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

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

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

Secretaris Dhr. P. Wittgen 
Vestdijk 112 
5611 CZ  Eindhoven 

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

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

 
Tel: 040-2019309 

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

Commissie 
Nalatenschappen 

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

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

Dhr. H.P.F. Janssen 

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

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

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

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

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

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

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

Penningmeester & 
Veilingzaken 

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

 
Tel: 040-2045391 

Rondzendverkeer & 
Bibliotheek 

Dhr. H. Janssen 
Bergstraat 80 
5551 AZ  Valkenswaard 

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

Redactie PVV E.O. 
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Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst vrijdag 11 mei 2012 om 20:00 uur in 
Buurthuis D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard. 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag  

4. Loterij  

5. Veiling 

6.  Ruilen van Postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

Vrijdag 8 juni 2012 

Vrijdag 14 september 2012 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

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

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

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

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

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 1.10  

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

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

15-mei 14:00-16:00   Eindhoven Verpleeghuis Peppelrode, Ds. Th. Fliednerstraat 5 gratis 

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

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

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

27-mei 10:00-13:00   Gemonde Zaal de Schuif, Dorpsstraat 30 € 1.00  

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

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



VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG VERGADERING 13 APRIL 2012 

Rond 20:10 wordt door Peter de clubavond geopend, aangezien Paul twee 
maanden met de camper op reis is (zoals bekend). De clubavond in mei zal 
worden geleid door Gyuszi Vigh, Peter is dan een aantal dagen met vakantie ! 
Vanavond was er een zeer behoorlijke opkomst, namelijk 31 leden! 

Peter heeft de volgende mededelingen: 

• Vandaag alleen de normale veiling.  
In september is de tweede “Wilde Veiling” ! 

• Storend foutje in het overzicht “ Verdere functies binnen de vereniging”; de 
namen van Frank Stokmans en Martien Panhuijzen zijn bij de maandbeurs 
weggevallen. Wordt gecorrigeerd. 

• Dhr M. Hendrikx heeft per direct zijn lidmaatschap van de vereniging 
opgezegd. Dit in verband met zijn drukke werkzaamheden. Hij maakte wel 
een opmerking richting het bestuur: “jullie zijn wel goed bezig voor zover ik 
het volgen kan” ! 

 

Bij de rondvraag een paar opmerkingen: 

• Harrie brengt via de dochter van Paul de groeten over van Paul aan alle 
aanwezigen. Hij en zijn vrouw zitten nu in Ankara.  Harrie had het daarbij 
over “sultans en sjeiks …..” wat tot grote hilariteit leidde. 

• Peter Wijnen merkt op dat hij de vorige keer niet ziek was, maar hij kon 
gewoon niet !  

• Wil Frijters vraagt of alle deelnemers aan het Rondzendverkeer aan de resp. 
sectiehoofden opgeven wanneer ze met vakantie zijn! 

Na 15 min. wordt door Harrie begonnen met de loterij. Volgens het bekende 
enthousiasme van Harrie, maar ook van Petra. Er zijn deze keer wat minder 
loten verkocht, namelijk 456 ! 

Vervolgens wordt door Ed Kox de veiling gedaan. Van de 29 aangeboden kavels 
gaan er 24 naar een nieuwe eigenaar. Geen slecht resultaat ! 

Rond 22:00u gaan de meeste leden weer naar huis. 

 

Peter Wittgen (secretaris) 

18-04-2012 

 

Bericht van verhindering: Paul Grol, Hans de Best en Toon van Grinsven. 

 

Voor een vervolg van het verslag van de jaarvergadering 2011 zie pagina 8. 

Voor het nieuwe reglement Rondzendverkeer zie pagina 13 t/m 17. 

Hoe zelfklevende zegels af te weken zie pagina 18. 5 
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VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    

n.b. �� = postfris 
  � = ongebruikt met plakker 
  � = gebruikt 

De veiling geschiedt à contant met 5% opgeld voor koper en verkoper. 

De veiling geschiedt per opbod: 

 tot € 5,00 met € 0,25 verhoging, 
 tot € 10,00 met € 0,50 verhoging, 
 tot € 25,00 met € 1,00 verhoging. 

Als er te goeder trouw vergissingen worden gemaakt moeten deze door 
de inzender zo goed mogelijk worden rechtgezet, één en ander ter 
beoordeling van de veilingcommissie. 

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

1 � Nederland div.     bod 1   

2 � Nederland div.     bod 2   

3 � Nederland div.     bod 3   

4 � Nederland 2 catalogi     bod 4   

5 � Duitsland div.     bod 5   

6 �� Nederland M 56   € 3.70  bod 6   

7 �� Nederland 707/11   € 20.00  € 3.30  7   

8 � Nederland 45 B   € 20.00  € 3.30  8   

9 � Nederland nr. 2   € 30.00  € 3.85  9   

10 �� Nederland 682   € 40.00  € 8.80  10   

11 �� Nederland M 167   € 4.50  bod 11   

12 � Nederland opening loket valkenswaard     bod 12   

13 �� Nederland M 175   € 5.80  bod 13   

14 �� Nederland 1627 blok kinderzegels 1994   € 8.50  € 1.00  14   

15 �� Nederland 2340 mooi Nederland   € 6.50  bod 15   

16 �� Polen 2693-2698     bod 16   

17 �� Polen 2746-2751   € 3.20  € 1.00  17   

18 �� Polen 2784-2791   € 5.00  € 1.50  18   

19 �� Polen 2729-2735   € 3.80  € 1.00  19   

20 �� Polen 2686-2691     bod 20   

21 � Dominica Schelpen     bod 21   

22 � Grenada Kerst 1971     bod 22   

23 � Frankrijk div. zegels     bod 23   

24 � Engeland div. zegels     bod 24   

25 � Spanje div. zegels     bod 25   

26 �� Nederland jaarcollectie  1989     € 6.50  26   

27 �� Nederland jaarcolectie   1983     € 6.00  27   

28 �� Nederland jaarcollectie  1993     € 12.00  28   

29 �� Nederland PZB  27B     € 1.00  29   
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LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

ONZE JARIGEN IN MEI 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

Dhr. G. van Daal  7-5 

Dhr. G. Swinkels  7-5 

Dhr. R. Vergossen  22-5 

Dhr. H. Gerrits   23-5 

Mw. M. van Hest  31-5 
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VERSLAG REDACTIE JAARVERGADERING 2011 

De redactie heeft in 2011 wederom 10 maal een clubblad uitgebracht met 
afwisselend artikelen van onze leden en artikelen die betrekking hebben op 
actuele zaken. Ook de rubriek "Onder de Loep" is opnieuw opgenomen waarin 
we steeds een van onze leden beter leren kennen. Getuige de uitslag van de 
enquête onder de leden eind 2011 is het merendeel van de leden uiterst 
tevreden over de inhoud van ons clubblad en wordt het ook goed gelezen. Dat 
doet ons deugd en is voldoende reden om in 2012 met hetzelfde enthousiasme 
door te gaan. 

Henk Janssen & Leo van Hoof. 

De redactie. 

 

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE NALATENSCHAPPEN. 

Het afgelopen jaar is voor de Commissie Nalatenschappen gelukkig een zeer 
rustig jaar geweest. Wij zijn niet in actie hoeven te komen! Het jaarverslag zou 
hiermee dus beëindigd kunnen worden ware het niet dat er nog een mede-
deling van huishoudelijke aard gemaakt moet worden: de samenstelling van de 
Commissie is in het afgelopen jaar veranderd. 

Jacq Peels heeft vanwege persoonlijke redenen de commissie verlaten en Henk 
Janssen is zijn plaats gaan innemen. 

Zeer recentelijk (in 2012) is de commissie in deze nieuwe samenstelling in 
actie gekomen, maar meer daarover uiteraard in het volgende jaarverslag! 

Leo van Hoof. 

- einde verslag jaarvergadering - 
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LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

Deze postzegels zijn te winnen in de loterij van de komende clubavond. 
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Wij worden gastvrij ontvangen in haar 
gezellig ingerichte woonkamer. Onder het 
genot van een kopje thee, later op de 
avond gevolgd door een glaasje wijn, 
vertelt Petra over haar verleden.  
Ze is geboren als Petra Lavrijsen, 
getogen in de Bakkerstraat en getrouwd 
met Harry Jansen met wie ze het huis 
bouwde in het St. Janskruid waar ze 

inmiddels al weer 40 jaar resideert. 

Hun leven nam een grote wending toen 
ze in 1989 besloten de St. Pauluskerk te 
kopen en die om te bouwen tot 
zalencentrum “de Graver”. Lachend 
vertelt Petra dat het kerkbestuur bij de 
overdracht niet goed had opgelet en nog 
geld in de offerblok had laten zitten. Ook 
de biechtstoel, die leek op een loket van 
een postkantoor, stond nog in de kerk. 
Misschien was dit een stille wenk, zoiets 
als voorzienigheid, want in 1991 werd in 
“de Graver” onze postzegelvereniging 

opgericht!!! 

“De Graver” bleek een succes. Op het 
hoogtepunt hadden er 37 verenigingen 
hun domicilie gekozen en vierde 
menigeen er hun bruiloft of 25-jarig 
huwelijksfeest. Voor Petra en Harry 
betekende dit 365 dagen per jaar hard 
werken en weinig tijd voor zichzelf. Ze 
hadden het plan om te stoppen als Harry 
50 jaar zou worden. Het leven van Petra 
nam een dramatische wending: Harry 

overleed plotseling op 48 jarige leeftijd.  

Nog twee jaar runde Petra het zalen-
centrum in haar eentje, maar daarna 
droeg ze de zaak over. Diverse mensen 
vroegen zich bezorgd af of ze niet in een 
diep gat zou vallen. Waarop Petra 
antwoordde: “maar je weet toch dat ik 

postzegels verzamel?” Dit was een 
grapje, maar al snel kreeg ze van vele 
kennissen  postzegels toegestopt, 
waaronder een grote zak australische 
zegels. Petra maakte van de nood een 
deugd en stortte zich op het verzamelen 
van postzegels. Ze vertelt dat het 
uitzoeken, het sorteren van de zegels als 
een therapie werkt om de slapeloze 

nachten door te komen. 

Sinds 2006 is Petra lid van onze 
vereniging. Ze verzamelt Nederland, via 
een abonnement, België en als thema 
bloemen en katten. Toen onze vereniging 
een jaar geleden een nieuwe penning-
meester zocht zei Petra heel spontaan 
“ja”, zich niet realiserende dat er bij al 
dat financiële gedoe ook nog een 

computer komt kijken. 

ONDER DE LOEPONDER DE LOEPONDER DE LOEPONDER DE LOEP    

Velen zullen haar alleen maar van naam kennen. 
In ons clubblad staat zij maandelijks vermeld als 
penningmeester van onze vereniging. Diegenen die 
onze clubavonden bezoeken kennen haar zeker ook 
van gezicht, maar niet veel meer. Want Petra vertelt 
niet veel over zichzelf en daar willen wij verandering 
in brengen. Hier volgt een interview met Petra Jansen.  
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ONDER DE LOEPONDER DE LOEPONDER DE LOEPONDER DE LOEP    

Maar Petra weet van aanpakken en ze 
vindt het nog leuk ook. Nu gebruikt ze 
haar opgedane computerkennis ook om 
albumbladen te maken voor een nieuwe 

verzameling over de Olympische spelen. 

Als we haar vragen naar haar mooiste 
zegels krijgen we een mapje te zien over 
de ontdekking van Australië, verbeeld in 
een aantal Australische zegels. 
Daarnaast heeft ze leuke maxikaarten 
van Nederlandse zegels waaronder de 
kinderzegels van 1951. Zouden die  
kinderen van die zegels nog leven, wat 

zal er van hen zijn geworden? 

Petra doet het nu iets rustiger aan. Ze 
neemt nu de tijd om te reizen, het liefst 
met vrienden of familie. Toen Harry 50 
zou zijn geworden is ze met de hele 
familie, kinderen en kleinkinderen naar 
Mexico geweest, maar ook Italië, 
Griekenland en Turkije hebben haar 
warme belangstelling. Door al dit reizen 

is ze op het idee gekomen om ook nog 

aan een andere verzameling te beginnen: 
peper-en-zout stelletjes brengt ze van 
over de hele wereld mee. In de kamer 
staan enkele vitrines vol met deze leuke 
snuisterijen. Hopelijk, vinden wij, zal 
deze hobby het verzamelen van 

postzegels niet gaan vervangen…. 

Henk Janssen & Leo van Hoof 

(redactie) 

AUTOBEDRIJF WILS 

 
Autobedrijf Wils uw Škoda dealer 
voor Valkenswaard en omgeving. 
Ruime keuze uit nieuwe en  
gebruikte auto’s.  
Tevens onderhoud en reparatie 
van alle merken. 
 
Waalreseweg 128 
5551 HR Valkenswaard 
tel: 040-2030633 
www.skodawils.nl 
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REGLEMENT RONDZENDVERKEER 
van de POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O., 

gevestigd te Valkenswaard 
 

ALGEMEEN 

Artikel 1 

De vereniging stelt haar leden in de gelegenheid om -op een voor hen aantrek-
kelijke manier en thuis in hun eigen omgeving- postzegels en poststukken aan 
te kopen, door het faciliteren van een rondzendverkeer (RZV), waarmede de 
vereniging haar diensten verleent aan leden die boekjes met postzegels en 
ander filatelistisch materiaal inzenden (inzenders) en laten circuleren onder de 
andere leden (deelnemers), die materiaal kunnen uitnemen met verrekening 
van door de inzender gevraagde bedragen. 

Artikel 2 

Door het Bestuur van de vereniging wordt de rondzendleider (RZL) aange-
wezen, die wordt bijgestaan door één of meerdere sectiehoofden (SH) en één 
of meerdere rondzendcontroleurs (RZC). De SH en RZC worden gekozen onder 
de leden van de vereniging. Bij gebrek aan SH/RZC kan de RZL ook als SH/RZC 
fungeren. De RZL en de SH verdelen het woongebied van de leden in een 
aantal secties. 

Artikel 3 

Aan het RZV kunnen deelnemen alle leden die hun contributie hebben voldaan 
-te bevestigen door de penningmeester- en voor zover niet om andere reden 
door het Bestuur van deelname zijn uitgesloten. De leden ontvangen een 
exemplaar van het reglement en tekenen een verklaring voor akkoord terzake 
dit reglement. Inzenders en deelnemers onderwerpen zich aan de administratie 
van de RZL, welke geacht wordt volledig bewijs te leveren, tenzij het tegendeel 
blijkt. 

Artikel 4 

Voor het RZV kan gebruik worden gemaakt van rondzendboekjes of kaftjes 
welke door de vereniging zijn aangeschaft en door de vereniging tegen betaling 
worden verstrekt. 

 

AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel 5 

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

Afgelopen ledenvergadering is het nieuwe Reglement Rondzendverkeer met 
meerderheid van stemmen aangenomen. Ter informatie van alle leden is het 
gehele nieuwe reglement opgenomen in dit periodiek. 
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RONDZENDVERKEERRONDZENDVERKEERRONDZENDVERKEERRONDZENDVERKEER    

Artikel 6 

Elke deelnemer is aansprakelijk voor de rondzendboekjes welke onder hem 
berusten tot het moment waarop hij deze -na aantekening daartoe op de 
rondzendlijst bij afgifte- aan een andere deelnemer heeft overgedragen. Tot 
deze aansprakelijkheid behoren tevens handelingen die door derden met of in 
deze boekjes worden gepleegd. 

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 rondzend-
boekje en van gebruikte zegels de stempel op het papier van het rondzend-
boekje doortrekken. 

 

INZENDERS 

Artikel 8 

Iedere inzender kan -de door de vereniging aan te schaffen- rondzendboekjes 
kopen voor een door de vereniging vast te stellen prijs en deze vullen met 
eigen filatelistisch materiaal dat de inzender wil aanbieden. 

Artikel 9 

Inzender wordt geacht te goeder trouw te handelen wat betreft de echtheid en 
kwaliteit van het aangeboden materiaal. Inzender mag beschadigd materiaal 
dan wel vervalsingen aanbieden, in welk geval dit duidelijk moet zijn 
aangegeven. 

Artikel 10 

Elk rondzendboekje dat door een inzender wordt aangeboden voor het RZV 
dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

a. ter identificatie dient de inzender in de grote rechthoek op de voorzijde van 
de omslag zijn lidnummer (=eigen nummer in ledenadministratie) te 
vermelden; 

b. op de voorzijde van de omslag dient een korte omschrijving van de inhoud 
te worden opgenomen en te worden vermeld welke catalogus gebruikt werd 
en bij "Waarde" het totaalbedrag van de vraagprijs (niet de catalogus-
waarde) van de in het boekje opgenomen zegels; 

c. iedere enkele zegel dient bevestigt te worden met een kwalitatief goede 
hele plakker of een klemstrookje; 

d. series van zegels dienen bevestigd te worden met plakkers in aansluitende 
vakjes, of in een envelopje; 

e. bij gebruik van plakkers dienen de zegels op deugdelijke wijze te worden 
bevestigd en zodanig dat de zegels door oplichten aan de achterzijde 
kunnen worden bekeken en niet uit het boekje kunnen vallen; 
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RONDZENDVERKEERRONDZENDVERKEERRONDZENDVERKEERRONDZENDVERKEER    

f. in de bovenrand van ieder vakje dient het catalogusnummer (mits bekend) 
en de status (postfris ��, ongebruikt �, ongebruikt zonder gom (�), 
gebruikt �) en in de onderrand de vraagprijs in euro's te worden vermeld; 

g. per bladzijde dienen de vraagprijzen te worden opgeteld en dit totaal per 
blad wordt vermeld op de achterbinnenzijde van het boekje, waarna het 
totaalbedrag wordt vermeld bij "Waarde" (op de voorkant van het boekje); 

h. de linker blanco bladzijde ALLEEN gebruiken voor een fotokopie van op de 
rechter bladzijde bevestigde zegels en/of voor eigen aantekeningen ter 
verduidelijking of ter controle; 

i. als kostbaar gestempeld materiaal wordt aangeboden op de rechter 
bladzijde wordt geadviseerd om een fotokopie op de linker bladzijde te 
plakken; 

j. ingezonden boekjes kunnen ook bij andere verenigingen worden ingezet 
waarmee de vereniging een overeenkomst is aangegaan. 

 

Artikel 11 

Rondzendboekjes welke in andere verenigingen hebben gelopen kunnen voor 
het RZV worden gebruikt mits word voldaan aan de volgende twee kriteria: 

1. de kwaliteit voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 10. 

2. ten minste 50% van de vakjes is gevuld of ten minste 50% van de 
oorspronkelijke waarde is nog aanwezig. 

 

Artikel 12 

Rondzendboekjes worden door inzender aangeleverd bij de RZL die tekent voor 
ontvangst van de boekjes. Inzender ontvangt hiervan schriftelijke bevestiging 
van RZL. 

Artikel 13 

De rondzendboekjes worden ter controle aangeboden aan RZC die het 
filatelistisch materiaal controleert op gebreken. De RZL is bevoegd om 
ingezonden rondzendboekjes, eventueel in overleg met RZC, niet te laten 
circuleren, in welk geval hij deze aan de inzender terugzendt, met vermelding 
van de reden van weigering. 

Artikel 14 

De afrekening en teruggave van de rondboekjes tussen RZL en inzender 
geschiedt eens per jaar uiterlijk in de maand februari nadat naar het oordeel 
van de RZL de rondzendboekjes niet meer voor verder circuleren in 
aanmerking komen. Indien gewenst kan inzender op verzoek de afrekening en 
teruggave van reeds gecirculeerde rondzendboekjes ook in september laten 
geschieden. Op de verkoopopbrengst wordt een provisie van 10% ten bate van 
de vereniging in mindering gebracht. Inzender tekent voor teruggave van de 
boekjes door RZL. 
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16 

DEELNEMERS 

Artikel 15 

Leden die aan het rondzendverkeer willen deelnemen, melden zich bij de RZL 
waarna hij/zij door de RZL wordt ingeschreven en ingedeeld. 

Artikel 16 

Aan iedere deelnemer aan het rondzendverkeer wordt door de RZL een eigen 
nummer-stempel verstrekt, tegen een gelijktijdige betaling van een waarborg-
som van € 0,50. 

De nummerstempel blijft eigendom van de vereniging en wordt, mits in goede 
staat, bij beeindiging van deelname teruggenomen onder terugbetaling van de 
waarborgsom. 

Artikel 17 

Bij ontvangst van een RZ moet deelnemer zich overtuigen van de aanwezigheid 
van alle boekjes die op de rondzendlijst zijn vermeld en controleert tevens of in 
alle open vakjes in de boekjes een stempelafdruk is geplaatst. Van gekopieerde 
zegels dient tevens gecontroleerd te worden of deze zegels daadwerkelijk 
aanwezig zijn. Geconstateerde afwijkingen moeten worden genoteerd en aan 
het SH worden doorgegeven middels een bijgesloten briefje (of post-it); er 
mag niet in rondzendboekjes zelf geschreven worden. 

Artikel 18 

Deelnemer mag de RZ maximaal drie dagen (zondagen en officiele feestdagen 
niet meegerekend) in zijn/haar bezit houden. Bij overschrijding van die termijn 
kan de RZL de deelnemer een waarschuwing geven. Na meerdere 
waarschuwingen kan de RZL, in overleg met het Bestuur van de vereniging, 
besluiten tot het royeren van deelnemer aan het RZV. Ingeval tevoren bekend 
is dat de deelnemer langere tijd afwezig is, dient de deelnemer het SH daarvan 
in kennis te stellen. 

Artikel 19 

De deelnemer dient in ieder vakje waaruit hij/zij een zegel neemt zijn/haar 
nummer-stempel te plaatsen. Ingeval op een andere wijze dan door een 
stempel, een leeg vakje van een naam wordt voorzien, dan kan per vakje een 
boete van € 0,50 in rekening worden gebracht. 

Het is -op straffe van royement, publicatie en/of gerechtelijke vervolging- ten 
strengste verboden materiaal uit de boekjes weg te nemen zonder daarvoor te 
betalen of door andere exemplaren te vervangen, met dien verstande dat dit 
als verduistering wordt beschouwd en derhalve strafbaar is. Leden die betrapt 
worden op het verwisselen van zegels zullen met onmiddellijke ingang worden 
geroyeerd. 

Artikel 20 

Deelnemer dient het totaal van de in de onderrand van het vakje van de 
uitgenomen zegels vermelde bedragen, op de wijze zoals aangegeven door het 
SH aan het SH over te maken, resp. in contanten te voldoen. 

RONDZENDVERKEERRONDZENDVERKEERRONDZENDVERKEERRONDZENDVERKEER    
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RONDZENDLEIDER en SECTIEHOOFDEN 

Artikel 21 

De RZL is belast met de organisatie van het rondzendverkeer en draagt zorg 
voor een zodanige administratie, dat de deelnemers een RZ bij toerbeurt als 
eerste ontvangen en tevens moet steeds daaruit blijken welke rondzendboekjes 
circuleren. 

Artikel 22 

De RZL wijst aan iedere sectie een RZ toe, waarbij hij/zij -voor zover mogelijk- 
rekening houdt met de verzamelgebieden van de deelnemers die in een 
bepaalde sectie wonen. 

De sectiehoofden (SH) ontvangen van de RZL de RZ en stellen een lijst samen 
van de deelnemers die tot hun sectie behoren, waarbij wat betreft de volgorde 
een telkens roulerend systeem dient te worden toegepast. De RZL kan altijd de 
eerste keuze maken uit de RZ, dan de SH, waarna het SH de RZ naar de eerste 
op de lijst voorkomende deelnemer brengt die de RZ vervolgens doorgeeft aan 
het volgende op de lijst opgenomen deelnemer enz., waarna het laatste op de 
lijst vermelde deelnemer de RZ terugbezorgt bij het SH. De RZ dient ten allen 
tijde persoonlijk te worden afgegeven aan de deelnemer. 

Artikel 23 

De SH dragen er zorg voor dat de deelnemers tijdig betalen en dat de RZ 
volgens tijdschema rouleert. Het totaal van de bedragen die door de 
deelnemers zijn voldaan, wordt door de SH -met vermelding van RZ-nummer 
en sectienummer- aan de RZL overgemaakt, resp. in contanten voldaan. 

Artikel 24 

De RZL zorgt, via de SH, voor de inning van de door deelnemers verschuldigde 
gelden en voor de afrekening met de inzenders. De RZL voert van de 
ontvangen en uitgegeven gelden een financiele administratie en brengt jaarlijks 
schriftelijk verslag uit aan de Kascommissie en Algemene Vergadering. 

 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 25 

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur. 

Artikel 26 

Dit Reglement Rondzendverkeer is een aanvulling op het -krachtens artikel 24 
van de Statuten van de vereniging vastgestelde- Huishoudelijk Reglement zoals 
goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 11 februari 1992. 

Artikel 27 

Dit Reglement Rondzendverkeer treedt in werking op heden. 

Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 9-3-2012. 

- einde Reglement Rondzendverkeer- 
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vraag: Hoe kan ik Austalische (of andere) zelfklevende postzegels afweken? 

antwoord: Met wasbenzine (of aerosol). Doe een beetje wasbenzine op het 
papier en laat het even intrekken. Neem dan één hoekje van de zegel en trek 
dat voorzichtig los van het papier, de rest komt vanzelf mee en laat (relatief) 
gemakkelijk los. Binnen een minuut is de zegel droog maar blijft er nog een 
plaklaagje op de zegel achter. Een beetje talkpoeder op het plaklaagje is 
voeldoende om het plakken te voorkomen. 

Voor een engelse video zie:  http://www.rpsc.org/video/bestine1.wmv 
     http://www.rpsc.org/video/bestine2.wmv 

Het is verstandig om dit niet in de woonkamer te doen, maar buiten of in de 
garage vanwege de stank van de wasbenzine. Veel succes !! 

TIPSTIPSTIPSTIPS    



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. 




