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Autobedrijf Wils uw Škoda dealer 
voor Valkenswaard en omgeving. 
Ruime keuze uit nieuwe en  
gebruikte auto’s.  
Tevens onderhoud en reparatie 
van alle merken. 
 
Waalreseweg 128 
5551 HR Valkenswaard 
tel: 040-2030633 
www.skodawils.nl 
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  t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 
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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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Hierbij een oproep aan alle leden die regelmatig één of meerdere beurzen 
bezoeken een beursprogramma door te geven aan de redactie, zodat we ook in 
2014 een volledig overzicht van alle beurzen in dit clubblad kunnen aanbieden.  
Bij voorbaat dank. 

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst vrijdag 10 januari 2014 om 20:00 uur in 
Buurthuis D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard. 

 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Veiling 

6. Ruilen van postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

Vrijdag 14 februari 2014 (jaarvergadering) 

Vrijdag 14 maart 2014  

RUILBEURSAGENDA 
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DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

4-jan 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

6-jan 18:30-20:30  Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

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

12-jan 10:00-13:00 
 
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

12-jan 10:00-13:00  Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Singeles & LP's) € 1.00  

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

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

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

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

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  



VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG CLUBAVOND 13 DECEMBER 2013 

Henk opent de clubavond vrij laat om 20:30u. Redenen: inschrijven voor de 
“Wilde Veiling” en de lotenverkoop loopt wat uit. We mogen ons verheugen in 
een grote opkomst, namelijk 35 leden. 

Henk heeft maar een paar mededelingen: 

• De heer Mulder heeft een rugoperatie ondergaan en is er vandaag niet en 
misschien ook de komende clubavond in januari, 

• De heer Frijters heeft zijn lidmaatschap per direct opgezegd! 

• Verder volgen we de agenda van deze avond, zoals gepland, met dien 
verstande dat er na de loterij een half uur de gelegenheid is om de kavels 
van de wilde veiling nog te bekijken. 

Er nu de gelegenheid voor de rondvraag: 

• De heer van Engelen vraagt wat bij het bestuur bekend is betreffende het 
publiceren van zegels met afbeeldingen en teksten van Hitler en nazi-
symbolen? Henk antwoordt voor zover hij het uit kranten en andere 
publicaties weet “dat afbeeldingen van Hitler zijn toegestaan, maar teksten 
etc. verboden zijn” op Internet en Marktplaats ! 

• Harrie v.d. Heuvel meldt, dat Paul Grol hem een ansichtkaart gestuurd 
heeft, Harrie verzamelt ansichtkaarten, waarop Paul meldt dat hij met z’n 
camper verdwaald is geraakt in het Paul Kruger-park! 

Nu worden de lotjes getrokken, waarbij Harrie Peter assisteert en daarbij af en 
toe wat losse opmerkingen plaatst. Er zijn meer dan 500 loten verkocht, goed 
voor de verenigingskas! 

Na een pauze van ’n half uur start de “Wilde Veiling” met als veilingmeesters 
Joop van Gils en Ed Kox. Petra zorgt voor de financiële afwerking! Het ging er 
zeer geanimeerd aan toe met als resultaat dat er 53 kavels zijn verkocht met 
totale waarde € 320,-, hiervan is 10% voor de vereniging !!! 

Deze keer wordt er geen fles wijn onder de inzenders van  de Veiling verloot, 
maar een blokje decemberzegels ! Heer Sutherland was de gelukkige . 

“Sinterklaas” had ook dit jaar aan de aanwezige leden gedacht en wel met ‘n 
banketstaaf en een mooie ballpoint met als opschrift “Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o., Buurthuis D’n Turfberg”. 

Verschillende leden complimenteerden het bestuur met de geste ! 

Nadat de financiële afhandeling van de Veiling had plaats gevonden, gaan de 
eerste leden rond 22:00u voldaan huiswaarts. 

PS: de eerst volgende “Wilde Veiling” zal in maart plaats vinden. 

Peter Wittgen (15-12-2013)    

Secretaris 

De volgende leden hebben zich afgemeld:  
 Hr. Mulder (ziek)   Hr. Grol 
 Mevr.  Donders   Hr. de Best 
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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    



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

1 � Zwitserland 50 /53   € 5.50  € 1.00  1   

2 � Monaco 234 / 241   € 6.00  € 1.00  2   

3 �� Andora zie kavel     Bod 3   

4 � Polen 248 / 257   € 2.80  Bod 4   

5 � Vaticaan 128 / 134   € 2.00  Bod 5   

6 �� Oostenrijk Blok 12   € 18.00  € 2.50  6   

7 � Nederland 332 / 345   € 30.00  € 3.00  7   

8 �� Zwitserland 100 Blok van vier   € 30.00  € 5.00  8   

9 � Nederland 573 / 577 kind 1951   € 30.50  € 3.00  9   

10 � Zwitserland 108   € 22.00  € 2.50  10   

11 �� Nederland 556 + 559   € 45.00  € 9.00  11   

12 �� Berlijn 427 - 439   € 13.00  € 1.50  12   

13 � Sovjet zone     20 - 22   € 100.00  € 15.00  13   

14 �� Denemarken Post Faerge   € 19.70  € 3.00  14   

15 �� Griekenland Europa zegels   € 50.00  € 7.50  15   

16  Zwitserland 255 een paar   € 24.00  € 5.00  16   

17 �� Nederland Dienstzegels   € 12.50  € 1.50  17   

18 � Nederland Rode Kruiszegels: 889 - 893     Bod 18   

19 � Nederland Kinderzegels 1961: 759-763     Bod 19   

20 � Nederland 795 - 799     Bod 20   

21 � Nederland Kinderzegels 1965: 849-854     € 1.00  21   

22 �� Nederland Luchtpost zegels 4+5+10     Bod 22   

23 �� Nederland PB nr. 4     Bod 23   

24 �   Doosje div. zegels     Bod 24   

25 � Congo Mapje div. zegels     € 1.00  25   

26 � Albanie 2 series bloemen / vruchten     € 1.00  26   

27 � Belgie 2 series vissen / vlinders     € 1.00  27   

28 � Bulgarije 2 series vogels     € 1.00  28   

29 � Bulgarije serie dinosaurus     € 1.00  29   

VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    
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VEILINGKAVELS 

Hierbij een oproep aan alle leden om veilingkavels in te leveren voor de 
maandelijkse clubveiling. We zijn bijna door onze kavels heen. 

Alvast bedankt, 

Petra Jansen (veilingzaken) 



LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    
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Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

ONZE JARIGEN IN JANUARI 

Dhr. P. Grol   8-1 
Dhr. C. de Laat   11-1 
Dhr. P. van Wijnen  17-1 
Mw. W. Donders   27-1 
Dhr. A. van Hoof   29-1 
Dhr. J. van Hest   31-1 

BETALEN CONTRIBUTIE 

Beste leden, 

Bij deze wens ik u fijne feestdagen en een goed begin van 2014. 

Vraag niet hoe het kan maar ook het komend jaar bedraagd de contributie 
slechts EUR 10,- per lid.  

Uiteraard kunt u contant betalen bij de zondagse ruilbeurs, die u als lid van 
onze vereniging gratis kunt bezoeken, of op de maandelijkse verenigingsavond 
waarbij u nog steeds kunt genieten van een gratis kopje koffie op thee. 

U kunt de contributie ook overmaken op een van onze rekening nummers: 
 Regiobank 98.35.15.433 of ABN-Amro 558469876 
 t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard. 

Met vriendelijke groet, 

Petra Jansen (penningmeester) 



Voor de eerste loterij van 2014 maken er meteen maar vuurwerk van.  
Zo is er een gevariëerd aanbod van Nederland, Aruba, Suriname (285-294 **), 
Duitsland, Berlijn (110/11 �), Frankrijk, Gribraltar, Zwitserland en Liechtenstein. 
Voor de thematische verzamelaars; paard, haan, geit, krokodil, vogels, kat,  

 stier, voetbal, kastelen,  
 surfen, bloemen, munten,  
 etcetera. Totaal voor 
 meer dan EUR 300,-  
 aan cataloguswaarde. 
 Veel geluk met de loterij. 

LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    
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Beste leden, 

 

Het einde van het jaar 2013 is al weer in zicht. De tijd rond Kerst is voor 
velen een tijd van rust en bezinning. Even terugblikken op het afgelopen 

jaar en plannen en goede voornemens maken voor het jaar dat komen gaat. 

Terugblikkend kunnen we constateren dat 2013 een prima jaar was voor 
onze vereniging. De clubavonden werden redelijk bezocht en ook op de 
zondagse ruilbeurs nam het aantal betalende bezoekers toe. De wilde 
veiling, die nu vier maal per jaar plaats vindt, lijkt nog steeds aan succes te 
winnen gezien de vele inzendingen. Steeds vaker doet men een beroep op 
de kennis van onze Commissie Nalatenschappen, ook van buiten de 
vereniging, wat aantoond dat onze vereniging aan bekendheid wint. Dit is 

waarschijnlijk mede te danken aan onze presentatie op de Seniorenmarkt.  

Helaas waren er in 2013 ook enkele droevige gebeurtenissen waaronder 
het overlijden van de dhr. Scheerder en ons bestuurslid Gyuszi Vigh. 
Daarnaast sukkelden enkele leden met hun gezondheid waardoor ze niet 

altijd aanwezig konden zijn op de clubavond. Helaas dit hoort bij het leven. 

In een tijd waar bij vele andere verenigingen het aantal leden daalt blijft 
ons ledenaantal redelijk stabiel. Dat is de verdienste van jullie belangeloze 
inzet en betrokkenheid bij alle clubactiviteiten aan de vereniging. 

Dank daarvoor! 

Vooruitkijkend naar het komend jaar 2014 dan wacht ons op 10 februari, 
tijdens de komende ledenvergadering, een eerste test waarbij enkele 
bestuursfuncties opnieuw moeten worden ingevuld. Verder willen we een 
aantal andere activiteiten die naar de achtergrond zijn geraakt weer meer 

onder de aandacht brengen. Daarover meer in het komende periodiek. 

Het afgelopen jaar, mijn eerste jaar als jullie voorzitter, heb ik me met veel 
plezier samen met de overige bestuursleden mogen inzetten voor onze 

vereniging. Het is mijn hoop dat ik dit kan blijven doen in 2014. 

Het bestuur wenst u allen prettige feestdagen 

en een gezellig en gezond 2014. 

 

Henk Janssen 

(voorzitter) 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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WILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILING    

VERSLAG VAN DE WILDE VEILING VAN 13 DECEMBER 2013 

Sinds de start van dit soort veilingen tijdens de verenigingsavond noemen we 
het steeds de Wilde veiling. Waarom we met deze naam van start zijn gegaan 
was duidelijk, maar ik vraag me af of deze 7e veiling wel het predicaat “wild“ 
moet blijven houden. Mijn ervaring gisteren was duidelijk anders, of zou dit 
gelegen hebben aan vrijdag de 13e ? 

Pas iets voor half acht opende d’n Turfberg zijn deuren en konden we starten 
met het inschrijven en het in ontvangst nemen van de kavels. Daardoor 
moesten sommige personen iets langer wachten bij het inleveren.  

De meeste kavels waren deze keer van een duidelijke omschrijving voorzien. 
Helaas hadden 5 personen (waaronder de voorzitter!) het inleverformulier niet 
ingevuld. Deze formulieren zijn tijdens de verenigingsavonden en ruilbeurzen 
voor leden gratis te verkrijgen, en kunt u ook printen via de PVV e.o. web-site. 

De prijzen en de kwaliteit van de ingeleverde kavels liepen ver uiteen. In totaal 
werden er 52 kavels aangeboden waaronder 11 bod kavels. De kavel met de 
hoogste inzetprijs bedroeg euro 150,00. Er waren 19 inzenders en 1 keer de 
PVV e.o.. 

Van de 52 ingeleverde kavels werden er tijdens de veiling 30 verkocht. In de 
naverkoop gingen nog eens 5 kavels naar een nieuwe eigenaar.  

In totaal 17 kavels moesten door de inzenders weer mee naar huis genomen 
worden, waarbij slechts één inzender niets had verkocht. Daar staat tegenover 
dat 7 personen alles verkocht hadden wat men had ingebracht. 

De omzet bereikte een nieuw record. Er werd voor Euro 324,00 verkocht. Eén 
kavel bracht zelfs Euro 150,00 op! Voor de vereniging een leuke kasbijdrage. 

Door het gevariëerde aanbod lag er voor vele verzamelaars wel iets op tafel. 
We gaan steeds beter aanvoelen wat verkocht zou kunnen worden. Ook is er 
ten opzichte van de start ruim 1 jaar geleden een duidelijke kwaliteits-
verbetering waar te nemen. Daarvoor zijn de leden inzenders verantwoordelijk. 

Ik zelf had het gevoel dat het een zeer prettige veiling is geweest, die met hulp 
van Eddy, Martin en Petra een succes mag worden genoemd. U allen bedankt 
voor het inzenden en kopen van de kavels. Hopelijk gaan we komend jaar op 
deze wijze verder. 

Joop van Gils 

 



1929 Inhuldiging Franz 

I  

(...vervolg van artikel “Postgeschiedenis van Fürstentum Liechtenstein” uit 

periodiek december 2013) 

Fürstlich Liechtensteinische Post onder Zwitsers beheer 
Met de troonsbestijging van vorst Franz I in 1929 sloeg Liechtenstein ook een 
nieuwe weg in bij het uitgeven van postzegels. Fotografie en nieuwe druk-
technieken deden hun intrede. 

Bij de inhuldiging verschenen vier postzegels 
gebaseerd op foto’s van hoffotograaf Hermann 
Clemens Kosel, die tevens de nieuwe frankeerserie van 
1930 ontwierp. Door het ingewikkelde productie-
proces van de frankeerserie van 1930 stond men bij 
uitputting van de voorraad voor de keuze om de serie 
te laten herdrukken of een geheel nieuwe serie in 
opdracht te geven. Men koos voor het laatste.  

Onder Zwitsers beheer werd een bescheiden uitgifte-
politiek ontwikkeld. Van meet af aan werd veel zorg 
besteed aan het ontwerpen en drukken en werden 
vooral lokale kunstenaars ingezet.  

Vanaf 1930 verschenen luchtpostzegels en 
vanaf 1933 dienstpostzegels. In 1934 werd 
voor de eerste maal een postzegeltentoon-
stelling gehouden in het vorstendom.  
Ter gelegenheid daarvan werd een blokje 
van 5 frank uitgebracht. Vanwege de hoge 
nominale waarde konden slechts weinig 
verzamelaars zich de aankoop permitteren. 
Slechts 7788 stuks van het blokje werden 
verkocht. Deze uitgifte is de duurste van 
het vorstendom. 

 

In 1964 werden in Zwitserland en Liechtenstein postcodes ingevoerd. 
Liechtenstein maakt sindsdien deel uit van het Zwitserse postcodesysteem. 
In plaats van de landenafkorting CH voor Zwitserland wordt FL (= Fürstentum 
Liechtenstein) of LI gebruikt vóór de postcode Bijv. FL-9490 of LI-9490 Vaduz).  
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ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    

1934 Tentoonstellingsblok van 5 Fr  1930 Luchtpost 1931 Zeppelinpost 



Oprichting van de Fürstlich Liechtensteinische Post  
Onder invloed van ontwikkelingen in Europa besloot de Liechtensteinse 
regering voor verzelfstandiging van de posterijen. Op 19 november 1999 werd 
de particuliere Liechtensteinische Post AG een feit.  

Al sinds 1928 beschikt Liechtenstein over een eigen filatelistische dienst, een 
onderdeel van de Liechtensteinse overheid, die in 2006 opging in de verzelf-
standigde post onder de nieuwe naam Philatelie Liechtenstein. De uitgifte van 
nieuwe postzegels geschiedt sindsdien door de Liechtensteinische Post AG, 
maar voor alle uitgiften is toestemming van de Liechtensteinse regering nodig. 
In 2007 besloot men de afhandeling van in- en uitgaande post te concentreren 
in een modern bedrijfscentrum in Schaan, waardoor ook de aanhoudende groei 
van postpakketverkeer goed kan worden verwerkt.  

In Vaduz heeft Philatelie Liechtenstein een eigen balie in het toeristenbureau 
die alle dagen van de week gedurende het hele jaar geopend is. 

 

Postkantoren in Liechtenstein  
Op dit moment telt iechtenstein 12 postkantoren.  

Naam kantoor  Oprichting  Postcode  

Balzers  1817/1819, 1827  9496 
Vaduz   1845   9490 
Nendel  1864-1912, 1960  9485 
Schaan   1872   9494 
Triesen   1890   9495 
Mauren   1907   9493 
Eschen   1912   9492 
Triesenberg  1921   9497 
Ruggell   1926   9491 
Schellenberg  1946   9488 
Gamprin-Bendern 1960   9487 
Schaanwald  1970   9486 
Planken   geen kantoor  9498 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einde artikel 

bronvermelding: 

http://www.knbf.nl/uploads/pdf/digitale_publicaties/Liechtenstein-NVPVL-klein.pdf 
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ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    

Postkantoren in Liechtenstein 



NIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTEN    
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Beste postzegelvrienden, 

We hebben er even op moeten wachten maar komend jaar komen eindelijk de post-
zegels van Koning Willem-Alexander. Totaal komen er 47 verschillende zegels uit. 
Hier volgt het complete overzicht van de uitgiften voor de eerste helft van 2014. 

2 januari 

• Koning Willem-Alexander 
 vel met 10 gelijke zegels waarde 1 (zelfklevend)  
 vel met 5 gelijke zegels waarde 2 (zelfklevend) 
 vel met 5 gelijke zegels internationaal (zelfklevend)  

• Zakenzegels op rol: 
 rol met 200 gelijke zegels waarde 1 
 rol met 100 gelijke zegels waarde 2 

• Basisassortiment: Nederlandse Iconen 
 vel met 5 verschillende zegels (zelfklevend) 

27 januari 

• Mooi Nederland 2014: plaatsen met keramiek* 
 2 keer vel met 5 gelijke zegels (gegomd) 

• Klassiekers uit het Louwman Museum: 
 vel met 10 verschillende zegels (gegomd) 

24 februari 

• Mooi Nederland 2014: plaatsen met keramiek* 
 2 keer vel met 5 gelijke zegels (gegomd)  

24 maart  

• Dag van de Jeugdfilatelie 2014 
 vel met 10 zegels waarvan 2 verschillend (zelfklevend) 

• 200 jaar Koninkrijk: Nieuwe Grondwet 
 vel met 10 postzegels waarvan 2 verschillend (gegomd) 

22 april 

• Europapostzegels 2014: Nationale Muziekinstrumenten 
 vel met 10 zegels waarvan 2 verschillend (gegomd) 

• Orchideeën van het Gerendal 
 vel met 10 verschillende postzegels (gegomd) 

19 mei  

• Mooi Nederland 2014: plaatsen met keramiek* 
 vel met 5 gelijke zegels (gegomd) 

• Mooi Nederland 2014: plaatsen met keramiek verzamelvel** 
 vel met 5 verschillende zegels (gegomd) 

• WK Voetbal/125 jaar KNVB 
 vel met 10 zegels waarvan 6 verschillend (gegomd) 

 *)   Alleen lokaal verkrijgbaar 
 **) Alleen het verzamelvel is opgenomen in de Jaarcollectie Postzegels 2014  






