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AUTOBEDRIJF WILS 

 
Autobedrijf Wils uw Škoda dealer 
voor Valkenswaard en omgeving. 
Ruime keuze uit nieuwe en  
gebruikte auto’s.  
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van alle merken. 
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www.skodawils.nl 
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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 NL 02 ABNA 0558469876 
  Rabobank NL 43 RBRB 0983515433 
  t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 
  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 Bestuurslid Vacature  
 

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

Tel: 040-2015447 
pvveo.redactie@onsmail.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 

Algemeen Bestuurslid Dhr. P. Grol 
Acacialaan 11 
3930  Achel (B) 

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

Redactie PVV E.O. 
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Dank aan allen die informatie aanleverden voor de ruilbeursagenda 2014. 

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst vrijdag 14 februari 2014 om 20:00 uur in 
Buurthuis D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard. 
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1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Verslagen: 
- Secretaris 
- Kascontrole 
- Kascontrolcommissie 
- Rondzendverkeer 
- Veilingzaken 
- Beurzaken 
- Redactie clubblad 
- Commissie nalatenschappen 

4. Rooster van aan- en aftreden 

5. Rondvraag 

6. Loterij  

7. Veiling 

8.  Ruilen van postzegels 

Vrijdag 14 maart 2014 

Vrijdag 11 april 2014  

AGENDA BIJEENKOMST VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

1-feb 10:00-16:01   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

3-feb 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

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

9-feb 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

9-feb 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Suske & Wiske) € 1.00  

9-feb 9:30-13:00   Weert Gemeeschapshuis "Groenewoud", Kesselstraat 28   

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

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

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

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

1-mrt 12:00-16:00   Heeze Dorpshuis 't Perron (Schoolstraat 48), incl. veiling gratis 

1-mrt geen beurs   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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



VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG CLUBAVOND 10 JANUARI 2014 

Henk opent de clubavond pas om 20:30u in de hoop dat er nog leden komen 
“binnendruppelen”.  Maar nee, het aantal bezoekende leden blijft op 25 steken! 

De volgende mededelingen worden door Henk gedaan: 

• Een algemene opmerking door Henk gemaakt “hij heeft een voorgevoel dat 
2014 nog een mooier jaar wordt dan 2013 en dat was al een prima jaar qua 
activiteiten etc.” ! 

• Afgelopen week is de vrouw van ons lid de heer Dorrestijn overleden. 
Peter Wittgen is naar de crematie geweest. 

Na dit trieste bericht positief nieuws.  

• We starten het jaar met drie nieuwe leden, de heren A. Bierman, H. Wijnen 
en P. Luyten! 

• Verder wil Henk Marian v. Hest bedanken voor de mooie 3D-kaarten, die zij 
alle leden tegen het eind van het jaar namens de vereniging heeft 
verstuurd. Er volgt een welgemeend applaus! 

• Er is een document met medewerking van Rinus v.d. Heijden gemaakt voor 
de kascontrolecommissie waarin zeer gedetailleerd beschreven staat wat er 
gecontroleerd moet of kan worden! Het ligt ter inzage op de bestuurstafel. 
Belangstellenden kunnen zo’n exemplaar bij het bestuur opvragen. 

• Aangeboden wordt een interessante serie boeken “Filatelie Informatief” in 
vier delen uit de jaren ’80 te koop voor slechts  € 10,- , waarvan 25 % van 
de opbrengst toekomt aan de vereniging! 

• Er is een aanvulling gemaakt op het “Reglement Rondzendverkeer”. Het 
betreft een paar kleine maar niettemin belangrijke wijzigingen: 

− De mogelijkheid dat ook leden van een andere postzegelvereniging 
kunnen deelnemen aan onze rondzenddienst 

− Enkele wijzigingen m.b.t. aansprakelijkheid. 
 

 N.B.:  de wijzigingen worden in het komend periodiek gepubliceerd 
  (zie pag 7). 

• Tijdens de laatste zondagse beurs is Henk benaderd door twee verschillende 
personen. Beiden hadden een aantal postzegels van hun overleden ouders 
bij zich en vroegen of de vereniging er iets mee kon. Henk heeft samen met 
deze mensen er doorheen gebladerd en geconstateerd dat er nog heel veel 
bruikbare frankeerzegels tussen zaten. Aangezien ze de postzegels gewoon 
weg wilden gooien, adviseert hij hen deze eruit te halen, wat ook gebeurt. 
De rest wordt aan de verenging geschonken, waarde méér dan € 250,- !! 
Het voorstel van het bestuur is om de overgebleven geldige eurozegels te 
gebruiken voor het versturen van het periodiek en verjaardagskaarten.  
En van de rest kavels maken voor loterij en maandelijkse clubveiling. 
De opbrengst komt ten goede aan de verenigingskas ! 
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• Paul Grol zou na een paar maanden weer aanwezig zijn, maar vond bij 
thuiskomst het bericht dat zijn broer ernstig ziek is; daar is hij nu naar toe! 
Door de slechte verbindingen in Afrika, is hij gedurende de gehele reis 
verstoken geweest van communicatie. 

• Harrie v.d. Heuvel heeft zich ook afgemeld, waarbij Henk de opmerking 
maakt, “dan zullen jullie het met mijn grappen moeten doen “! 

Na deze mededelingen probeert Henk o.a. de aanwezige leden — en zij, die 
door omstandigheden nu niet aanwezig kunnen zijn — warm te maken om een 
bijdrage te leveren aan de vereniging zowel bestuurlijke als in de verschillende 
commissies, etc. !  

Zie “Terugblik 2013 — Vooruitblik 2014” op pag. 12 en 13 in dit periodiek. 

Peter Wijnen wordt door Henk uitgenodigd om de loterij zonder de assistentie 
van Harrie te starten. Er zijn 350 loten verkocht zonder dat de groot-afnemers 
aanwezig zijn. Zeker geen slecht resultaat ! 

De veiling onder leiding van Ed verloopt moeizaam. Van de 31 kavels worden 
er maar 16 verkocht en hiervan zijn nog 10 kavels door twee leden gekocht ! 

Rond 21:45u gaan al veel leden naar huis. 

Peter Wittgen (11-01-2014)    

Secretaris 

De volgende leden hebben zich afgemeld: 

 Hr. Mulder (ziek)   Hr. Grol 
 Hr.  Stokmans   Hr. Dorrestijn 
 Hr. v.d. Heuvel   Hr. de Best 
 Hr. v. Engelen   Mevr. De Laat 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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Geschonken aan de postzegelvereniging: 23 albums gevuld met postfrisse en 
gestempelde postzegels en eerstedag enveloppen. 



VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

WIJZIGINGEN REGLEMENT RONDZENDVERKEER 

 

Wijzigingen en aanvullingen van het Reglement Rondzendverkeer aldus 
vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 24-2-2012.  

 
Aanvulling: 

Met leden worden bedoeld: personen welke contributie betalen aan 

Postzegelvereniging Valkenswaard e.o. of personen welke contributie betalen 

aan verengingen waarmee de Postzegelvereniging Valkenswaard e.o. een 

overeenkomst heeft gesloten. 

 
Wijzigingen: 

Artikel 5  

De vereniging is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade welke door 
inzenders wordt geleden. 

 

Artikel 5 (gewijzigd) 

De vereniging is aansprakelijk voor de rondzendboekjes vanaf het moment van 

inlevering door de inzender tot het moment van teruggave aan de inzender.  
 

Artikel 7 

Inzender is aansprakelijk voor het aangeboden materiaal en dient zelf 
maatregelen te nemen ter voorkoming van schade. Bedoelde maatregelen 
kunnen zijn: van waardevolle zegels een fotokopie opnemen in het 
rondzendboekje en van gebruikte zegels de stempel op het papier van het 
rondzendboekje doortrekken. 

 

Artikel 7 (gewijzigd) 

Inzender wordt geadviseerd maatregelen te nemen ter voorkoming van schade. 

Bedoelde maatregelen kunnen zijn: van waardevolle zegels een fotokopie 

opnemen in het rondzendboekje en van gebruikte zegels de stempel op het 

papier van het rondzendboekje doortrekken. 
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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 
 (�) = ongebruikt zonder gom 
   � = gebruikt 

VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    



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

1 � Div div. landen zie kavel     Bod 1   

2 � Guyana Paus bezoek Guyana     Bod 2   

3 � Andorra FDC's jaren 80   € 47.00  Bod 3   

4 � Australie FDC 668/671 + beschrijving     Bod 4   

5 � Nederland 2441         € 9.60  € 1.00  5   

6 � Nederland vel 2352/61   € 9.00  € 1.00  6   

7 � Nederland vel 2335/36   € 10.00  € 1.00  7   

8 � Nederland 2342   € 12.50  € 1.50  8   

9 �� Nederland 2323         € 10.00  € 1.00  9   

10 � USA insteekboek     Bod 10   

11 � Sri Lanka 2 kartonnetjes met zegels     Bod 11   

12 � Andorra FDC 56-58   € 18.00  Bod 12   

13 � Div Schriftje met zegels (oud)     Bod 13   

14 � Nederland vel 2540/49   € 12.00  € 1.00  14   

15 � Nederland 2578         € 11.00  € 1.00  15   

16 � Nederland vel 2593/02   € 9.00  € 1.00  16   

17 � Nederland vel 2603/07   € 7.50  € 1.00  17   

18 � Nederland vel 2566/67   € 7.20  € 1.00  18   

19 � Nederland vel 2325/34   € 9.00  € 1.00  19   

20 � Nederland vel 2338/39   € 8.00  € 1.00  20   

21 � Guinee serie paddestoelen+vogels     € 1.00  21   

22 � Cuba 2 series vlinders     € 1.00  22   

23 �� Guinea 2 series vogels     € 1.00  23   

24 �� Spanje 2 series motief     € 1.00  24   

25 � Congo div.zegels     € 1.00  25   

26            26   

27            27   

28            28   

29            29   



Bestuursleden gezocht voor de functie van 

secretaris - penningmeester - algemeen bestuurslid 

zie ook pagina 12, 13 en 15 
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LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

ONZE JARIGEN IN FEBRUARI 

Mw. H. Esch van Huibers  5-2 
Dhr. L. Smit    7-2 
Dhr. H. Ossevoort   13-2 
Dhr. A. van den Eijnde  20-2 
Mw. A. de Groof    21-2 
Dhr. C. van Lierop    26-2 
Dhr. L. Scheffer    27-2 



LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    
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Voor de komende clubavond hebben we wederom een grote variatie aan zegels 
voor de loterij met meer dan EUR 400,- aan cataloguswaarde. Daaronder een 
postfrisse serie Deutsche Bundespost uit 1951 en Liechtenstein Europa 1960.  
Veel geluk met de loterij. 



TERUGBLIK 2013 

Nu ruim een jaar geleden vroeg de voormalige voorzitter, Paul Grol, of ik het 
stokje zou willen overnemen door mij beschikbaar te stellen als jullie voorzitter. 

Ik moet eerlijk bekennen dat ik hierover lang heb moeten nadenken. Zou ik de 
rol van voorzitter kunnen vervullen en combineren met mijn rol als redacteur, 
sectiehoofd van de rondzenddienst, bibliothecaris en lid van de Commissie 
Nalatenschappen. O ja, ook nog het beheer van de web-site, al heb ik daar 
eerlijk gezegd afgelopen jaar weinig tijd aan kunnen besteden. De rol van 
voorzitter brengt natuurlijk ook andere plichten met zich mee.  

Daarnaast heb ik ook nog een drukke baan in het bedrijfsleven. Ik ontwerp en 
test het besturingssysteem voor MRI scanners bij Philips Healthcare, een erg 
verantwoordelijke functie die veel tijd kost ook vaak buiten de normale 
werkuren. Al met al wist ik dat het niet makkelijk zou worden.  

Ik heb mezelf toen de volgende vraag gesteld:  
    “Wat kan ik bijdragen aan de vereniging en wat brengt de vereniging mij”? 

Onze vereniging heeft als doel: 

“het behartigen van de filatelistsche belangen van haar leden in het bijzonder 
en het bevorderen van de postzegelkunde in het algemeen”.  

Wat kan ik hieraan bijdragen? 

Zelf verzamel ik al sinds jonge leeftijd postzegels en heb in de loop der jaren 
redelijke wat kennis opgedaan van de hobby filatelie. Gezien mijn relatief jonge 
leeftijd zou ik deze kennis nog vele jaren kunnen inzetten voor het doel van de 
vereniging. Daarnaast heb ik enige bestuurlijke ervaring. 

Wat brengt de vereniging mij? 

De vereniging brengt mij in contact met mede-filatelisten door het organiseren 
van een ruilbeurs en een gezellige clubavond met een kopje koffie/thee. Via de 
rondzenddienst kan ik mijn verzameling uitbreiden. Daarnaast heb ik toegang 
tot meer catalogi in de bibliotheek. Middels het clubblad wordt ik op de hoogte 
gehouden van lokale evenementen, nieuws van leden en nieuwtjes in het 
algemeen. Ieder jaar rond mijn verjaardag ligt er een prachtige kaart in de 
bus. En dat allemaal voor een tientje contributie per jaar.   

Dit waren voor mij genoeg argumenten om het voorzitterschap te aanvaarden; 
Ik zie het dan ook als een eer voorzitter te mogen zijn van een vereniging die 
dit allemaal mogelijk maakt. Dat kan alleen dankzij de belangeloze inzet van 
leden zoals Martien Panhuijzen die het clubblad drukt en bezorgt en samen met 
Joop van Gils, Ed Kox en Frank Stokmans de beurszaken regelt, Frank die de 
rondzenddienst draaiende houdt, en dan niet te vergeten Peter Wittgen onze 
secretaris die de notulen maakt en Petra Jansen die de finacieën uitstekend 
beheert en zorgt dat er aan het einde van het jaar nog een leuk kadootje af 
kan en alle andere die afgelopen jaar hebben meegeholpen om 2013 een prima 
jaar te maken.  

Hartelijk dank daarvoor!! 
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    



VOORUITBLIK 2014  

Nu even vooruitblikken naar 2014, wat kunt u het komende jaar van ons 
verwachten. 

De afgelopen jaren hebben we ons als bestuur voornamelijk gericht op de 
invulling van de clubavond. Resultaten hiervan zijn o.a. de Wilde Veiling, de 
postzegel-quiz en de presentatie van Harrie van de Heuvel. 

Dit jaar zijn we van plan twee presentaties te houden waaronder één van Paul 
Grol ... waarschijnlijk met de nodige anekdotes over donker afrika. 

Via de seniorenmarkt proberen we om de vereniging meer bekendheid te geven 
en meer leden te werven en dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Dus ook dit 
jaar willen we weer een stand opbouwen, maar daarbij moeten dan we wel 
weer een beroep op een aantal leden om dit mee te organiseren. 

Onze club heeft een web-site, en die is erg verouderd. Dit jaar willen we de 
web-site eens opfrissen, maar ook dat kost tijd. Was u altijd al van plan nog 
eens een cursus web-site ontwerpen te volgen, dan is onze web-site misschien 
een leuk onderwerp. Laat het me weten. 

Daarnaast willen we het doel van onze vereniging “het bevorderen van de 

postzegelkunde in het algemeen” meer onder de aandacht brengen door het 
organiseren van één of meerdere cursussen. Denk hierbij aan: 

• hoe maak ik rondzendboekjes; 
• hoe meet ik de tanding van een zegel; 
• hoe kan ik mijn verzameling het beste inrichten. 
• etcetera ... 

Daarnaast ontbreekt het de vereniging eigenlijk aan een goed logo. Dat hebben 
we gewoonweg niet, is nooit over nagedacht. Het bestuur heeft een idee om 
hiervoor komend jaar een ontwerpwedstrijd uit te schrijven. De regels hiervoor 
zullen t.z.t. worden opgenomen in het clubblad. 

Dit jaar wordt ook een spannend jaar; enkele functies, waaronder de functie 
van secretaris, moeten opnieuw worden ingevuld. Namens het bestuur zou u 
willen vragen: stelt u zichzelf ook eens de vraag: 
 “wat kunt u of zou u willen bijdragen aan onze vereniging?”.  

Kunt u misschien een paar uurtjes per jaar vrijmaken om net dat beetje extra 
aan de vereniging toe te voegen? 

Laat het ons weten door contact op te nemen met één van de bestuursleden 
via een telefoontje of e-mail (zie pagina 3). 

U ziet, het ontbreekt niet aan ideëen die het komend jaar nog mooier en 
gezelliger kunnen gaan maken dan het afgelopen jaar. Maar we zullen als 
vereniging hier wel zelf invulling aan moeten geven.  

Dank u wel. 

Henk Janssen  

Uw voorzitter (10 jan 2014) 
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    



Publicatie van het secretariëel jaarverslag van 2012 ter goedkeuring aan de 
Algemene Ledenvergadering. Voor het financiële jaarverslag 2012 zie periodiek 
van april 2013. 

 

JAARVERSLAG 2012 ( JAN. ’12 T/M DEC. ’12) 

Dit jaar hebben wij afscheid (i.v.m. overlijden) moeten nemen van Jac Peels. 
Hij was een van de medeoprichters van onze vereniging en vele jaren in allerlei 
functies actief geweest in onze vereniging! 

De stijgende lijn van leden die onze clubavonden bezoeken heeft zich ook dit 
jaar doorgezet! Gemiddeld hebben 31 leden deze avonden bezocht met 
uitschieters zoals 40 leden (24/02) en 22 leden (08/06).  Een aantal nieuwe 
activiteiten kunnen hieraan debet zijn! 

Ook het aantal leden is constant gebleven, namelijk 74 ! 

De resultaten van de gehouden enquête in het najaar van 2011 zijn dit jaar 
voor zover als mogelijk omgezet in bepaalde activiteiten/ acties etc., zie o.a. 
clubverslag van 14 september 2012. 

Dit jaar zijn drie “Wilde Veilingen” gehouden, namelijk: 24/02/12, 14/09/12 en 
14/12/12 ! 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (09/03/12) zijn Gyszi Vigh en Henk 
Janssen tot het bestuur toegetreden. Het bestuur bestaat nu weer uit vijf 
leden. 

Er is dit jaar een nieuw reglement RondZendVerkeer goedgekeurd. Alle deel-
nemers aan  de rondzendingen, moeten nog persoonlijk tekenen voor akkoord ! 

De maandelijkse loterij nieuwe stijl (minder kansen, maar betere prijzen) loopt 
dit jaar prima ! 

De Grote Clubactie heeft dit jaar iets minder opgebracht! Maar levert nog 
steeds een mooie bijdrage aan onze verenigingskas ! 

Ook zijn we dit jaar gestart met een postzegel-quiz. Met als prijs € 7,50 te 
besteden bij onze semi-handelaren. 

De vereniging heeft ook een nieuwe flyer (Henk J.) gemaakt. 

Dit jaar voor het eerst deelgenomen aan de Seniorenmarkt (06/10/12)! Het is 
de bedoeling van het bestuur om ook het komende jaar hieraan deel te nemen. 

Dit jaar had de Sint/ Kerstman een zeer toepasselijk cadeau voor de aanwezige 
leden, namelijk een mooi boek over “Postzegels & Postzegels verzamelen” ! 

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

 

Peter Wittgen 

Secretaris (febr. 2013) 
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    



OVERZICHT AANTREDENDE EN AFTREDENDE BESTUURSLEDEN 

POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. 

(*) Henk Janssen sinds 09-03-2012 lid van het bestuur ! 
(**) Paul Grol sinds 09-04-2010 plv. voorzitter en vanaf 11-03-2011 voorzitter ! 

 

Verdere functies binnen de vereniging: 

Hr. F. Stokmans  Rondzendleider en activiteiten t.b.v. maandbeurs 
Hr. H. Janssen  Sectiehoofd 1 
Hr. T. van den Eijnde Sectiehoofd 2 
Mevr. M. van Hest  Sectiehoofd 4 
Mevr. Geerets  Sectiehoofd 6 (Hr. F. Stokmans is tijdelijke vervanger) 
Hr. J. van Gils   Controlelid (rondzendverkeer) 
Hr. P van Wijnen  Controlelid (rondzendverkeer) 

Hr. Janssen   Redactiecommissie 
Hr. L. van Hoof  Redactiecommissie 
Hr. M. Panhuijzen  Drukken/ verspreiden maandblad en act. maandbeurs 
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 Clubavonden 
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.van den Ouden Kascontrole 
Hr. R van der Heijden Kascontrole 
Hr. J. van Hest  Kascontrole (reserve) 

Hr. E. Kox   Veiling 
Hr. H. Janssen  Bibliotheek  
Mevr. M. van Hest  Verjaardagskaarten  
Mevr. P. Jansen  Grote Club Aktie 
?    Advertentiebeheer 

Peter Wittgen (Secretaris) 
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

Functie: Naam: Aantredend: Aftredend: 

Voorzitter Henk Janssen* 08-02-2013 februari 2015 

Secretaris Peter Wittgen 01-05-2006 februari 2014  
(2013 = laatste jaar !) 

Penningmeester Petra Jansen 11-03-2011 maart 2014 
(bekijkt het per jaar) 

Alg. bestuurslid Paul Grol** 09-04-2010 Vanaf maart 2013 
algemeen bestuurslid ! 
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VRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPS    

Vraag: wat zijn Fiscaalzegels 

Fiscaal- en belastingzegels 

Fiscaalzegels zijn zegels die gebruikt werden om 
belastinggelden te betalen en worden daarom ook wel 
belastingzegels genoemd. Maar fiscaalzegels konden soms 
ook gebruikt worden om brieven of pakjes te frankeren, en 
dan is het dus ook een postzegel. Dit dubbele gebruik 
komen we vooral tegen bij zegels van Engeland en koloniën. 

Postage & Revenue 

Op oudere Britse zegels komt men vaak de term 'Postage & Revenue' tegen. 
Dit geeft aan dat een dergelijke zegel voor twee doeleinden gebruikt kon 
worden: in het postverkeer en voor betaling van belasting. 
Enkele Britse koloniën gaven frankeerzegels uit met hoge 
waarden die meestal dienden voor het betalenvan belasting 
of leges. Een voorbeeld hiervan is de vergoeding die in 
sommige Britse gebieden moest worden betaald voor een 
jachtvergunning. Deze extreem hoge waarden konden in  
het postverkeer nauwelijks gebruikt worden en zijn daar-
door zeldzaam als postaal gebruikte zegels. In Zuid-Afrika 
gebruikte men de term 'Posseel-Inkomste'. 

 

Frankrijk 

Bezitters van een Yvert-postzegelcatalogus kennen de term 
'Timbre-taxe pour Journaux'. Hiermee worden fiscaalzegels 
aangeduid, waarmee belasting werd geheven op kranten, die  
uit het buitenland afkomstig waren. 
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VRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPS    

Nederland 

Ook in Nederland werden fiscaalzegels gebruikt.  
Deze zegels waren echter niet toegestaan in het postale 
verkeer en zijn daarom niet opgenomen in de Speciale 
Catalogus van de NVPH. Daarin worden alleen zegels  
vermeld die postaal werden gebruikt. Door deze omissie 
brengen veel verzamelaars uren door met vergeefs zoeken 
naar een zegeltje, zonder deze te vinden. 

 

Gebruik 

Voor filatelisten is het dus van belang om het gebruik 
van een fiscaalzegel vast te stellen. Fiscaalzegels die 
alleen gebruikt werden om een belasting te betalen, 
horen niet in een postzegelverzameling thuis ! 

Het gebruik van de zegels kan worden afgeleid door het 
stempel of de op de zegel geschreven aantekeningen. 
Zegels met handgeschreven aantekeningen zijn bijna 
altijd fiscaal gebruikt, omdat postzegels slechts zelden 
werden ontwaard door een penvernietiging. 

 

Verzamelgebied 

De fiscaalzegels vormen een interessant verzamelgebied. Naast de losse zegels 
hebben verzamelaars ook belangstelling voor fiscaalzegels op gehele stukken. 
Op een heel stuk kan precies worden vastgesteld waarvoor de zegel diende. 
Veel postzegelverzamelaars zijn geïnteresseerd in deze zegels. Verzamelaars 
die zich toeleggen op een bepaald land, bewaren fiscaalzegels doorgaans op 
een apart albumblad, want zoals u nu weet is een fiscaalzegel, als deze diende 
voor het voldoen van belasting, geen postzegel. 

 

Tenslotte ... 

Tijdens het maken van dit artikel stuitte ik op een 
interessante fiscaalzegel uit Nederlandsch Indië met 
een waarde van TIEN GULDEN aan statistiekrecht.  

Ik hoor u denken “wat is statiskiekrecht” ? 

Uit het Staatsblad van 1932: 

Door het heffen van statistiekrecht bij de invoer van 

goederen in het vrije verkeer en bij de uitvoer van 

goederen uit het vrije verkeer zou worden bereikt, dat, 

meer dan voordien, de ten doorvoer bestemde goederen ook als zodanig 

zouden worden aangegeven, waardoor de statistiek van de invoer en van de 

uitvoer grotendeels van deze z.g. „vermomde" doorvoer zou worden gezuiverd.  

De redactie. 



De voorzitter / eindredactie 
is er even tussenuit maar 
hoopt voor de clubavond 
weer heelhuids terug te zijn. 

DE STAAT VAN HET KLIMAAT 
Terwijl het Californisch citrusfruit 

In warme streken doodvriest aan de bomen 
Wil in ons land de winter maar niet komen 
En bot het jonge lentegroen reeds uit. 

 
Ja, Moedertje Natuur is al heel lang 

Dankzij de mensheid in de overgang. 

GEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNET    
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NEDERLANDSE VUURTORENS IN SPECIALE POSTZEGELSERIE 

De 25 meest markante Nederlandse vuurtorens worden in het jubileumjaar 
2014 in het zonnetje gezet met een unieke postzegelserie. De vuurtoren van 
Texel bestaat dit jaar 150 jaar en de vuurtoren van Marken zelfs 175 jaar. 
Aan de Nederlandse kust zijn nog een aanzienlijk aantal vuurtorens te 
bewonderen. De oudste, de Brandaris op Terschelling, stamt uit 1594 en zal 
ook een eigen postzegelvel krijgen. De Westertoren, de vuurtoren die jarenlang 
op het bankbiljet van 250 gulden prijkte, krijgt ook een postzegel.  

De serie Nederlandse Vuurtorens bestaat uit 25 verschillende postzegelvellen. 
Als eerste verschijnen de postzegels van het Paard van Marken. Dit postzegel-
vel en gratis bewaarblad zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar bij 
PostNL Postkantoren, Bruna en via collectclub. De geldigheidstermijn voor de 
frankering is onbepaald. De complete serie van 25 Nederlandse vuurtorens is 
alleen verkrijgbaar via een abonnement en heeft een oplagelimiet van 5.000 
exemplaren.         Postzegelblog.nl 



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. 




