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AUTOBEDRIJF WILS 

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

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. 
  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 & 
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 Lid. Dhr. P. Grol 
Acacialaan 11 
3930  Achel (B) 

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

Redactie PVV E.O. 
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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst vrijdag 8 maart 2013 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. Wilde Veiling 

6.  Ruilen van postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

Vrijdag 12 april 2013 

Vrijdag 10 mei 2013 

RUILBEURSAGENDA 
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DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

2-mrt 12:00-16:00   Heeze Dorpshuis 't Perron (Schoolstraat 48) gratis 

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

4-mrt 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

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

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

(+theezakjes) Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

10-mrt 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+voetbalplaatjes) € 1.00  

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

16-mrt 10:00-16:00   Veldhoven Dorpshuis "D'n Bond", Rapportstraat 29 € 1.00  

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

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

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

24-mrt 9:30-12:30   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 19 € 2.00  

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

8-apr 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  



VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG JAARVERGADERING 8 FEBRUARI 2013 

Welkom: 

Paul opent deze druk bezochte vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk 
welkom. Aantal aanwezige leden is 38 !  Hij verwelkomt in het bijzonder de 
familie Tilleman, die zich beiden als nieuw lid hebben aangemeld. 

Afgelopen week is Paul bij Gyuszi Vigh op zieken bezoek geweest. Hij maakt 
een moeilijke periode door. Blijft gewoon bestuurslid, maar zal de komende 
maanden niet aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen en clubavonden ! 
Gyuzsi doet iedereen de groeten ! 

Paul vertelt dat de presentaties t.o.v. de voorgaande jaren iets zijn aangepast 
met als doel de leesbaarheid vanuit de zaal te verbeteren ! Zo zal o.a. de 
financiële informatie beknopter maar duidelijker worden gepresenteerd.  
Dus minder cijfers en kolommen op één sheet ! 

Verder meldt hij dat er geen (tegen-)kandidaten hebben gemeld voor 
voorzitter. Hierop komt hij nog terug bij het punt “Rooster van aftreden”. 

Attentie: In ons periodiek van februari staat onder de rubriek “ruilbeursagenda” 
een foutje bij 24 februari, namelijk de tijd moet zijn 09:30u – 12:30u ! 

 

Verslag secretaris: 

Voorafgaand aan de presentatie van het jaarverslag door de secretaris (Peter), 
doet de hr. Poos een aantal suggesties rondom het organiseren van een 
Algemene Leden Vergadering, onder de opmerking dat hij nogal wat ervaring 
heeft als voorzitter van verenigingen ! Afgesproken is dat de hr. Poos zijn 
punten van “kritiek” aan de secretaris doorstuurt, zodat deze behandeld 
kunnen worden in de eerst komende bestuursvergadering. Het bestuur zal 
bekijken welke van de suggesties eventueel in de toekomst worden 
meegenomen. 

Zoals afgesproken is het het bestuur gelukt om de jaarvergadering in de 
maand februari te houden ! 

Verder zegt de secretaris toe dat, alle verslagen etc. in de komende maanden 
in ons periodiek worden geplaatst. Over de financiële info wordt in de komende 
bestuursvergadering gesproken ! 

De onderstaande punten zijn in het jaarverslag aangehaald: 

• Het overlijden van Jac Peels, oud bestuurslid. 

• De stijgende lijn van gemiddeld 31 leden die onze clubavond bezoeken. 

• Het aantal leden van onze verenging is constant gebleven, namelijk 74 ! 

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

• Reglement RondZendVerkeer goedgekeurd. 
 

(... vervolg op pagina 7) 
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WILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILING    

Tijdens de a.s. clubavond in maart organiseert de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. zijn 4e Wilde Veiling. Ieder lid kan tot maximaal 3 kavels 
inleveren tussen 19.00 en 19.45 uur.  

De inlevertabel en het Reglement Wilde Veiling zijn te 
verkrijgen op de clubavond, en zijn ook te vinden op 
onze web-site: 

  www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl  

   � Activiteiten 

   � Verenigingsavond 

   � Reglement Wilde Veiling (pdf) 

 
U bent wederom van harte uitgenodigd. 

Het bestuur 



VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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(... vervolg van pagina 5) 

• “Wilde veiling” is dit jaar gestart (3x per jaar). 

• Maandelijkse loterij nieuwe stijl ! 

• Postzegel-Quiz gestart (Wil Frijters). 

• Tot het bestuur zijn de hh. Henk Janssen en Gyuszi Vigh toegetreden. 

• Ook dit jaar weer meegedaan aan de Grote Clubactie, wel minder loten 
verkocht. Maar het draagt substantieel bij aan een gezonde vereniging. 

• Nieuwe flyer (Henk Jansen). 

• Deel genomen aan de Senioren markt (06/10/12). Het is de bedoeling om 
ook dit jaar daar aan mee te doen. 

• Zeer toepasselijk Sint/ Kerst cadeau, dit jaar. Titel boek “Postzegels & 
Postzegels verzamelen” 

Verder bedankt Peter namens allen hier aanwezige leden de vrijwilligers van 
“Buurthuis D’n Turfberg” voor hun gastvrijheid en service. Dit ontlokt bij de 
beheerder van het buurthuis de opmerking “dat wij een fijne vereniging zijn 
met gezellige leden”. 

 

Verslag Rondzendverkeer: 

Kascommissie (Henk Janssen en Peter Wittgen). 

Peter meldt namens de kascommissie, dat alles goed is bevonden ! Het was 
transparant en overzichtelijk geadministreerd ! Dus volledig op orde! 

N.B.:  dit is de laatste keer dat de financiële administratie van het Rondzendverkeer 
 apart wordt gecontroleerd door leden van het bestuur. In de toekomst wordt 
 de volledige financiële administratie van onze vereniging door gekozen leden 
 uit onze vereniging, zitting hebbend in de “Kascommissie” gedaan. 
 Hierin hebben bestuursleden geen zitting ! 

Frank doet verslag over het “Rondzendverkeer 2012. 

Hij merkt op dat de huidige leden (hh. van Hoof en Vigh) van de Controle 
Rondzendboekjes gestopt zijn. Hij bedankt hen en vraagt op de korte termijn 
een of twee leden uit de vereniging, die deze taak willen overnemen. 

Een paar kerngetallen: 

• ingeleverde boekjes � 152, uit omloop genomen � 141,  
voorraad eind 2012 � 179. 

• Gemiddeld uit de rondzending genomen �  € 42,98 in 2011 � € 39,69. 

• Aantal deelnemers � 30, gelijk gebleven t.o.v. 2011 ! 

• Het aantal inzenders van boekjes is in 2012 met 1 gestegen tot 9 ! 

• Het financiële resultaat bedraagt € 195,29  
 (excl. aanschaf nieuwe rondzenddozen) 
 

Frank bedankt alle medewerkers “Rondzendverkeer”. 

(... vervolg op pagina 11) 



RONDZENDVERKEER 

Inmiddels ligt het jaar 2012 al weer even achter ons. In dit of het volgende 
maandblad zal het verslag te lezen zijn. 

Voor 2013 streven we ernaar om alle boekjes ingeleverd tot eind 2012, dit jaar 
uit omloop te krijgen. Daarvoor gaan we mogelijk het aantal boekjes per 
rondzending enigszins verhogen. E.e.a. is wel afhankelijk van de inlevering van 
nieuwe boekjes, die wel op hetzelfde niveau als vorig jaar zal moeten blijven 
om te continuïteit te waarborgen.  

Voor degene die boekjes willen gaan maken onderstaand het volgende: 
Nieuwe boekjes, kleine en grote kaftjes zijn bij mij te koop en kosten 
respectievelijk 0,55, 0,10 en 0,20 euro. Op de maandelijkse ruilbeurs en de 
clubavonden heb ik altijd voldoende voorraad bij me. 

De teruggave van de boekjes welke vorig jaar uit 
omloop zijn gegaan en de financiële afrekening 
daarvan zijn inmiddels nagenoeg afgewerkt. 

Momenteel  zijn we nog op zoek naar een persoon 
die de inhoudelijke controle van boekjes mede voor 
zijn of haar rekening wil gaan nemen. Het tijdsbeslag 
per maand is ongeveer een 30 tot 45 minuten. 

 

Met vriendelijke groet 

Frank Stokmans, rondzendleider 

LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

ONZE JARIGEN IN MAART 

Dhr. J. van den Ouden  4-3 

Dhr. F. Hermsen    10-3 

Dhr. R. Immerzeel   18-3 

Dhr. P. Rutten    20-3 

Dhr. P. van Gerwen  31-3 
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Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 



LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

Deze postzegels zijn te winnen in de loterij van de komende clubavond. 
Bij elkaar 15 prijzen met een cataloguswaarde van meer dan 190 euro. 
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(... vervolg van pagina 7) 

 

Verslag penningmeester: 

De voorzitter geeft aan een van de kascommissie leden (Rinus van der 
Heijden) het woord om zijn bevindingen kenbaar te maken. 

Voordat hij daartoe de gelegenheid krijgt wordt deze geïnterrumpeerd door Wil 
Frijters, die op zijn bekende wijze zijn bezwaren vertelt rondom het niet 
tekenen door hem voor de goedkeuring van de financiële jaarstukken en noemt 
een aantal punten op zoals het verzoek van de voorzitter aan hem of hij nu wel 
bereid is bij goedkeuring door de overige leden te tekenen, de aanwezigheid 
van de voorzitter bij de kascontrole, het kerstgeschenk, etc. ! Een punt wordt 
zeker aangepast, zie bij “Verslag Rondzendverkeer” de opmerking bij N.B. ! 

Hr. Poos kan begrip opbrengen voor bepaalde opmerkingen van de hr. Frijters ! 

De op- en aanmerkingen lokten bij de hr. Schoorl (sinds kort weer lid) de 
opmerking uit, dat er sinds 16 jaar er niet veel veranderd was in o.a. de relatie 
Wil Frijters en het bestuur ! Hij merkt op dat de vereniging in de 1ste plaats een 
gezelligheidsvereniging is, waar men zijn hobby kan uit oefenen ! 

Paul licht met ondersteuning van Petra de jaarstukken toe. De reden hiervan is 
dat de overzichten i.v.m. de leesbaarheid wat gecomprimeerd (netto bedragen 
� plussen en minnen samen) zijn en hij en Petra niet meer in de gelegenheid 
zijn geweest om deze samen door te nemen! 

 

“ Staat van baten en lasten” (presentatie) toont de “Begroting 2013”, 
“Rekening 2012” en “Rekening 2011”. Het afgelopen jaar toont een positief 
saldo van € 153,20. 

Een paar opvallende cijfers van het afgelopen jaar zijn: 

• Het periodiek is ook dit jaar lang niet kostendekkend - € 214,59 ! 

• Opbrengst Grote Clubactie € 345,00 (2012) veel lager als € 480,00 (2011) ! 

 

Hr. Harrie van de Heuvel complimenteert het bestuur met feit dat de 
bestuurskosten € 0,00 zijn. 

Hr. Ed Kox stelt de vraag hoe zinnig is het deelnemen aan de Seniorenbeurs? 
Antw. Paul we verwachten hierdoor meer mensen te bereiken dan via de 
plaatselijke bladen! 

 

“Staat van bezittingen en schulden” (presentatie) verdeelt in Activa en Passiva 
en wel op 31-12-2012 en 01-01-2012 ! Samengevat  (activa) � 
“betaalmiddelen/ vorderingen/ voorraden, (passiva) � vermogen en 
kortlopende schulden! 
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    



Kascommissie (hh. Jan Dorrestijn, Rinus van der Heijden en Wil Frijters) 

De hr. Rinus van der Heijden geeft een toelichting op zijn/hun bevindingen. Hij 
stelt dat de hr. Dorrestijn en hijzelf akkoord zijn met de financiële vastlegging 
van de cijfers. Alles ziet er keurig maar ook transparant uit ! De commissie 
adviseert de Algemene Ledenvergadering de jaarstukken goed te keuren en het 
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid ! 

De kascommissie zal het komende jaar bestaan uit de hh. Rinus van der 
Heijden en J. van den Ouden. Reserve is hr. Jan van Hest. 

Paul bedankt Petra namens de aanwezigen. Applaus ! 

 

Verslag veiling: 

Petra geeft een korte toelichting : 

• 7 x veiling, 215 kavels aangeboden waarvan 178 verkocht d.w.z 83% ! 

• 3 x “Wilde Veiling”, 197 kavels aangeboden, waarvan 93 verkocht d.w.z.  
47% (*) ! 

    (*) Dit percentage ligt veel lager dan bij de normale veiling ! 
 Een van de redenen is dat leden nog moeten ervaren waar vraag naar is.  
 In zijn algemeenheid waren er relatief veel (te) dure kavels aangeboden! 

De organisatoren van deze veilingen en de penningmeester worden bedankt ! 

 

Verslag beurzen 2011: 

Martien geeft een korte toelichting. 

Maandelijkse beurs 9x . Door 196 (199) leden bezocht en ook 232 (299) 
betalende bezoekers! 

Er zijn dit jaar 67 minder betalende bezoekers geweest. Dit komt deels door 
het niet doorgaan van de beurs in januari ! 

Martin en Frank bedankt ! 

 

Redactie clubblad: 

Henk (ook namens Leo) vertelt dat het clubblad 10 maal is uit gekomen. We 
informeerden onze leden over de eerste drie “Wilde veilingen, data van 
clubavonden en ruilbeurzen in de omgeving ! Verder plaatsten we een aantal 
interessante artikelen van onze leden en verhalen over onze leden in de rubriek 
“Onder de loep”. 

De redactie merkt geregeld, dat de periodiek op prijs wordt gesteld. 

De redactie nodigt de leden uit om nieuwe adverteerders aan te brengen, 
aangezien verschillende adverteerders zijn gestopt waardoor het periodiek 
zwaar verliesgevend is, hetgeen jammer is. 

Paul bedankt de redactie voor het vele werk. 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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PS.: Alle leden die een e-mail hebben worden uitgenodigd om dat door te 
 geven aan de secretaris p.wittgen@planet.nl met de opmerking wel of 
 niet het periodiek per e-mail te ontvangen !  
 Dit kan ook tot kostenbesparing leiden. 

 

Verslag Commissie Nalatenschap: 

Ook hier neemt Henk even het woord. 

Het jaar 2012 is voor de commissie een zeer rustig jaar geweest! Slechts één 
keer is de commissie benaderd. 

Paul bedankt Leo van Hoof, Piet Mulder en Henk Janssen. 

 

Rooster van aftreden: 

Zoals hierboven al is vermeld hebben er zich geen (tegen-)kandidaten voor de 
functie van voorzitter aangemeld. Daarom wordt de vergadering gevraagd 
akkoord te gaan met het voorstel van het bestuur om hr. Henk Janssen tot 
voorzitter te benoemen. 

Henk stelt zich even voor aan de vergadering. Hij is al actief binnen de 
vereniging als bestuurslid verantwoordelijk als contactpersoon RZV, redacteur 
periodiek en lid van de commissie Nalatenschap ! Hij dacht het jongste lid van 
de vereniging te zijn, maar wordt nu ingehaald door ons nieuwe lid Natasja 
Tilleman- Harteveld. 

De vergadering gaat bij hand opsteken bijna unaniem akkoord met het 
voorzitterschap van Henk. 

Hr. Paul Grol blijft aan als gewoon bestuurslid. 

Verder kondigt Paul aan dat Peter Wittgen nu echt per medio februari 2014 
gaat stoppen als secretaris van onze vereniging. Hij is dan zeven jaar 
secretaris geweest! 

Uit de vergadering komt de vraag wie is de vervanger van Gyuzsi Vigh is in het 
bestuur? 

Antw.: Gyuszi Vigh wordt niet vervangen, zoals het ook gebeurt als andere 
bestuursleden ziek worden. Gyuszi is een gewoon lid binnen het bestuur! 

 

Samenwerking Filatelie Heeze : 

Henk geeft een toelichting ! 

Het betreft géén fusie! De gesprekken lopen moeizaam. 

Op dit moment zijn in de eindfase gekomen en moeten “personele zaken” 
worden ingevuld, zoals bijvoorbeeld de functie van sectiehoofd en het opzetten 
van een rondzendsectie. Wanneer ook dit geregeld is kunnen leden van 
“Filatelie Heeze” deelnemen aan het RZV en kunnen onze leden deelnemen aan 
hun beurzen (4x/jr.), zonder dat men betalend lid is van die vereniging. 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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Rondvraag: 

Harrie v.d. Heuvel vraagt aandacht voor de schilderijen achter in de zaal! 
Kosten per schilderij  € 5,00. Het komt ten goede aan een project in Peru ! 

 

Nu last de nieuwe voorzitter een pauze van +/- 20 min. in. Het bestuur biedt 
alle aanwezigen een gratis consumptie aan, hetgeen zeer gewaardeerd wordt. 

 

Loterij: 

Harrie doet op zijn bekende en humorvolle wijze de loterij! 

 

Veiling: 

Ed Kox  is weer de veilingmeester! 

Van de 28 kavels worden er 23 kavels verkocht. 

 

Rond 22:15u gaan de meeste leden met ‘n voldaan gevoel huiswaarts ! 

 

Peter Wittgen 

(Secretaris,14-02-2013) 

 

Afgemeld:  Mevr. Donders 

  Hr. G. Vigh 



NIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTEN    
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“KONINKLIJKE TWEELUIK”  

Jongstleden 8 februari 2013 onthulde PostNL het “Koninklijke tweeluik”, een 
mapje dat naast vijf postzegels van de Koningin en vijf postzegels van de 
Koning ook bijzonder fotomateriaal van moeder en zoon bevat.  

Het velletje met de vijf postzegels van Koningin Beatrix heeft als achtergrond 
de foto van haar inhuldiging op 30 april 1980, in wit en goud. Op de vijf 
identieke postzegels staat een profielfoto van Koningin Beatrix, in de tinten wit 
en koningsblauw. De Koningin kijkt rechts de postzegel uit. 

Het velletje met de vijf postzegels van Koning Willem-Alexander ter ere van de 
troonswisseling krijgt als achtergrond de foto van zijn inhuldiging op 30 april 
2013, in wit en zilver. Deze postzegel is per half mei 2013 verkrijgbaar. Op de 
vijf identieke postzegels staat een profielfoto van Koning Willem-Alexander, in 
de tinten wit en oranjerood. De Koning kijkt links de postzegel uit. 

Ontwerpster Meike Nip van Ping Pong Design geeft aan in haar ontwerp het 
bijzondere van de troonswisseling als leidraad te hebben genomen. "Maar niet 
alleen de wisseling van de wacht waarbij nu de Koningin door de Koning wordt 
opgevolgd. Het heeft ook een extra lading omdat een moeder plaatsmaakt voor 
haar zoon. Het zijn mensen van vlees en bloed die door liefde en genegenheid 
met elkaar verbonden zijn. Naast het plechtige van het moment wilde ik 
daarom de familieband benadrukken. Aan de ene kant de traditie, de weten-
schap dat je vanaf de geboorte bent voorbestemd om je moeder op te volgen. 
Aan de andere kant de innige familierelatie. Daarom zijn de beide postzegels 
zodanig vormgegeven dat moeder en zoon elkaar aankijken als je de velletjes 
naast elkaar legt. Ze wisselen een blik: het stokje wordt overgedragen." 

Direct na de inhuldiging van Koning Willem-Alexander geeft PostNL een 
inhuldigingszegel uit. Deze zegel is een tussentijdse zegel totdat PostNL de 
permanente postzegel ter ere van de nieuwe Koning later dit jaar uitgeeft. 

Het tweeluik is verkrijgbaar online via www.postnl.nl en bij Bruna-vestigingen. 
De postzegels hebben waarde Nederland 1, bedoeld voor brieven tot 20 gram 
met bestemming binnen Nederland. De geldigheidstermijn is onbepaald. 

De postzegels van de Koningin zijn vanaf 25 maart leverbaar, de eerste post-
zegels van Koning Willem-Alexander na zijn inhuldiging, halverwege mei 2013. 

 



GULDEN POSTZEGEL NOG TOT 1 NOVEMBER 2013 GELDIG 

Op 28 januari jongstleden kwam PostNL met een opmerkelijk, en voor vele 
verzamelaars wellicht verontrustend, bericht: 

De gulden postzegel is nog tot 1 november 2013 geldig. Ongeveer tien 
jaar na de invoering van de euro wordt de gulden postzegel ongeldig 
verklaard. Dit betekent dat u de gulden postzegel nog tot 1 november 
2013 kunt gebruiken als frankering van poststukken. 

Dit roept de vraag op “waarom”. PostNL geeft hierop het volgende antwoord 
“Het is inmiddels ruim 10 jaar geleden dat de euro als betaalmiddel is 
ingevoerd”. Het laat zich raden dat er andere redenen aan ten grondslag 
liggen. Zo is het geen geheim dat PostNL sinds enkele jaren in financiële 
problemen verkeert en er alles aan gelegen is nieuwe euro zegels te verkopen.  

Volgens PostNL worden er steeds minder gulden zegels geplakt, terwijl de 
kosten voor het verwerken gelijk blijven. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor de 
techniek achter fraudepreventie in bijvoorbeeld sorteermachines of instructies 
voor het netwerk van PostNL postkantoren. Het beëindigen hiervan maakt de 
verwerking van post en pakketten eenvoudiger. 

Het is voor het eerst sinds 31 december 1985 dat frankeergeldigheid van 
postzegels wordt ingetrokken. Op deze datum werden zegels uitgegeven tussen 
1968 en 1977 ongeldig verklaard. Hieruit blijkt dat de geldigheid van post-
zegels steeds langer lijkt te worden. In 2001 zijn postzegels uitgegeven met 
een dubbele nominatie (zowel gulden als euro) en die blijven nog geldig.  

In het persbericht beantwoord PostNL enkele vragen: 

Hoe lang kan ik de gulden postzegel nog gebruiken? 

Ongestempelde postzegels die tussen 1977 en 2000 zijn uitgegeven, 

kunnen nog tot 1 november 2013 gebruikt worden voor frankering.  

Wat kan ik na 1 november 2013 nog met de gulden postzegels doen? 

De gulden postzegel kunt u na 1 november 2013 alleen nog gebruiken 

als verzamelobject. U kunt de zegel niet meer gebruiken voor frankering. 

Wat gebeurt er, als ik na 1 november guldenpostzegels plak als frankering? 

Na 1 november 2013 worden deze zendingen als ongefrankeerd 

beschouwd en worden beport. De ontvanger van het poststuk ontvangt 

dan een betalingsverzoek om vertraging van de post te voorkomen.  

Kan ik de gulden postzegel inwisselen tegen geld of postzegels met een cijfer? 

Nee, de gulden postzegels kunnen niet worden ingewisseld tegen geld of 

andere postzegels  

Is PostNL verplicht oude gulden zegels in te nemen en deze om te wisselen 
voor geldige / EURO-zegels? 

Nee, in de algemene voorwaarden staat sinds 2011 dat postzegels niet 

worden teruggenomen. Zie artikel 14.4 van onze actuele voorwaarden.  

bron PostNL 
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NEGEN VERDACHTEN IN POSTZEGELFRAUDE-ZAAK 

In 2011 kwam een grootschalige postzegelfraude aan het licht waarbij voor 
miljoenen aan valse postzegels werden gebruikt ter frankering. Het betrof 
frankeergeldige gulden-postzegels, die op stickervel verkocht werden. 

Het onderzoek naar deze zaak is afgerond en de politie heeft in totaal negen 
verdachten aangehouden voor hun betrokkenheid in deze zaak. De verdachten 
wordt oplichting, witwassen en deelname aan een criminele organisatie ten 
laste gelegd. 

Hoofdverdachten J.L. uit Keulen en D.W. uit Maasmechelen stelden etiketten 
voor frankerering van aangetekende zendingen samen via het bedrijf van L. 
genaamd Vago BV. Deze etiketten waren in eerste instantie beplakt met echte 
postzegels, maar omdat de vraag dermate groot werd, is er besloten om valse 
zegels te gebruiken in combinatie met één echte postzegel zodat het 
beveiligingssysteem van PostNL de valse zegels niet zou opmerken. 
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De NVPH laat in een eerste recatie weten diep teleurgesteld te zijn in de 
beslissing van PostNL: “Dat betekent een klap voor postzegelverzamelaars in 
Nederland. De waarde van hun verzameling wordt ernstig aangetast.”   

“Verzamelaars konden er altijd op vertrouwen dat de waarde van hun collectie 
behouden bleef. Nu is een belangrijk deel van hun postzegels opeens veel 
minder waard”, constateert Martijn Bulterman, voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH). 

Het besluit heeft ook gevolgen voor de voorraden bij postzegelhandelaren en 
bij de postzegelveilingen, waardoor de verzamelaar nog eens extra wordt 
gedupeerd.  

Bulterman: “We hebben maar zeven maanden de tijd om ons op de veranderde 
situatie voor te bereiden. Daar komt nog bij dat in de Algemene Voorwaarden 
van PostNL altijd heeft gestaan dat wanneer PostNL zegels ongeldig verklaart, 
het bedrijf aangeeft waar en hoe de oude postzegels kunnen worden 
omgewisseld voor geldige zegels. Deze voorwaarde is in de laatste versie 
opeens verdwenen. Ook daarmee wordt het vertrouwen van verzamelaar en 
consument geschaad.” Bulterman vindt het vooral belangrijk dat het plezier in 
het verzamelen van postzegels niet verdwijnt. “PostNL is altijd een 
betrouwbare partner geweest. Het bedrijf heeft de taak ons te helpen om 
verzamelaars te stimuleren en om hun verzameling uit te breiden. Postzegels 
zijn leerzaam, je ontdekt een andere wereld, op allerlei niveaus en op allerlei 
gebied. Het is PostNL die sinds de eerste postzegel in 1852 ons van al die leuke 
en nuttige informatie heeft voorzien door elk jaar vele prachtige postzegels uit 
te geven. Het kan toch niet dat datzelfde bedrijf de verzamelwereld nu zo in de 
steek laat!” En voegt Bulterman daaraan toe: “Dan heb ik het nog niet eens 
over de consument die nog postzegels van voor de euro heeft en die nu niet 
langer kan gebruiken voor diensten waar hij wel voor heeft betaald.”  

bron NVPH 



NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS    

M
A
A
R
T
 2
0
1
3
 

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

18 

NIEUWE POSTZEGELBEURS IN OERLE 

Iedere vierde zondag van de maand organisereren 
vader Leo en zoon Erik Tournoy een postzegelbeurs in 
het dorpscentrum d'Ouw School. 

Zelf zijn ze al dertig jaar verwoede verzamelaars en 
hebben een uitgebreide verzameling opgebouwd. 
Daarnaast zijn ze frequente bezoekers van lokale 
postzegelbeurzen. Met deze ervaring beginnen ze nu 
zelf eigen postzegelbeurs: een beurs voor echte 
verzamelaars. 

De locatie is d'Ouw School (Oude Kerkstraat 18) in 
Oerle, een ideale locatie voor een gezellige beurs met 
voldoende licht en zitplaatsen. De eerste beurs was al 
jongstleden zondag 24 februari. De rest van het jaar is  

Erik Tournoy  er elke vierde zondag van de maand een beurs van  
    09.30 tot 12.30 uur. De entree is 2 euro per persoon. 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 

   Leo Tournoy 

 

Voor meer informatie: 

 e-mail: postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl 

De redactie 

 

GROTE CLUBACTIE 

In het clubblad van december 2012 werd vermeldt dat we de trekkingsuitslag 
van de Grote Clubactie zouden opnemen in ons volgend clubblad. Aangezien 
geen van de leden van onze club in de prijzen is gevallen is hiervan afgezien. 
Helaas was dit niet vermeldt waarvoor onze excuses. Hopelijk hebben onze 
leden dit jaar meer geluk. 

De redactie 



De uitgave van ons clubblad is mede mogelijk door de 
bijdrage van onze adverteerders. 

 

Denk daarom bij uw volgende aankopen als het 
mogelijk is ook eens aan die adverteerders. 

 

Prijswijzigingen voorbehouden. 




