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Penningmeester  Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
Kerkakkerstraat 40 
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Nalatenschappen 



VOLGENDE BIJEENKOMSTEN AGENDA BIJEENKOMST 

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 13 april 2018, aanvang om 
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 

Vrijdag 11 mei 
 - Workshops druktechniek & taxeren 

Vrijdag 9 juni 
 - Wilde veiling 

1. Welkom en mededelingen 

2. Loterij 

3. Ruilen van postzegels 
   ( Breng uw ruilboeken mee ! ) 

4. Clubveiling 

5. Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

1-apr geen beurs   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

7-apr 10:00-15:00   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1,00  

7-apr 9:30-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot (leden € 2,-) 
€ 3,00  

7-apr 9:30-12:00   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

8-apr 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

8-apr 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1,00  

8-apr 8:00-14:00   Genk St.-Jan Berchmnascollege, Collegelaan 1 ? 

9-apr 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 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 € 1,00  

21-apr 9:00-15:00   Leopoldsburg 
"De Zwaantjes", St. Michielsinstituut - 3970, Baelstraat 

Nationale ruildag 
? 

22-apr 9:30-12:30   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2,00  

28-apr 13:00-16:00   Maaseik Zaal Tech. Inst. St.-Jansberg, Weertersteenweg 135 € 1,00  

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot (leden € 2,-) 
€ 3,00  

5-mei 9:30-12:00   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

6-mei 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

7-mei 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  



Omstreeks 20.05 opent onze voorzitter met het bekende geluid van de bel de 
Algemene Ledenvergadering en heet de 43 aanwezige leden van harte welkom. 
Henk geeft aan dat het bestuur vanavond zal proberen inzicht te geven in de 
status van onze vereniging, door terug te blikken op een bewogen jaar 2017. 

Daarbij gaan we vanavond drie jubilarissen, te herkennen aan hun corsage, 
gehuldigen met hun 25-jarig lidmaatschap van de verenging. Ook zullen we 
van twee dierbare leden, die besloten hebben hun lidmaatschap voor dit jaar 
op te zeggen, op gepaste wijze afscheid nemen. 

Afscheid nemen kan zwaar zijn, vooral als het heel plotseling komt door een 
overlijden. Het afgelopen jaar in 2017 zijn ons 4 leden ontvallen te weten Ad 
Roosen, Petra Janssen, Gerard de Brouwer en Peter Rutten. Daar is op gepaste 
wijze aandacht aan besteed op de clubavonden.  

Dat het leven soms heel onvoorspelbaar is bleek nog maar 
eens toen ons het bericht bereikte dat Lenie Geerets, toch 
nog veel eerder dan verwacht, was heengegaan. Henk vraagt 
een minuut stilte ter nagedachtenis aan alle overledenen 
leden van 2017 en speciaal voor Lenie Geerets †. 

... één minuut stilte 

Henk kon zelf de uitvaart niet bijwonen. Hij bedankt namens 
het bestuur de leden van de vereniging die aanwezig waren. 

Henk begint, na een korte onderbreking (computerstoring), 
met het tonen van het programma van de avond. 

Als hij bij het agendapunt “pauze, kavels bekijken” uitlegt dat er nog tijd is om 
rustig de kavels in de veiling te bekijken en te genieten van een tweede gratis 
consumptie aangeboden door de vereniging, volgt een applaus van de leden. 

VANUIT HET BESTUUR 

A
P
R
IL

 2
0
1
8
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

5 

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 9 MAART 2018 



Dan volgen er nog een aantal mededelingen: 

 Henk heet het nieuwe lid Dhr Frans Klerks welkom. Frans stelt zich zelf voor 
en geeft aan dat hij plaatfouten van Nederland verzamelt en Kerstzegels.  
We hopen dat hij zich snel binnen de vereniging thuis zal voelen. 

 We gaan weer deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Henk geeft 
aan dat stemmen ruilen met bekenden van andere verenigingen zinvol kan 
zijn. Er is dit jaar door de Rabobank € 230.000.- beschikbaar gesteld voor 
verenigingen in de Kempen. Leden die in aanmerking komen krijgen auto-
matisch een deelnamekaart toegestuurd. 

 Dan blikt Henk alvast vooruit naar het programma voor de komende club-
avonden. De postzegelquiz verschuift naar het najaar. In april hebben we 
een echte ruilavond en we verzoeken iedereen ruilboeken mee te brengen. 
Daarnaast zullen we een grotere clubveiling hebben met circa 60 kavels.  
In mei wordt het een workshop druktechniek en een workshop taxeren. 
Leden worden opgeroepen maximaal 2 kavels per persoon aan te bieden bij 
Henk Janssen of Joop van Gils ter taxatie. Bij 12 kavels stopt de inname!! 
De eerste kavels zijn al aangemeld. In juni hebben we een wilde veiling. 
Ook voor de clubavonden na de zomeronderbreking hebben we weer een 
aantrekkelijk programma in petto waaronder een wilde veiling, een 
postzegel-quiz, een lezing, en natuurlijk ter afsluiting de Kerstveling.  

 Opmerking: op 1 april is er geen ruilbeurs i.v.m. Pasen. 

Hierna geeft Henk de microfoon aan de secretaris Joop  
van Gils. Joop laat het secretarieel jaarverslag 2016 zien 
ter goedkeuring. Zonder opmerkingen kan dit verslag 
worden goedgekeurd door de vergadering. 

Daarna volgt het secretarieel jaarverslag van 2017  
(zie pagina 20). Woord voor woord wordt het verslag door 
Joop voorgelezen. Als hij afsluit met de hoop dat 2018 net 
zo’n fantastisch jaar gaat worden als het jaar 2017 oogst 
hij applaus van de vergadering. Er volgen geen vragen. 

VANUIT HET BESTUUR 
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Henk bedankt Joop en geeft het woord aan de penningmeester - ad interim 
Frank Stokmans voor het financieel jaarverslag van 2017 (zie pagina 26). 

Frank, die de boekhouding van Petra Janssen halverwege 2017 heeft opgepakt, 
geeft aan dat hij de baten en lasten wat meer uit elkaar heeft gehaald en niet 
meer gesaldeerd zoals eerder. Bij deze opzet is het voor iedereen helder wat de 
baten en lasten exact zijn. Frank leest het financieel jaarverslag 2017 voor en 
als Frank klaar is met de presentatie volgt er applaus.  

Dhr. van den Heuvel vraagt of we een bedrag moeten reserveren voor ons 30-
jarig jubileum. Henk geeft aan dat daarover in de laatste bestuursvergadering 
al een standpunt is ingenomen en we vanaf dit jaar € 500 per jaar reserveren. 

Dhr. van den Ouden stelt nog een vraag over de datum 1 maart  2018 en bank 
perikelen. Hierop wordt aangegeven dat dit inmiddels geregeld is en later in de 
avond de uitkomst en oplossing volgt. 

Frank geeft nog tijdens zijn presentatie aan dat we zeker moeten melden als 
installatiebedrijf Berry van der Schoot bij één van de leden grote werkzaam-
heden heeft verricht zoals het installeren van een badkamer installatie of CV. 
Pas dan krijgen we geld voor de advertentie in ons blad. 

Henk meldt dat de kascontrolecommissie bestaande uit de heren J. de Best en 
H. van Engelen de boekhouding inclusief de rondzending hebben gecontroleerd.  

Daarna geeft Hans de Best, mede namens Hans van Engelen, aan dat de kas-
controle heeft plaatsgevonden en spreekt zijn waardering uit voor de bevin-
dingen en reconstructie van de boekhouding. Hij vraagt applaus voor Frank 
Stokmans en vraagt aan de vergadering zowel Frank als het bestuur te 
dechargeren voor de administratie over 2017. 

Henk bedankt de kascontrolecommissie. (Hans de Best heeft nu twee maal de 
kascontrole uitgevoerd en Henk zal hem de komende week alsnog een flesje 
wijn overhandigen, dit was door de drukte op deze avond helaas vergeten).  

Joop geeft aan dat de controle komend jaar uitgevoerd wordt door de heren  
H. van Engelen en H. van den Heuvel. Bij de oproep voor een reserve lid voor 
de kascontrolecommissie meldt zich spontaan dhr. P. Grol aan. Bedankt. 

Dan is het overzicht aan bod waarop de namen van het bestuur staan met 
daarbij de datum van aan- en aftreden (zie pagina 28).  

Henk behandelt daarna het rooster van aan– en aftreden. Door de wijzigingen 
zullen de datum van aftreden van de voorzitter, secretaris en penningmeester 
steeds een jaar verschoven zijn. Tevens wordt de kalenderdatum vervangen 
door ALV zodat er geen leemte ontstaat als deze een maand verschoven wordt. 

Alle bestuursleden worden, middels handopsteken, unaniem herkozen. Frank 
Stokmans wordt definitief gekozen tot Penningmeester. Er wordt aangegeven 
dat inschrijving bij de KvK imiddels heeft plaatsgevonden en dat alle bankzaken 
goed geregeld zijn. 

Dhr. van den Heuvel vraagt zich af waarom er geen dame in het bestuur zit 
terwijl de vereniging best over veel dames beschikt. Antwoord: bij de laatste 
oproep hebben zich geen dames gemeld. 
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VANUIT HET BESTUUR 



Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door enkele leden: 

Dhr. H van Warmoeskerken vraagt of problemen, zoals bij het plots overlijden 
van de vorige penningmeester, niet te voorkomen waren door meer mensen 
bevoegdheden te geven binnen het bestuur. Henk geeft aan dat door het plots 
overlijden van Petra het bestuur op dit punt veel intenser is gaan nadenken hoe 
we in de toekomst dit soort problemen kunnen voorkomen. Dat doe je pas als 
je na 27 jaren onaangenaam verrast wordt. Als voorbeeld geeft Henk aan nu 
elk kwartaal een back-up van de administratie van Frank te ontvangen.  

Dhr F. Boons vraagt of wij binnen de vereniging ook een vicevoorzitter hebben. 
Henk geeft aan dat dit niet het geval is en zal de statuten hierop nazien. In de 
bestuursvergadering zullen we hierop terugkomen. 

Dhr. T. van Hoof geeft aan dat op onze site de tijden van de ruilbeurs en de 
clubavond niet vermeld zijn. Henk geeft aan dat onderhoud van de site 
gewenst is en zal dit zeker meenemen. 

Dhr. H van den Heuvel bedankt namens de vergadering het bestuur voor hun 
werkzaamheden waarop een applaus volgt. 

Om iets voor 21.00 uur kan Henk de ALV afsluiten en een korte pauze inlassen. 
In de pauze kan men de kavels voor de veiling bekijken, een biednummer 
afhalen en een extra gratis drankje bij de bar halen. 

VANUIT HET BESTUUR 
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ADRES: Dorpstraat 58 

 5575 AE Luysgestel 

TELEFOON: 0497 - 541294 

E-MAIL: luyksgestel@bakkerijvanheeswijk.nl 

INTERNET: bakkerijvanheeswijk.nl 



Na de pauze neemt Henk weer de microfoon en begint zijn verhaal: 

Henk verteld dat Eind vorig jaar Marian van Hest naar 
hem toe kwam om te zeggen dat zij ging stoppen met 
haar verzameling en dat zij en haar man hun lidmaat-
schap van onze vereniging gingen beëindigen.  
Henk vond dat uiteraard jammer om te horen, maar had 
al zo’n vermoeden. Afgelopen december waren ze voor de 
laatste keer aanwezig op de clubavond. Maar dat is 
natuurlijk geen manier om afscheid te nemen van een 
oud-voorzitter en zijn vrouw die zoveel voor de vereniging 
hebben betekend. Dus hebben we ze voor vanavond nog 
eenmaal uitgenodigt voor een officieel afscheid. 
Henk vraagt Jan en Marian even naar voren komen. 

Henk vraagt aan Marian of ze nog weet 
wanneer ze lid is geworden van onze 
vereniging?  
“Marian denkt rond 2002 of iets eerder?” 

In 1998 wordt Marian van Hest lid van onze 
vereniging. Marian verzamelde zegels van 
Nederland en heeft een thema-verzameling 
paarden en koetsen. Maar naast filatelie 
heeft Marian nog vele ander hobby’s gehad: 
borduren, schilderen, tuinnieren, model-
bouw en 3D-kaarten maken. Jarenlang 
heeft ze ook kerstkaarten gemaakt voor alle 
leden, maar dat werd een beetje te veel.  
Nu maakt ze nog steed 3D-verjaardags-
kaarten voor onze leden. Waarvoor dank. 

Er volgt een applaus. 

 

Maar marian kwam nooit alleen, ze kwam samen met haar man Jan van Hest, 
die helemaal geen postzegels spaart. 

Henk stelt Jan dezelfde vraag: wanneer werd jij lid van onze vereniging? 
Jan weet het niet precies; “ongeveer een jaartje na Marian?” 

Henk geeft antwoord: het is op de dag af 19 jaar geleden, op 9 maart 1999. 

Vervolgens verteld Henk wat Jan die 19 jaar voor de vereniging heeft betekent. 

Jan ziet een tijdje aan hoe Piet Mulder de rol van voorzitter vervuld. Als Piet in 
2002 zegt te stoppen en er niemand bereid is om het stokje over te nemen 
biedt Jan zijn diensten aan. Hij zit er toch maar een beetje bij op de clubavond 
en zo kan hij nog een zinnige rol vervullen. Hij weet dan nog niet dat het 9 jaar 
zal duren voordat hij er weer vanaf komt. Zo gebeurd het dat onze postzegel-
vereniging een voorzitter krijgt die zelf geen postzegels verzamelt. Een unicum. 
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VANUIT HET BESTUUR 



Al vrij kort na zijn aantreden komt de club in zwaar weer en is het aan Jan om 
de vereniging door deze storm te loodsen. Het zalencentrum de Graver stelt 
steeds meer eisen en we zijn genoodzaakt op zoek te gaan naar een andere 
locatie. Die wordt in 2004 gevonden en zo verhuist de vereniging naar party-
centrum De Bommel. De clubavond verschuift van de dinsdag naar de 
donderdag. In het begin klagen de leden over het slechte licht in het café, de 
donderdagavond is niet ideaal, het ligt te ver van Valkenswaard centrum, 
etcetra. Ook een verschuiving van het café naar de wintertuin kan het tij niet 
keren. In korte tijd loopt het ledental terug van 93 naar 67 en breekt er een 
bestuurscrisis uit. Tot overmaat van ramp verdubbeld de eigenaar van De 
Bommel de huur in twee jaar tijd. Kortom er moet iets veranderen en snel ook. 

Jan blijkt een goede voorzitter en goede bemiddelaar. De conflicten in het 
bestuur worden uitgepraat, er wordt haastig op zoek gegaan naar een andere 
locatie. In 2008 verhuist de vereniging naar zijn huidige locatie D’n Turfberg. 
Voortaan vinden de clubavonden plaats op vrijdagavond. Ook de maandelijkse 
ruilbeurs verhuist mee. Langzaam aan komt de vereniging weer in rustiger 
vaarwater. En als Jan, na talloze oproepen in het clubblad, eindelijk het 
voorzitterschap kan overdragen aan Paul Grol is er geen vuiltje meer aan de 
lucht. het ledental zit weer in de lift en de meeste leden zijn tevreden over de 
gang van zaken. Waarvoor dank. 

Er volgt een applaus waarna Harry van den Heuvel de microfoon overneemt en 
nog met een anekdote komt die zich afspeelde tijdens de Olympische Spelen in  
2000 in Sydney, en waarin Marian en een Kangoeroe de hoofdrol spelen. 
Daarna volgt nog een kort dankwoord van Jan van Hest. 

Henk bedankt Jan & Marian, namens alle leden van de vereniging, voor hun 
aanwezigheid, hun toomeloze inzet en alles wat ze de afgelopen 19 jaar voor 
de club hebben betekend. Daarna mag Jan een flesje wijn en Marian een bosje 
bloemen in ontvangst nemen. 

 

VANUIT HET BESTUUR 
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Dan is het tijd om de jubilarissen te huldigen met hun 25-jarig lidmaatschap. 

Henk vraagt allereerst Leny van Esch naar voren te komen, een vast gezicht op 
bijna elke clubavond. Als lid van de redactie heb ik meeste leden al eens onder 
de loep genomen maar volgens mij ben jij daar in al die 25 jaar aan ontsnapt, 
klopt dat vraagt Henk? 

Leny denkt toch wel eens een stukje in het clubblad geschreven te hebben. 
(redactie: heb ik nagezocht en dat klopt, oktober 2002 lang voordat ik lid werd) 

De meeste leden weten dat je een prachtige thema-verzameling kantklossen 
hebt. In het verleden heb je eens overwogen om mee te doen aan tentoonstel-
lingen. Denk je dat er dat nog ooit van gaat komen? Misschien de komende 25 
jaar? Leny antwoord dat ze dat nog niet weet. 

Haar verzameling trok in ieder geval veel aandacht op de Seniorenmarkt. 

Henk feliciteerd Leny met haar 25 jaar lidmaatschap en dankt haar hartelijk 
voor haar inzet voor de vereniging; de oorkonde en bijbehorend speldje zijn 
dan ook meer dan verdient. Tenslotte nog een bosje bloemen. 
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VANUIT HET BESTUUR 



Toon van Hoof (interview in dialect) 

De volgende jubilaris van de avond is Toon van Hoof. 

Henk verwelkomt Toon, en merkt op het lang geleden dat we hem nog eens 
hebben gezien op een clubavond. Aangezien Toon een echte Kempenaar is gaat 
de speech in het brabants dialect? 

Henk vraagt: “Hoe goat me ouw?” 

Toon: “Ut gi wel goe, mer ut lope gat un bietje moeilik”. 

Henk: “Al 25 joare lid, da’s un heel tet. Waveur bende 25 joar gele lid geworre 
en bende nog un bietje actief me ouw hobby? 

Toon laat weten dat hij nog steeds actief verzameld. 

Henk: “Hoe is ’t me de bisjes bende?” Henk laat ook even de vertaling zien op 
het scherm: “Thema-verzameling dieren”. 

Toon:“Die hek nog altij, ze zen nie weggelope”. 

Henk: “Ik wit da ge vruuger altij un mainwerkerslempke op 
uowe kop hai. Hedde da nog?” 

Toon zegt dat hij het nog heeft maar dat hij dat tegenwoordig 
“vur andere zaken” gebruikt (helaas moet de redactie hier 
censuur plegen, dat soort zaken kunnen we hier niet benoemen). 

Henk sluit af me “Ik hoop dat we ouw weer eens terug mogen zien op nun 
clubaovond. Dank vur ouw 25-joar bij ons clubke. Doar krede een oerkonde 
vur. Asjeblief. En ok nog un spelleke en een fleske wain.” 

VANUIT HET BESTUUR 
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Henk verteld dat elke vereniging leden nodig heeft die net dat beetje extra 
brengen om een vereniging draaiende te houden. Leden waar je op kunt 
bouwen. Dat geldt zeker ook voor onze laatse julbilaris. Hij vraagt onze zojuist 
gekozen penningmeester Frank Stokmans en zijn vrouw Jannie naar voren te 
komen. 

Henk vraagt zich af wat Frank eigenlijk spaart want hij ziet hem zelden rond-
lopen met een catalogus of een postzegelalbum. Wel is hij tijdens de beurs 
vaak clips aan het uitzoeken. “Spaar je eigenlijk nog wel postzegels?” 

Frank geeft aan dat hij ook nog wel postzegels spaart,maar wel minder als 
vroeger. 

Frank heeft in het verleden vele taken vervult voor de vereniging en stond, en 
staat nog altijd klaar, om zijn hulp aan te bieden. Toch werd het in 2008 alle-
maal een beetje teveel en hebben Leo van Hoof en ikzelf het redactiewerk van 
ons clubblad van Frank overgenomen. Voor Frank, en ik neem aan ook voor 
Jannie destijds, een hele opluchting, want daar ging stiekem best wel wat tijd 
in zitten. In het begin was dit nogal rommelig en hebben we heel wat moeite 
gehad om de software te installeren en documenten te genereren. Maar ook 
daarbij heb ik van Frank alle hulp gekregen, waarvoor dank. 

Zoals gezegd, Frank heeft binnen onze vereniging vele taken vervult en daar 
zijn we hem heel dankbaar voor. Henk laat het volgende indrukwekkend lijstje 
op het scherm zien: 

 Sectiehoofd    1994 - 2001 

 Rondzendleider  2002 - 2017 

 Beurszaken    2003 - 2017 

 Redactie     2005 - 2007 

 Penningmeester  2008 - 2010, 2017 - ? 

Niet voor niets ben je door de leden in 2016 tijdens het 25-jarig jubileum van 
de vereniging verkozen tot Lid van Verdienste. 
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VANUIT HET BESTUUR 



Henk dankt Frank dan ook hartelijk 
voor zijn bijdrage aan de vereniging 
over de afgelopen 25 jaar. Deze 
oorkonde is meer dan verdient. 
Daarnaast natuurlijk ook nog de 
speld en een flesje wijn, en ook nog 
een bosje bloemen voor Jannie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keurig om 21.55 uur start de loterij. Peter had voor € 67,50 loten verkocht. 

Daarna volgt de veiling. Er waren deze keer 30 kavels ingebracht door 5 leden. 
Van de 30 kavels zijn er inclusief de na-verkoop 27 verkocht. Een 90% score! 
Er werden maar 11 biednummers afgehaald. Van de bieders ging 7 personen 
met 1 of meer kavels naar huis. De totale omzet bedroeg € 119,25. 

Omstreeks 22.45 uur was D’n Turfberg weer opgeruimd en was deze avond 
vlot en geanimeerd verlopen. 

Er waren mede ten gevolge van de griep de volgende afmeldingen: 
de heren F. Segers, J. Bleijerveld, H. Smit, P. Wittgen, G. Panken, J. Ziekman, 
R. van der Heijden, M. Panhuijzen, G. van Daal, E. Gielis en F. Laenen. 

Joop van Gils, secretaris. 
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Van Hest Centrale Verwarming is gespecialiseerd in al uw cv werkzaamheden: 
 Onderhoudsbeurt/servicebeurt ketel 
 Reparaties cv installatie 
 Vervangen cv ketel 
 Aanpassen van cv installaties (kleine verbouwingen) 
 Leveren en monteren radiator c.q. designradiator  
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VANUIT HET BESTUUR 

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 

Beste Leden, 

Rabobank de Kempen (Valkenswaard, Dommelen, Aalst, 
Waalre, Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel) stelt in mei 
a.s. € 230.000,00 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 
5 april t/m 30 april 2018 op verenigingen kunnen gaan stemmen. Een lid mag 
maximaal 5 stemmen uitbrengen. Anders dan in voorgaande jaren mag er 
maar 1 stem per vereniging worden uitgebracht. 

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 om 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 op onze vereniging te stemmen. U kunt 
natuurlijk ook uw resterende stemmen aanbieden aan derden als zij tenminste 
bereid zijn op PVVeo te stemmen. Wij hopen natuurlijk op veel stemmen !! 

Bedankt namens het bestuur van Postzegelvereniging Valkenswaard e.o. 
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ONZE JARIGEN IN APRIL 

Alle jarigen  
van harte gefeliciteerd  
en een fijne dag gewenst 

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 
Mw. J. Roosen-Goudsmit 14-4 
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 



LOTERIJ 

In april hebben we weer leuke zegels in de loterij, zoals Nederland blok 2578 
met een nominale waarde van € 6,65. Enkele dure series van Liechtenstein 
(Mi 399/401 van € 60,00) en België (Mi 1004/09 van € 60,00). 
Daarnaast ook nog een dure zegel van Zwitserland. 
We proberen het aanbod in de loterij af te stemmen op de ver-
zamelbehoefte van onze leden. Heeft u speciale wensen, laat het 
weten aan het bestuur, dan kunnen we er rekening mee houden. 
Veel geluk in de loterij van april. 
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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 
 � = gebruikt (�) = ongebruikt zonder gom 
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VEILING 

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

1 �� Nederland 556/560 onc € 100,00 € 17,50 1   

2 �� Nederland Blk 854 kinderz onc € 27,50 € 4,00 2   

3 �� Nederland EK 2008 zie kavel onc   € 9,00 3   

4 �� Nederland dienst 44/58 onc € 17,00 € 2,50 4   

5 � Nederland VD 59/60 2 velletjes onc € 20,00 € 4,00 5   

6 �� Nederland 738/42 zomerzegels 1960 onc € 16,00 € 1,50 6   

7 � Nederland 583/87 zomerzegels 1952 onc € 17,00 € 1,50 7   

8 � Nederland 2527a/2571f ind 2007 onc € 3,60 bod 8   

9 �� Luxemburg zie kavel     bod 9   

10 � Engeland oude antwoordcoupon     bod 10   

11 � Nederland 199/202 kind 1926 onc € 10,00 € 1,50 11   

12 � Nederland LP6/8 onc € 14,00 € 2,25 12   

13 � Nederland 229/231 rembrandz 1930 onc € 25,00 € 4,00 13   

14 � Nederland 238/239 Goudse glazen onc € 42,00 € 7,50 14   

15 � Nederland 248/251 kind 1932 onc € 29,30 € 5,00 15   

16 � Nederland 1167/70+bl1171 kind 1978 nvph € 4,20 € 0,75 16   

17 � Nederland 1186/89+bl1190 kind 1979 nvph € 4,00 € 0,75 17   

18 � Nederland 1210/13+bl1214 kind 1980 nvph € 4,00 € 0,75 18   

19 � Nederland 1232/35+bl1236 kind 1981 nvph € 3,40 bod 19   



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

20 � Nederland 1275/78+bl1279 kind 1982 nvph € 4,20 € 0,75 20   

21 � Montenegro 74/85 mi € 9,00 € 2,25 21   

22 �� Liechtenst. 465/468 +470/473 mi € 8,20 € 2,00 22   

23 (�) Nederland 3 series + 5 losse zegels onc € 10,40 € 2,50 23   

24 �� Nederland 1747/48, 1811/12 onc € 4,20 € 2,50 24   

25 (�) Nederland 20 zegels 0nc   bod 25   

26 (�) Nederland 20 zegels onc   bod 26   

27 �� Nederland V1907 De Nachtwacht onc € 6,75 € 1,00 27   

28 �� Nederland V1908 onc € 6,75 € 1,00 28   

29 �� Nederland V1931-1950 kerstvel onc € 11,00 € 1,50 29   

30 �� Nederland V1967 onc € 6,50 € 1,00 30   

31 � Nederland 12 x FDC tussen 178-516 nvph € 27,10  bod 31   

32 � Nederland 5 x FDC tussen 272-516 nvph € 16,60  bod 32   

33 � Nederland 5 x FDC tussen 272-516 nvph € 16,60  bod 33   

34 � Nederland 4 x FDC Jupostex 1980    bod 34   

35    FDC Album Importa (PS III)    € 5,00  35   

36    FDC Album    € 2,00  36   

37  Nederland Davo Album 1969-1986    € 2,50  37   

38 �/�� Nederland 28 Blokken  € 85,00  € 4,00  38   

39 � Nederland 1757/60 nvph € 10,80  € 1,00  39   

40 �� Nederland 2500/09 (nom. € 5,28) nvph € 12,00  € 2,50  40   

41 � Nederland 2645/49 strip van 5 nvph € 4,00  bod 41   

42 � Nederland 2664/68 strip van 5 nvph € 4,50  bod 42   

43 � Nederland tussen 2621en 2682 nvph € 6,70  bod 43   

44 � Nederland 2708/12 nvph € 4,00  bod 44   

45 � Nederland Davo Album I     € 5,00  45   

46 �� België Blk 95 + Blk97 Michel € 3,10  bod 46   

47 ��/� België 471/77 Michel € 22,00  € 2,00  47   

48 � België 909/13 Michel € 50,00  € 5,00  48   

49 � Roemenië Jaren '40 tot '70 Michel € 275,00  € 10,00  49   

50 � Roemenië Klassiek tot 1940 Michel € 900,00  € 30,00  50   



SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2017 

Beste collega verzamelaars, beste leden, 

Het is al weer voor de 3e keer dat ik voor u het secretarieel jaarverslag mag 
maken. Net als het vorig jaar zullen we 4 onderwerpen beknopt in dit verslag 
behandelen en krijgt u in het april clubblad de gedetailleerde informatie te 
lezen. Alle noodzakelijke onderwerpen zullen we natuurlijk wel in deze 
vergadering behandelen zodat we weer aan onze formele zakelijke jaarlijkse 
verplichtingen voldoen. 

Het bestuur is dit jaar 3 keer bij elkaar geweest in diverse samenstellingen, 
doordat in maart plots onze penningmeester, Petra Janssen, is overleden.  
De bestuursvergadering in april 2017 was nagenoeg totaal ingeruimd om alle 
zaken van de overleden penningmeester te bespreken. Tot op de dag van 
vandaag zijn er nog zaken die ons hieraan blijven herinneren. We kunnen niet 
beschikken over de boekhouding t/m maart 2017, hebben geen gegevens uit 
haar computer gekregen en er zijn nog steeds van 3 personen kavels zoek die 
men had ingeleverd voor de veiling. Daarnaast hebben we maanden geen 
inzage gehad in onze bankrekening en konden niet we niet over ons geld 
beschikken. Gelukkig is Dhr. Frank Stokmans als penningmeester ad-interim 
ingevallen en heeft hij veel zaken weer op de rails gekregen. Met de Rabobank 
is een tussentijdse oplossing overeengekomen die loopt tot 1 maart 2018.  

Op 1-1-2017 had onze vereniging 87 leden. Gedurende het jaar hebben zich 6 
nieuwe leden aangemeld t.w. Mevr. J. Roosen-Goudsmit en de heren A. 
Swemmers, R. Putman, J. Ziekman, M. Scheepers en C. Jolie. 
Helaas moesten we door overlijden ook van 4 personen afscheid nemen t.w. 
Dhr. A. Roosen, Mevr. P. Janssen, Dhr. G. de Brouwer en Dhr. P. Rutten. 
Dit betekent dat het ledenaantal op 31-12-2017 op 89 staat. 

Wij zijn trots op de groei van onze vereniging waar andere verenigingen snel 
achteruit-lopen of zelfs ophouden te bestaan. Wij zijn er trots op dat wij dit 
hebben kunnen bereiken en u mag trots zijn op uw bijdrage in onze vereniging.  
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Dan nu kort even kort de 4 onderwerpen die we sinds vorig jaar kort hebben 
opgenomen in het secretarieel jaarverslag: 

1. Ruilbeurzen 

In 2017 hebben we 9 ruilbeurzen gehouden. In januari was er geen beurs 
i.v.m. nieuwjaarsdag. Deze 9 beurzen werden door 454 personen bezocht. 
Gemiddeld per beurs dus 50/51 personen. In 2016 bedroeg het gemiddeld 
aantal bezoekers 49. Februari was de drukst bezochte beurs met 58 
bezoekers. 

2. Clubavonden: veilingen, loterij en bezoekers 

De 10 clubavonden werden door 383 leden bezocht, gemiddeld dus 38 
leden. In 2016 waren er gemiddeld 34 leden. Er werden 6 reguliere veiling-
en gehouden en 4 wilde/kerst veilingen. In totaal werden 556 kavels aange-
boden wat nagenoeg gelijk is aan het aantal van 2016. De totale verkoop 
bedroeg € 2461,25. De verkoop lag circa € 400,00 hoger dan in 2016. Dit is 
geheel toe te schrijven aan de verkoop in april van een nalatenschap via 
onze clubveiling. De verkoop van loten leverde € 676,85 op. In 2016 was de 
opbrengst € 581,70.. 

3. Rondzendverkeer 

In 2017 hebben 37 rondzendingen gelopen. De gemiddelde uitname was 
nagenoeg gelijk aan de uitname in 2015, maar lag per zending € 15,41 
lager dan in 2016. De positieve bijdrage in de kas bedraagt € 133,61.  
Dit is exclusief de verzekeringspremie. 

4. Commissie Nalatenschappen 

In 2017 is 4 keer een beroep gedaan op de Commissie Nalatenschappen, dit 
was 6 keer in 2016. 

Dat we een actief jaar als vereniging hebben gehad zal ook jullie niet ontgaan 
zijn. We hebben 3 lezingen gehad t.w. “Wat is mijn verzameling waard”, 
“Druktechniek” en “Postmechanisatie”. Daarnaast 2 maal een quiz en een keer 
een workshop “taxeren”.  

Administratief is er dit jaar veel gebeurd. We hebben de naambatch ingevoerd, 
er is een inventarisatiekaart voor bij uw verzameling verstrekt, er is een boekje 
uitgebracht “Wat is mijn verzameling waard”, u kunt inschrijven in een register 
zodat na uw overlijden automatisch uw nabestaanden door ons benadert word-
en en er ligt een register op de bestuurstafel waarin opgenomen is wat u 
verzamelt zodat andere leden daarvan kennis kunnen nemen. Ook de rubriek 
“onder de loep” is door de redactie weer ingevoerd in ons clubblad. 

Tijdens de ruilbeurs in december is door J.B. films een leuke opname gemaakt 
van ons gebeuren en tijdens de clubavond in december mochten de aanwezige 
leden een omleg/weekkalender ontvangen die voorzien was van onze oprich-
tingsdatum en 5 afbeeldingen van bezienswaardigheden in Valkenswaard.  

We hebben weer deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne die een 
bijdrage van € 219,10 opleverde.  
De Grote Clubactie bracht dit jaar € 435,00 op. 
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Ook op de seniorenmarkt waren we met een kraam aanwezig en tijdens Fila-
Kids in Hamont hebben diverse van onze leden daar een tafel gehad of hun 
hulp verleent. Eén van de deelnemers is direct bij onze vereniging lid 
geworden. 

Andere feiten zijn dat we in het begin van het jaar 4 luxe schragen hebben 
gekregen die nu met grote regelmaat tijdens de clubavond en de ruilbeurs 
worden gebruikt. We hebben er dit jaar weer 3 nieuwe adverteerders bij 
gekregen. Drie leden mochten hun 50- of 60-jarige bruiloft vieren; de post-
zegelvereniging heeft hieraan aandacht besteed. Zeker mag opgemerkt worden 
dat de 3 jubilarissen allen van een van de leden een ”postzegelschilderij” als 
aandenken hebben gekregen. Naast de jubilea in privésfeer hadden we binnen 
onze vereniging ook 3 jubilarissen: De heren P. Mulder, H. Smit en T. van den 
Eijnde. Hieraan is natuurlijk op gepaste wijze aandacht besteed. 

Als secretaris krijg toch je toch met grote regelmaat vragen of opmerkingen die 
je tracht zo goed mogelijk te behandelen. Gelukkig kan ik terugvallen op de 
andere bestuursleden en sta ik nooit alleen als er zich een lastige situatie 
voordoet. Omdat het plezierig werken is binnen de vereniging heb ik aange-
geven dat ik ook de komende 3 jaar deze taak wel blijf vervullen als de leden 
daarmee instemmen.  

Als secretaris wil ik namens het bestuur en alle leden de vrijwilligers van D’n 
Turfberg m.n. Marijke en Ine bedanken voor hun gastvrijheid.  

Natuurlijk wil ik ook namens het bestuur alle leden bedanken die op een of 
andere wijze het afgelopen jaar ons behulpzaam zijn geweest bij de geplande 
activiteiten, uw bijdrage is onmisbaar. Daarnaast wil het bestuur alle leden 
bedanken voor hun onopgemerkte bijdrage. Alleen al het in groten getale 
aanwezig zijn tijdens de clubavond of ruilbeurs en uw positieve bijdrage of 
opmerkingen hebben ons goed gedaan en stimuleren ons om zo door te gaan. 

Wij hopen dat met uw hulp het leden aantal komend jaar weer mag stijgen. 

Joop van Gils 

Secretaris (maart 2018)  
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VERSLAG RUILBEURZEN 2017 

Afgelopen jaar heeft de ruilbeurs 9x plaatsgevonden. 
Zondag 1 januari was er geen beurs vanwege nieuwjaar. 

Het aantal betalende bezoekers bedroeg 236 (251). 
Het aantal  bezoekende leden bedroeg 218 (237). 

Februari was de drukstbezochte beurs met 31 bezoekers en 27 leden. 

Helaas een negatieve opbrengst van €89,60. 

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) 
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VANUIT HET BESTUUR 

VERSLAG CLUBAVONDEN 2017 

In 2017 zijn 10 clubavonden gehouden met 6 club veilingen 
en 4 wilde veilingen. De volgende tabel geeft een compleet 
overzicht van de soort veiling, het aantal aangeboden- en 
verkochte kavels, het aantal bieders en de opbrengst, het 
aantal aanwezige leden op de clubavond en de bruto opbrengst van de loterij. 

* = Nalatenschap 

 

Joop van Gils (Secretaris) 

 

maand 
soort 

veiling 
# kavels 
te koop 

# kavels 
verkocht # bieders Omzet 

# leden 
aanwezig 

# loten 
verkocht 

jan Club 47 37 16 140,00 34 54,75 

febr Club 27 21 14 173,25 40 80,50 

mrt Wild 79 64 22 295,25 39 60,35 

apr Club 22 22 13 403,50* 36 69,00 

mei Club 28 25 10 130,25 35 59,50 

jun Wild 69 53 22 379,75 35 73,50 

sep Wild 86 55 18 222,50 42 61,00 

okt Club 30 24 7 107,25 37 70,00 

nov Club 34 34 15 204,50 37 61,75 

dec Kerst 134 98 28 445,00 48 86,50 

Totaal 
2017 

 556 433 165 2461,25 383 676,85 

Totaal 
2016 

 553 83% 51% 2051,00 340 580,75 

Gem / 
% 

 56  
78% 

 
43% 

246,13 38,3 67,70 



VERSLAG RONDZENDVERKEER 2017 

Boekjes 

We zijn dit jaar gestart met een voorraad van 179 boekjes, 
ingeleverd en afgerekend waren respectievelijk 139 (96) en 
136 (123). Daarmee kwam de eindvoorraad 182 boekjes in 
het rondzendverkeer. Van de boekjes ingeleverd voor 2017 
lopen er per 1 januari nog 46 (83) en deze worden naar 
verwachting medio 2018 grotendeels en de rest ultimo 2018 afgerekend. 

Dit jaar hebben er 37 rondzendingen gelopen. 

Financiële zaken 

Gemiddelde uitname per rondzending in 2017 was beduidend lager als het 
topjaar 2016, maar wel weer hoger als in 2015 en waren resp. EUR 43,21, 
58,62 en 41,70. Uit 10 boekjes werd niets uitgenomen en uit 12 boekjes meer 
als 50%.  

Uit de cijfers van de penningmeester bleek al dat het positieve resultaat 
ongeveer EUR 133.61 bedroeg. (excl. premie verzekering). 

Deelnemers 

Het aantal deelnemers is met 4 gedaald tot 23. De meeste gestopte leden 
haalden niets tot minimaal uit de rondzending. Ook is er is een nieuwe sectie 5 
opgestart waarin een tweetal leden tijdens de maandelijkse clubavonden de 
rondzending kunnen bekijken. 

Inzenders 

In 2017 hebben 6 leden boekjes aangeleverd. Er zal wel beter op de kwaliteit 
en ook duidelijkheid van de ingeleverde boekjes worden gekeken. 

Medewerkers 

Aan het eind van 2017 is Marian van Hest gestopt als sectiehoofd. Zij blijft dit 
nog tijdelijk doen tot einde maart, waarna er een vervanger moet komen. 
Verder geen mutaties dit jaar. Dank aan Marian, Ton van den Eijnde en Henk 
Janssen voor het werk wat zij voor het rondzendverkeer hebben gedaan in 
2017. 

Frank Stokmans (Rondzendleider) 
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OVERIGE FUNCTIES BINNEN DE VERENIGING 2016 

Rondzending: Rondzendleider    F. Stokmans 

Rondzending: Sectiehoofd  - sectie 1  H. Janssen 

        - sectie 2  T. van den Eijnde 

        - sectie 4  M. van Hest / Vacature 

Rondzending: Controlelid 1    Vacature 

Rondzending: Controlelid 2    F. Stokmans 

Ruilbeurs: Organisatie     F. Stokmans, M. Panhuijzen, 

Ruilbeurs: Assistentie     E. Kox, J. van Gils, 
           L. Mommers 

Clubblad: Redactie     H. Janssen, L. van Hoof 

Clubblad: Drukken / verspreiden    M. Panhuijzen, L. Mommers, 
           H. van den Heuvel, H. Lutters 

Commissie Nalatenschappen    P. Mulder, L. van Hoof,  
           H. Janssen 

Clubavond - Loterij     P. Van Wijnen, 
           H. van den Heuvel,  
Clubavond – Veiling     E. Kox, Martin Sutherland, 
           J. van Gils, L. Mommers 

Bibliothecaris       H. Janssen 

Rondzending verjaardagskaarten    M. van Hest 

Organisatie Grote Clubactie    F. Stokmans 

Advertentiebeheer      F. Stokmans 

Andere zaken       J. van Gils, H. Janssen 
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VANUIT HET BESTUUR 

AANTREDENDE EN AFTREDENDE BESTUURSLEDEN 

Functie: Naam: Aantredend: Aftredend: 

Voorzitter Henk Janssen 08-02-2013 ALV-2019 

Secretaris Joop van Gils 13-02-2015 ALV-2021 
 

Penningmeester Frank Stokmans 01-05-2017 ALV 2020 

Alg. bestuurslid Jean Poos 13-02-2015 ALV-2021 

Alg. bestuurslid Martin Sutherland 13-02-2015 ALV-2020 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 

TOTALE BATEN 

BIJZONDERE BATEN 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 Begroting Rekening 

 2018 2017 2017 2016 

Contributies 1000 1080 1078,00 820,00 

Loterijen 500 500 677,30 589,50 

Veilingen 250 150 317,70 202,55 

Advertenties 200 170 210,00 175,00 

Rondzendverkeer 140 130 139,33 167,77 

Ruilbeurzen 350 350 354,00 313,70 

Grote clubactie 375 310 435,00 280,50 

Rabo Clubkas Campagne 225 275 219,10 0,00 

Baten 3040 2965 3430,43 2549,02 

Bijzondere baten 250 350 116,85 447,75 

Totale baten 3290 3315 3547,28 2996,77 

 Begroting Rekening 

 2018 2017 2017 2016 

Com. Nalatenschappen    64,45 

Verkoop clubkavels  150 150  126,15 

Ontvangen donaties + 100 200 116,85 257,15 

Totale bijzondere baten  250 350 116,85 447,75 

 Begroting 

 2018 2017 2017 2016 

Totale baten 3290 3315 3547,28 2996,77 

Totale Lasten 2805 2535 2931,86 4418,17 

Saldo 485 780 615,42 -1421,40 

Rekening 
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VANUIT HET BESTUUR 

ACTIVA 

 31-12-’17 1-1-’17  31-12-’17 1-1-’17 

Betaal-
middelen 

3930,59 3215,01 Vermogen 4068,42 3453,00 

Vorderingen 168,81 243,22 Vooruit-
betalingen 

412,50 175,00 

Voorraden 381,52 172,77 Te betalen 
lasten 

0,00 3,00 

Totaal 4480,92 3631,00 Totaal 4480,92 3631,00 

PASSIVA 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

TOTALE LASTEN 

 Begroting Rekening 

 2018 2017 2017 2016 

Zaalhuur Turfberg  250 250 250,00 250,00 

Loterijen 250 220 282,45 274,85 

Maandblad 225 225 216,70 224,15 

Ruilbeurzen 425 425 427,50 427,50 

Grote Clubactie 75 65 101,50 0 

Portokosten 150 100 232,57 164,33 

Verzekering 125 100 112,24 112,24 

Vereniging aktiviteiten  650 600 628,95 539,00 

25-jarig Jubileum  0 0 0 2180,30 

Bankkosten 130 130 130,55 93,45 

Diversen 500 400 533,20 136,35 

Totale Lasten  2805 2535 2931,86 4418,17 

Veilingen 25 20 16,20 16,00 

Frank Stokmans 

Penningmeester 



JOEGOSLAVIË; REGERING IN BALLINGSCHAP. 

Een gedetailleerd verhaal over de ingewikkelde geschiedenis van Joegoslavië  
hoort niet thuis in het periodiek van onze postzegelvereniging, maar een korte 
samenvatting als inleiding voor mijn vraag aan het einde van dit artikel lijkt mij 
toch wel op zijn plaats. 

Joegoslavië heeft een erg ingewikkelde geschiedenis meegemaakt. Na het 
einde van de Eerste Wereldoorlog en het uiteenvallen van de Oostenrijk-
Hongaarse dubbelmonarchie, werden de provincies Slovenië, Kroatië, Bosnië-
Herzegowina en het koninkrijk Servië met Montenegro en Macedonië samen-
gevoegd tot het “Koninkrijk der Slovenen, Kroaten en Serviers”(afgekort SHS). 

In 1928 werd deze staat omgedoopt tot het “Koninkrijk Joegoslavië”, eerst 
onder koning Alexander I en toen die werd vermoord in 1934 onder zijn zoon 
Peter. Aangezien Peter pas 11 jaar oud was werd prins Paul, een neef van zijn 
vader, als regent aangewezen. 

Paul was een tegenstander van de dictatuur van Alexander en het viel te 
verwachten dat hij de democratie in het land zou herstellen. Het liep echter 
anders want op 25 maart 1941 sloot hij (weliswaar onder druk) een pact met 
nazi-Duitsland, het volk kwam in opstand en twee dagen later werd Paul, met 
Engelse hulp, afgezet. De bijna 18-jarige Peter II werd nu echt koning, maar 
hij zou er niet lang plezier van hebben. Een week later viel Duitsland, gesteund 
door Italië en Hongarije,zonder oorlogsverklaring, het land binnen.  De koning 
en de regering werden op de vlucht gedreven. Koning Peter II belandde na 
enige omzwervingen in Cairo, terwijl de regering-in-ballingschap, ook wel exil-
regering genoemd, zich in Londen vestigde.  

In de eerste verkiezingen na de oorlog wonnen de communisten en op 29 
november 1945 werd de republiek uitgeroepen met Tito  als president en 
daarmee hield automatisch de exil-regering in Londen op te bestaan. 

Ongeveer 45 jaar lang leek het land een redelijk stabiele constructie maar na 
het overlijden van Tito in 1980 kwamen al snel de onderdrukte gevoelens weer 
tot leven met het uiteenvallen van de staat Joegoslavië  als gevolg. In 1991 
scheidden Slovenië en Kroatië zich af en werden aparte republieken. In 1992 
werd Bosnië-Herzegovina ook een zelfstandige republiek en brak er een 
burgeroorlog uit tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Van het oude 
Joegoslavië bleef alleen nog over Servië, Montenegro en Macedonië, ook wel 
Klein-Joegoslavië genoemd. 

De exil-regering eiste dat alle uitgaande post van de ambtenarij in Londen en 
van de koopvaardijschepen op zee, werd voorzien van “eigen” Joegoslavische 
frankeringen en heeft daartoe enkele series postzegels uitgegeven.  

Deze vertonen de beeltenis van Koning Peter II  en zijn in de Michel-catalogus 
opgenomen onder de nummers Mi 441-444. Ten gunste van het Rode Kruis  is 
dezelfde serie uitgegeven met opdruk “CRVENI KRST” (Mi A 441- A 444). De 
laatste serie van de exil-regering is die van “Beroemde mannen” (Mi 445-450), 
uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Joegoslavische 
staat.  
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ARTIKEL 

Deze serie is verschenen in drie varianten: met opdruk “1945”, én met opdruk 
van een vliegtuig, én met beide opdrukken samen. Deze laatste variant met 
dubbele opdruk dus, wordt door Michel als vals gecatalogiseerd. 

Zoals al aangegeven in het begin van dit artikeltje is dit geschiedenis-over-
zichtje de inleiding tot mijn vraag. Die is kort en simpel: zou iemand mij 
kunnen helpen aan die ene, ontbrekende zegel van de serie Mi 445-450 met 
opdruk “1945” die is afgebeeld op bijgaande foto. 

Zoals is te zien mis ik ook de gehele serie met opdruk van het vliegtuig maar 
de nepserie met opdruk “1945 plus vlieg-tuig” heb ik weer wel compleet!  

Wie kan mij helpen, uiteraard tegen vergoeding, deze gaatjes in mijn verzame-
ling Joegoslavië te vullen; ik zou hem of haar daar zeer dankbaar voor zijn. 

Leo van Hoof. 



Onlangs bereikte ons het bericht dat Lenie Geerets was overleden. 
 
Wat betreft het verzamelen van postzegels was ze een einzelgänger in de 
familie, daarom moest ze de rest van de familie er regelmatig op attenderen 
postzegels te bewaren. Ze spaarde Nederland, Europa CEPT en Nieuw 
Zeeland, het land waar haar broer woonachtig is. 
 
In 2005 kwam Lenie naar de ruilbeurs in Partycetrum Bommel en werd lid 
van onze vereniging. De ruilbeurs bleef ze, samen met haar vriendin mevr. 
de Groof, regelmatig bezoeken. Lenie deed ook mee aan de rondzending, 
maakte een aantal rondzendboekjes en werd in 2009 zelfs sectiehoofd.  
Een rol die ze 7 jaar vervulde. Zij kwam meestal per auto de rondzending 
omruilen bij de rondzendleider, maar één keer is ze samen met haar man, 
op de fiets gekomen vanuit Eersel. Naast haar hobby filatelie hield Lenie 
ook van tennis. 
 
Sinds afgelopen Kerst ging de gezondheid van Lenie zienderogen achteruit. 
Kort daarna werd ze met vocht achter de longen in het ziekenhuis opge-
nomen. Begin februari werd de diagnose lymfeklierkanker in vergevorderd 
stadium vastgesteld waarbij kans op genezing uiterst klein was. Er volgde 
een zware periode van bezoeken aan het ziekenhuis. Om verder lijden te 
besparen is de behandeling gestaakt waarna ze heel snel is overleden. 
 
Wij zijn Lenie dankbaar voor haar inzet voor onze vereniging en zullen haar 
aanwezigheid missen. 
 
Lenie is op 2 maart j.l. op 71-jarige leeftijd van ons heen gegaan. 
Wij wensen haar man Mart, kinderen, en kleinkinderen veel sterkte toe. 
 

Namens het bestuur. 

Uw voorzitter, 

Henk Janssen 
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In MEMORIAM 

Lenie Geerets 
10 juli 1946 * 

2 maart 2018 † 



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. 




