heeft PostNL een inruilmogelijkheid uitdrukkelijk 
verworpen en bij eerdere ongeldigheidsverklaringen werd evenmin een 
inruilmogelijkheid geboden. 

• Tot 2012 stond in de algemene voorwaarden van postvervoer de volgende 
tekst: “Koninklijke TNT Post bepaalt welke postzegels verkrijgbaar zijn en 
welke, niet meer verkrijgbare, postzegels niet meer geldig zijn. Tevens 
wordt bekend gemaakt gedurende welke periode niet meer geldige, 
ongebruikte postzegels tegen geldige postzegels kunnen worden 
ingewisseld” Hieruit kan niet worden afgeleid dat het bieden van een 
omruilmogelijkheid dwingend is voorgeschreven. 

• Voor zover de ongeldigverklaring al tot enige verrijking van PostNL heeft 
geleid (PostNL betwist dit door aan te voeren dat niet zij de guldenzegels 
heeft verkocht), bestaat voor deze verrijking een rechtvaardiging in de vorm 
van een door de rechtbank in het voorgaande als rechtmatig bestempelde 
beslissing tot ongeldigverklaring. 

Het hele vonnis is te lezen via deze link: 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:2921 
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1 APRIL GRAP 

Ik was benieuwd of er ooit een 1 april grap was uitgehaald met postzegels.  
En inderdaad, na wat Googelen kwam ik een leuk verhaaltje tegen waarin de 
Belgische Jean Baptiste Moens, volgens velen de eerste postzegelhandelaar ter 
wereld, een centrale rol speelt. 

De heer Moens weet in zijn tijdschrift “Le Timbre-Poste” bijna altijd zijn collega-
uitgevers af te troeven met de laatste nieuwsfeiten op postzegelgebied. Het 
stoort hem echter mateloos dat met name zijn Parijse spitsbroeder Pierre Marie 
Mahé (zie ook pagina 22) zijn artikelen klakkeloos overneemt in zijn tijdschrift 
“Le Timbrophile” en dat altijd zonder bronvermelding. 

In 1867 besluit Moens om Mahé een poets te bakken. 
In de apriluitgave van “Le Timbre-Poste” van dat jaar 
laat Moens een brief afdrukken die gericht is aan Moens 
(hemzelf dus). Hierin wordt door dhr. Decrackt, directeur 
der posterijen te Moresnet - een republiek gelegen 
tussen Pruisen, België en Holland - aan hem mede-
gedeeld dat er is besloten tot de uitgifte van een serie 
van 4 postzegels voor de frankering van brieven. Het 
zou gaan om zegels van 10c. en 20c. voor België en om 
12½c. en 25c. voor Pruisen. Ze zouden worden 
vervaardigd door de firma Visch en Lirva te Brussel.  
De brief was ondertekend door J.S. Néom. 

Zoals Moens al verwachtte verschijnt een artikel over  
de zegels van Moresnet in “Le Timbrophile” uiteraard 
zonder bronvermelding. Een bewijs nogmaals dat alles 
klakkeloos werd overgenomen want bij een kritisch 
lezen van de brief was men er wel achter gekomen dat 
het hier een aprilgrap betrof. Want Decrackt moet men lezen als “de Craque” 
(opsnijder, leugenaar), en de Visch als het Vlaamse woord voor 'poisson'. en 
Lirva is achterstevoren het woord 'Avril' (April). Samengevoegd 'poisson d'Avril' 
wat de franse uitdrukking voor 'april grap' is. Ook de ondertekening door J.S. 
Neom laat zich makkelijk omdraaien tot Moens J. de bedenker van de grap. 

bron: http://www.moresnet.nl/nederlands/postverkeer.htm 

 

Overigens is het bestaan van de republiek Moresnet geen 1 april grap! 

Deze republiek heeft bestaan van 1815 tot 1914 en was, 
zoals in het verhaal hierboven reeds vermeldt, gelegen 
tussen Pruisen, België en Holland. Met een eigen vlag, eigen 
volkslied en een eigen wapen mochten natuurlijk ook eigen 
postzegels niet ontbreken in Moresnet ... maar daarover 
meer in een volgend periodiek. 

De redactie 

ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    

A
P
R
IL
 2
0
1
6
 

M
a
a
n
d
b
la
d
 P
V
V
E
O
 

19 

Afbeelding van de 

fantasiezegel welke 

door Moens is 

bedacht om zijn 

collega's in de 

maling te nemen  
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ZILVEREN POSTZEGEL VOOR OLIVIER B. BOMMEL EN TOM POES 

Olivier B. Bommel en Tom Poes zijn de 
bekendste scheppingen van de in Rotterdam 
geboren schrijver en tekenaar Marten Toonder.  

Het is deze week 75 jaar geleden dat de 
beroemde stripfiguren voor het eerst 
verschenen in de Telegraaf. PostNL eert de 
jarigen met speciale postzegels met een 
zilverkleurige achtergrond, waardoor de 
stripfiguren extra opvallen.  

Ze zijn vooral bedoeld voor verzamelaars, de oplage is beperk tot 750 stuks! 
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RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 

Beste Leden, 

Rabobank de Kempen (Valkenswaard, Dommelen, Aalst, 
Waalre, Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel) stelt in mei 
a.s. € 220.000,00 ter beschikking voor Stichtingen en 
Verenigingen binnen hun werkgebied die daartoe in 
aanmerking komen. Ook de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. komt in aanmerking en heeft zich daarvoor aangemeld. 
Onze aanmelding is geaccepteerd zodat we nu kunnen starten met zo veel 
mogelijk stemmen te vergaren. 

Het is de bedoeling dat leden van Rabobank de Kempen (deze leden ontvangen 
regelmatig het blad Dichterbij van Rabobank de Kempen) in de periode van 
13 april t/m 30 april 2016 op verenigingen kunnen gaan stemmen. Een lid mag 
maximaal 5 stemmen uitbrengen. Per vereniging mogen maximaal 2 stemmen 
worden uitgebracht. Om klein(er)e verenigingen tegemoet te komen krijgt men 
voor de eerste 50 stemmen altijd € 3,50 per stem. 

Na de stemming wordt het uit te keren bedrag per stem vastgesteld en 
vervolgens het bedrag dat per vereniging gaat worden uitgekeerd. 

Alle leden van Rabobank de Kempen krijgen begin april a.s. automatisch een 
bericht thuis met een uitnodiging te gaan stemmen per computer. 

Wij willen U allen verzoeken te zorgen dat zoveel mogelijk stemmen worden 
uitgebracht op Postzegelvereniging Valkenswaard e.o.. Informeer bij uw 
gezins- en familieleden, vrienden, buren en kennissen of zij lid zijn van 
Rabobank de Kempen en vraag hen om op onze vereniging  te stemmen. U 
kunt natuurlijk ook uw resterende stemmen aanbieden aan derden als zij 
tenminste bereid zijn op P.V.V.e.o. te stemmen. Wij hopen op veel stemmen !! 

Bedankt namens het bestuur van Postzegelvereniging Valkenswaard en 
omstreken. Voor meer info: 
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/wm/sponsoring_en_cooperatief_dividend/rabob

ank_clubkas_campagne/ 
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VRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPS    

Wie was Pierre Marie Mahé ? 

Pierre Marie Mahé (1833-1913) was een Franse postzegel-
verzamelaar en een van de eersten, die een catalogus maakte. 

Het begin 

Mahé groeide op in een bescheiden gezin en werkte 14 jaar 
lang in een drukkerij waar hij zich opwerkte tot directeur.  
Daar doet hij technische kennis op van druktechnieken en 
papiersoorten, die later goed van pas komt bij het beschrijven 
van postzegels. Langzaam aan kreeg hij steeds meer belangstelling voor de 
postzegels op de correspondentie van de drukkerij. Hij begon in 1862 te 
verzamelen en behoorde tot de eersten die samenkwamen in het park Tuilleries 
in Parijs om te ruilen 

Van verzamelaar tot handelaar 

Op een dag probeerde Pierre Mahé enkele honderden postzegels van 6 cuaertos 
van Spanje te verkopen aan een handelaar. De handelaar bood hem 6 frank 
per 100 postzegels, denkende dat Mahé toch geen idee had van de waarde van 
de zegels. Hij werd verschrikkelijk kwaad en besloot zelf handelaar te worden. 

Postzegelwinkel in Parijs 

Spoedig hierna opende Pierre Mahé zijn eigen 
bescheiden winkeltje aan de Rue des Canettes en 
stopte met het werk op de drukkerij. In juni 1863 
publiceerde hij zijn eerste wereldcatalogus, tevens 
ook de eerste catalogus van Frankrijk, van alle 
bekende postzegels van alle landen met de waarde.  

Van 1864 tot 1871 publiceerde hij het tijdschrift 
“Le Timbrophile” en in 1876 komt hij met een 
geweldig album voor postzegels, dat alle zegels 
zowel in het Frans en Engels beschrijft, gesorteerd 
op type, jaartal, papiersoort en watermerk.  
Het album wordt gunstig ontvangen, vooral door  
de Franse Vereniging van Filatelisten. Daarna 
volgen nog talloze publicaties van boeken. 

Naast handelaar was Mahé veel gevraagd jurylid 
voor filatelistische tentoonstellingen in Parijs 1892, 
1894, 1900 en Londen 1897, hij was Erelid van de 
tentoonstellingen van Genève 1896 en Turijn 1898, 
lid van het Comité van Den Haag in 1901 en 
erevoorzitter van la Société Philatélique Française.  

Hij bleef tot zijn dood schrijven voor de “l’Echo de 
la Timbrologie” en Stanley Gibbons “Monthly 
Journal”. Hij stierf in Parijs op 2 februari 1913.  

De redactie 



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. 




