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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 



ORGANISATIE 

Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. is opgericht op 18 januari 1991 en is 
gevestigd te Valkenswaard. De gegevens van onze vereniging: 
 Verenigingenregister nr: v40239976 
 Rekening nr Rabobank: NL 97 RABO 0191821241 
     t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 
 Website: www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl 

Maandblad van de Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 

 21e JAARGANG  maart 2017 
 Volgende uitgave:  april 2017 

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

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@onsbrabantnet.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 

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 

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

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

Redactie PVV E.O. 
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Secretaris Dhr. J. van Gils 
Lupinestraat 40 
5561 AD  Riethoven 

 
Tel: 040-2017290 
joopvangils@hetnet.nl 

Algemeen Bestuurslid Dhr. M. Sutherland 
Steenstraat 74 
5521 KV  Eersel 

 
Tel: 0497-516619 
mccy@upcmail.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 
jansenlavrijsen@hotmail.com 

Algemeen Bestuurslid Dhr. J. Poos 
De Smelen 91 
5551 CT  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2011967 
j.b.poos@kpnmail.nl 

Commissie 
Nalatenschappen 



VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

AGENDA 

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 10 maart 2017, aanvang om 
ongeveer 20:00 uur. U kunt vanaf ongeveer 19:30 uur terecht in Buurthuis  
D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard (tel: 040-2010360). 
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AGENDA BIJEENKOMST 

RUILBEURSAGENDA 

Vrijdag 14 april 2017 
  (postzegelquiz) 

Vrijdag 12 mei 2017 
  (?) 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Postzegelquiz 

6. Wilde veiling 

7. Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

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

4-mrt 13:00-16:00   Oosterhout Wijkcentrum "De Bunthoef", Bloemenhof 2 (+ loterij) € 0,50  

5-mrt 10:00-12:31   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

6-mrt 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  

11-mrt 10:00-13:00   Eindhoven Wijkcentrum Heidedonk, Noordzeelaan 35 € 1,00  

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

12-mrt 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1,00  

12-mrt 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

19-mrt 10:00-13:00   Meijel Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 € 1,00  

19-mrt 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 1,00  

25-mrt 13:00-16:00   Maaseik Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weertersteenweg € 1,00  

26-mrt 8:00-12:00   Turnhout Ruilzaal Hivset, Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout ? 

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

26-mrt 9:30-15:30   Weert 
Scholengemeenschap"Philips van Horne",  

Werthastraat 1. Internationale beurs + veiling 
€ 1,50  

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

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

1-apr 13:00-16:00   Oosterhout Wijkcentrum "De Bunthoef", Bloemenhof 2 (+ loterij) € 0,50  

2-apr 10:00-12:32   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

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



Om 20.15 uur opend Henk met een beetje nasaal klinkende “tinge-linge-ling”, 
hij is verkouden en heeft geen bel, ten overstaan van 40 aanwezige leden de 
Algemene Ledenvergadering van 2017. 

Henk geeft aan dat het bestuur vanavond zal proberen inzicht te geven in de 
status van onze vereniging, door terug te blikken op een succesvol jaar 2016. 
Het jaar waarin we ons 25-jarig jubileum vierden. Tijdens dat 25-jarig jubileum 
werden maar liefst 13 leden gehuldigd met hun 25-jarig lidmaatschap. 

Met veel verdriet moet hij dan ook mededelen dat één van die 
leden ons onlangs is ontvallen; dhr. Ad Roosen.  
Naast zijn 25 jaar trouwe lidmaatschap was hij van 1999 tot 
2001 ook Penningmeester van onze vereniging. Henk heeft Ad 
twee jaar geleden nog benadert om die functie weer op zich te 
nemen, en dat zou hij zeker hebben gedaan als zijn gezondheid 
het zou hebben toegelaten. Henk vraagt één minuut stilte ter 
nagedachtenis aan Ad Roosen †. 

... één minuut stilte 

Henk was ik zelf op wintersport en kon ik de uitvaart niet bijwonen. 
Hij bedankt de leden van de vereniging die daar aanwezig waren, waaronder 
Petra Jansen en Jean Poos namens het bestuur. Ook bedankt hij Joop van Gils 
voor het sturen van de condeleancekaart aan de familie Roosen en Frank 
Stokmans voor zijn hulp bij het informeren van de leden van de vereniging. 

Om dan meteen maar alle trieste nieuws van de avond tegelijk te brengen; het 
gaat niet goed met dhr. de Brouwer. Hij heeft zelf weinig vertrouwen in een 
goede afloop en heeft verdere behandelingen afgewezen, en daarmee in feite 
de pijp aan Maarten gegeven. Hij verblijft nu thuis en wacht op wat er komen 
gaat. We wensen hem en zijn vrouw veel sterkte toe in deze moeilijke strijd. 

Na deze trieste mededelingen gaan we weer over tot de orde van de dag, de 
agenda van deze avond. Henk legt uit dat het aantal agendapunten is 
teruggebracht om de aanwezige leden niet te overladen met allerlei details 
maar alleen de kernpunten die toch een goed inzicht geven hoe de vereniging 
er voor staat. Henk gaat de agendapunten één voor één langs. 

 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 FEBRUARI 2017 



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

Ook dit jaar zijn er weer een aantal jubilarissen te huldigen met hun 25-jarig 
lidmaatschap. De oplettende leden hebben wellicht al opgemerkt wie dat zijn 
(één lid in de zaal draagt een corsage en wordt vergezeld door zijn partner). 

Daarna volgen nog een paar mededelingen: 

• In het clubblad staan twee foutjes op pagina 4 : 

1. De ALV is vanavond op 10 februari 2017 en niet 13 februari 2017, maar 
dat had u al begrepen anders was u hier nu niet. 

2. De openingstijden voor de beurs van Maaseik zijn niet 9:00u tot 15:00u 
maar van 13:00u tot 16:00u. 

• Verder hebben we als bestuur gehoor gegeven aan het verzoek om badges 
te introduceren op de clubavond zodat leden direct een naam bij een gezicht 
kunnen zien en zo gemakkelijker contact kunnen leggen. De naambadges 
zullen in de volgende bijeenkomst in maart worden verstrekt. Het bestuur 
gaat zich nog beraden of ze de namen gaan schrijven of afdrukken.  

Er komen een paar vragen uit de vergadering. 

Dhr. Segers vraagt of er een ledenlijst verstrekt kan worden.  
De scretaris antwoord dat dit bij sommige leden gevoelig ligt en dat een 
dergelijk lijst niet kan worden verstrekt. Indien incidenteel informatie nodig is 
kan deze bij de scretaris Joop van Gils worden opgevraagd. 

Dhr. van den Ouden merkt op dat bij kavel 5 van de veiling het foutieve 

zegelnummer is aangegeven. Er staat 22 en dat moet zijn 122, waarvan akte. 

Als er verder geen vragen meer zijn geeft Henk de microfoon aan de secretaris 
Joop van Gils. Joop laat het secretarieel jaarverslag 2015 zien ter goedkeuring. 
Zonder opmerkingen kan dit verslag worden goedgekeurd door de vergadering. 



Daarna volgt het secretarieel jaarverslag van 2016 (zie pagina 16). Woord voor 
woord wordt het verslag door Joop voorgelezen. Als hij afsluit met de hoop dat 
2017 net zo’n fantastisch jaar gaat worden als het Jubileumjaar 2016 oogst hij 
applaus van de vergadering. Er volgen geen vragen. 

Henk bedankt Joop en geeft het woord aan de penningmeester Petra Jansen 
voor het financieel jaarverslag van 2016 (zie pagina 26). 

Petra geeft aan dat het Jubileumfeest welliswaar veel meer heeft gekost dan 
begroot, maar dat ook een groot aantal kosten pas in 2016 zijn genomen in 
plaats van in 2015. Als Petra klaar is met de presentatie volgt er applaus. 

Henk meldt dat de kascontrolecommissie bestaande uit de heren J. van Hest en 
H. De Best de boekhouding inclusief de rondzending hebben gecontroleerd. 
Geen van beide heren is echter aanwezig op de Algemene Ledenvergadering. 
Henk leest de brief voor die hij heeft ontvangen van de kascontrolecommissie. 

Verslag kascontrole over het jaar 2016 

Op 24 januari 2017 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren 
J.A.W. van Hest en H.B.M. de Best, in aanwezigheid van mevrouw P. Jansen 
(penningmeester) en de heer F.V.G. Stokmans (rondzendleider), gelijktijdig 
uitgevoerd de kascontrole van de financiële administratie en het Rondzend 
Verkeer van de Postzegelvereniging Valkenswaard e.o. en kwam tot de 
conclusie dat: 

• Er géén op- en/of aanmerkingen zijn gemaakt op het financiële beheer van 
zowel penningmeester en rondzendleider 

• De commissie adviseert de Algemene Leden Vergadering van de P.V.V.e.o. 
de jaarstukken goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen vor het 
gevoerde financiële beleid in het jaar 2016. 

Verzoek aan de vergadering om een nieuw commissielid aan te dragen omdat 
de heer Van Hest niet herkiesbaar is. 

Mede namens de heer Van Hest, 

H.B.M. De Best 

Valkenswaard, 27 januari 2017 

Aan de vergadering wordt de vraag voorgelegd of aan het bestuur décharge 
kan worden verleend. Alle leden stemmen door handopsteken hiermee in. 

Dhr. de Best zal ook komend jaar in 2018 weer de boekhouding controleren en 
wordt daarin bijgestaan door dhr. van Engelen. Als reserve meldt zich spontaan 
dhr. van den Heuvel aan ! 

Dan is het overzicht aan bod waarop de namen van het bestuur staan met 
daarbij de datum van aan- en aftreden (zie pagina 25).  

Omdat zich geen nieuwe penningmeester heeft aangemeld is Petra bereid weer 
een jaar bij te tekenen. Weer wordt de oproep geplaatst voor de functie van 
penningmeester. Ook dhr. Poos heeft toegezegd nog een jaartje langer in het 
bestuur zitting te nemen. Er doen zich dus dit jaar geen mutaties voor. Henk 
geeft aan dat, volgens de tabel, komend jaar het gehele bestuur aftredend is. 
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VANUIT HET BESTUUR 



Daarna gaat Henk door het overzicht met overige functies binnen de vereniging 
(zie pagina 25). Als hij hiermee klaar is vraagt hij applaus voor alle personen 
die binnen de vereniging een functie vervullen. Applaus. 

Van de rondvraag wordt door een paar personen gebruik gemaakt; 

Dhr. R van der Heijden vraagt of voor de Website geen kosten zijn gemaakt. 
Klopt, geen kosten, is enigszins verouderd maar staat wel hoog in Google en 
wordt regelmatig geraadpleegd, wat we merken uit vragen die ons bereiken. 

Dhr. F. Laenen vraagt of er een mogelijkheid is om via internet of het clubblad 
aan te geven wie wat verzamelt. Na enige discussie ontstaat het idee een map 
aan te leggen met daarin de namen en verzamelgebieden. Deze zaak zal 
worden meegenomen naar de bestuursvergadering. Ook zal nagegaan worden 
of 2 ingangen mogelijk zijn t.w. via de verzamelaar of via het verzamelgebied. 
Dhr. H. van Engelen merkte op dat je ook eventueel een landen-vlaggetje voor 
je kan zetten om aan te geven welk land je spaart. 

Hiermee werd het officiele gedeelte rond 20.55 uur keurig volgens plan 
afgesloten en was er tijd voor een korte pauze om een tweede gratis 
consumptie te nuttigen en/of om de kavels van de veiling te bekijken. 

Na de pauze neemt Henk weer de microfoon en meldt dat we dit jaar 3 leden 
huldigen met hun 25-jarig lidmaatschap, te weten: Ton van de Eijnde, Hero 
Smit en Piet Mulder. Helaas zijn de eerste twee op vakantie en die gaan we 
volgende maand op de clubavond in maart huldigen. Wel aanwezig vanavond is 
Piet Mulder en zijn echtgenote en Henk vraagt hen naar vooren te komen.  

Henk neemt het woord: 

Voor de meeste leden is Piet natuurlijk een bekend gezicht op de clubavond. 
Wat een aantal jongere leden, en dan bedoel ik niet jong van leeftijd maar 
leden die recent lid geworden zijn, wellicht niet weten is dat Piet vooral in de 
beginjaren van de vereniging veel voor de vereniging heeft betekent.  

In 1995 volgde Piet Mulder Piet Veltman op als Voorzitter van de vereniging. 
Dit was in de eerste jaren van de vereniging toen het bestuur bestond uit 
Martien Panhuijzen als secretaris en Jac Peels als penningmeester. Er was ook 
nog een jeugdafdeling onder leiding van Daan Hoekstra. 

In het eerste jaar van je voorzitterschap heb je meteen laten zien dat je het 
doel van de vereniging nastreeft: de postzegelkunde bevorderen. Dit doe je 
door in 1996 ons clubblad te geintroduceren waar naast standaard rubrieken 
ook veel nieuwtjes en wetenswaardigheden in staan op het gebied van 
postzegels. Nu wil het geval dat ik het eerste clubblad hier bij me heb (Henk 
toont het eerste clubblad, en een pagina op het scherm). Om even aan te 
geven hoe Piet en het bestuur toendertijd aan het pionieren waren wil ik daar 
graag een stukje uit voorlezen. Henk leest uit het clubblad ... 

Er was dus nog geeneens een redactiecommissie en dan toch een clubblad 
introduceren, dat is wel lef hebben. Piet antwoord “eens moet je de eerste stap 
zetten; beter dat dan helemaal geen clubblad”. Een waarheid als een koe. 

VANUIT HET BESTUUR 
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Het clubblad bestaat vandaag nog steeds met Leo van Hoof en ikzelf als 
redactieleden. Dat het moeilijk is om leden zover te krijgen om de redactie 
voor het clubblad op zich te nemen is blijkbaar in al die jaren niet verandert. 

Henk maakt een opmerking over het kleine letterformaat; aan het letter-
formaat te zien waren de verzamelaars toen nog een stuk jonger. 

Piet heeft in 1998 samen met dhr. van Hoof en dhr. Peels de Commissie 
Nalatenschappen opgezet, een initiatief dat later ook door andere verenigingen 
is opgevolgt. Samen gaan ze op bezoek bij nabestaanden die advies willen over 
hun verzameling van hun overleden kennis of familielid. Een nobel streven. 
Tegenwoordig geven we ook advies aan niet leden en tot op de dag van 
vandaag is Piet actief lid van de Commissie Nalatenschappen. Door de dalende 
postzegelprijzen moeten we nabestaanden wel steeds vaker teleurstellen en 
dat maakt het soms moeilijk. Henk verteldt een anekdote van een bezoek aan 
een mevrouw die dacht een redelijke schat aan zegels te hebben maar waar na 
de schatting van het bedrag de teleurstelling van haar gezicht was af te lezen. 
Maar ondanks deze uitzonderingen zijn de mensen in het algemeen tevreden. 

Henk memoreert nog wat over het voorzitterschap van Piet dat niet alijd over 
rozen ging en vraagt dan of Piet nog iets heeft toe te voegen.  
Piet antwoord “alles is wel gezegd”. 

In september 2001 kondigt Piet aan de werkzaamheden als voorzitter van de 
vereniging niet meer te kunnen combineren met de activiteiten van een andere 
vereniging. Het is echter niet gemakkelijk een opvolger te vinden, maar eind 
2002 neemt Jan van Hest het stokje van je over als voorzitter en trek je je 
terug uit het bestuur. Maar je blijft je altijd inzetten voor de vereniging en dat 
siert je. 

Henk feliciteerd Piet met zijn 25 
jaar lidmaatschap en dankt hem 
hartelijk voor zijn inzet voor de 
vereniging; de oorkonde en 
bijbehorend speldje zijn dan ook 
meer dan verdient. 

 

 

 
 
 

Een vereniging wordt gevormd door de leden, en wat de leden doen voor een 
vereniging. Alleen door leden die initiatief tonen en zich inzetten voor het doel 
waar een vereniging voor staat, kan een een vereniging blijven voortbestaan of 
zelfs floreren. We hebben hiervan vanavond veel voorbeelden van gezien. 
Daarom is het zo leuk als er een nieuw lid bijkomt dat spontaan zijn hulp 
aanbied en ongevraagd enkele klusjes oppakt. Henk vraagt Louis Mommers, 
die niets in de gaten heeft en druk bezig is postzegels uit te zoeken, om naar 
vooren te komen. 
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VANUIT HET BESTUUR 
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Loius, je bent nu iets meer dan een jaar lid en ik hoor van de leden alleen maar 
positieve geluiden over je hulpvaardigheid; bij het klaarzetten van de beurs, je 
hulp bij de veilingen, etc. Dat wordt door het bestuur zeer gewaardeerd. We 
hebben nagedacht hoe we die waardering konden uiten. We weten van het 
jubileumfeest dat je een bierliefhebber bent, dus we zouden een biertje kunnen 
geven, maar we zijn geen biervereniging maar een postzegelvereniging. 

Het bestuur is, net als 
Sinterklaas, erg goed ingelicht 
en op de hoogte van wat hun 
leden zoal verzamelen. 
Misschien kunnen we je blij 
maken door een aantal lege 
vakjes in je verzameling op te 
vullen. Louis ontvangt een serie 
Berlijn, voor de kenners de 
klokken met rechtshangende 
klepel. 

Henk bedankt Loius nogmaals 
voor zijn inzet die zeer wordt 
gewaardeerd. 

Ook op deze manier kun je in de prijzen vallen! 
Dit is een bruggetje naar de loterij, verzorgt door Peter van Wijnen, met daarin 
zegel nummer 3 van Nederland. De opbrengst van de loten is € 80,50, dat is 

waarschijnlijk een nieuw record. 

Bij de veiling werden 27 kavels ingezet, hiervan werden er 21 verkocht. Maar 
14 personen hebben een biednummer opgehaald en 9 personen hebben iets 
kunnen kopen. De totale verkoop bedroeg € 173,25. Omstreeks 22.30 uur 
werd de laatste kavel afgerekend en kon de zaal weer opgeruimd worden. 

Afmeldingen: 

Mevr. van Hest  Dhr. van Hest,  Dhr. ten Have 
Mevr. de Brouwer  Dhr. de Brouwer,  Dhr. van Grinsven 
Mevr. de Laat   Dhr. de Laat,   Dhr. de Best 
Dhr. Grol    Dhr. Smit   Dhr. van den Eijnde 

Joop van Gils, 

secretaris 

VANUIT HET BESTUUR 
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De Vest 56a 

Tijdens de a.s. clubavond in maart organiseert de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. zijn 19e Wilde Veiling. Ieder lid kan tot 3 kavels inleveren 
tussen 19.30 en 20.15 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) 

Onder de inzenders verloten we een flesje wijn ! 

U bent wederom van harte uitgenodigd. 

Het bestuur 

VEILING 



HARP OP POSTZEGEL 

De harp is één van de grootste en zwaarste 
instrumenten in een orkest en wordt beschouwd als 
een van de tokkelinstrumenten. Door zijn formaat is 
het niet een heel alledaags instrument en daarom zijn 
postzegels met een afbeelding van een harp ook vrij 
zeldzaaam. 

Deze zegel is onderdeel van de serie muziek-
instrumenten en werd op 22 februari door de 
oostenrijkse post uitgegeven (oplage 150.000). 

POSTNL GAAT TOCH WEER AFSTEMPELEN 

Eerder berichtten we dat PostNL sinds 1 januari 2017 de dagtekeningstempels 
in al zijn Retail vestigingen heeft afgeschaft en voorgeschreven dat postzegels 
op gefrankeerde pakketten en aangetekende stukken met pen moeten worden 
vernietigd. Het is in de ogen van postzegelverzamelaars en klanten die met 
zorg hun postzegels aanschaffen onaanvaardbaar dat de prachtige postzegels 
die PostNL uitgeeft met balpen en viltstift worden bewerkt. De KNBF heeft 
sindsdien dan ook intensief overleg gevoerd met PostNL om deze maatregel 
terug te draaien. En met resultaat! 

PostNL heeft in overleg met de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-
verenigingen (KNBF) besloten binnenkort in al zijn retail vestigingen pakketten 
en aangetekende zendingen die met postzegels gefrankeerd zijn, weer te gaan 
afstempelen. Hiermee komt PostNL tegemoet aan de wens van filatelisten en 
postzegelhandelaren die aandacht hebben gevraagd voor het ontwaarden van 
de postzegels met een pen. 

De uitkomsten communiceren beide partijen gezamenlijk richting verenigingen 
en klanten van PostNL. De doorgevoerde vereenvoudiging van de interne 
processen bij PostNL en de retail vestigingen veranderen hiermee niet. 

Hopelijk behoren dit soort praktijken weer snel tot het verleden. 

ARTIKEL 
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OVERLIJDENSBERICHT AD ROOSEN 

 

  Onlangs heeft ons het bericht bereikt dat één van onze leden,  

    Ad Roosen,  
  is overleden 

 

  * 8 juni 1943  

  † 30 januari 2017 

 

  Lid PVVeo 

  1991 – 2017 

 

  Penningmeester PVVeo  

  1999 - 2001 

 

  Van beroep was hij een boekhouder, 
  een gedreven man  
  met een brede interesse voor het leven. 
 

LEDENNIEUWS 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 
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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 



LOTERIJ 

In maart, naar aanleiding van het artikel achterin, een paar zegels van speciaal 
materiaal; de geborduurde Edelweiss van Oostenrijk en een prestigeboekje van 
Nederland met lenticulaire zegels. Daarnaast nog enkele thematische series 
van Alderney, een oude serie van Nederland en een paar zegeltjes van België, 
Frankrijk en Zwitserland. Veel geluk in de loterij van maart. 
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VANUIT HET BESTUUR 

SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2016 

Beste collega verzamelaars, beste leden, 

Door een gewijzigd beleid zullen we trachten de formele jaarvergadering korter 
te laten duren dan u gewend was. Van een 4-tal onderwerpen zullen we de 
hoofdzaken opnoemen en krijgt u de gedetailleerde informatie in het clubblad 
van maart 2017. Natuurlijk zullen alle formele zaken vanavond wel aan bod 
komen om aan onze jaarlijkse verplichting te voldoen. 

Het bestuur is dit jaar 3 keer bij elkaar geweest. Als een bestuurslid verhinderd 
was is steeds voor de vergadering zijn of haar mening gevraagd zodat we toch 
met algemene instemming zaken konden beslissen. 

Aan diverse zieke mensen werd een bezoek gebracht en een bloemetje 
overhandigd. 

Dhr. Dorrestijn mocht tijdens de april bijeenkomst zelf de 90e postzegel op een 
flesje wijn plakken vanwege zijn 90e verjaardag.  

De teller van het aantal leden stond 1-1-2016 op 82 leden. Per die datum 
hebben 2 leden hun lidmaatschap opgezegd t.w. Mevr. Moonen-Paspont en 
Dhr. van Deursen. In de loop van het jaar hebben we ook 7 nieuwe leden 
mogen inschrijven t.w. De heren Laenen, Bleijerveld, van Doorn, Panken, van 
Oostrom, Adams en Boons. Als bestuur zijn we blij dat de teller per 31-12-2016 
op 87 leden staat. We hopen dat door de positieve uitstraling van u allen het 
ledental zal blijven stijgen. 

Dan nu eerst de 4 items die voorheen allen afzonderlijk uitgebreid aan bod 
kwamen: 

1. Ruilbeurzen 

In 2016 werden 10 ruilbeurzen gehouden, gelijk aan 2015. 
Deze beurzen werden door totaal 488 bezoekers bezocht, ruim 10% meer dan 
in 2015 (435). Het aantal betalende bezoekers bedroeg 251, dat zijn er 20 
meer dan in 2015 (231). 
De leden van onze vereniging bezochten 237 keer de ruilbeurzen, 33 meer dan 
in 2015 (204). In november hadden we een topper met 58 bezoekers. 

(voor het volledige verslag van de ruilbeurzen zie pagina 18) 

2. Clubavonden: veilingen, loterij en bezoekers 

In 2016 werden 10 clubveilingen gehouden, 6 normale veilingen, 3 wilde 
veilingen en de Kerstveiling. In totaal werden 553 kavels te koop aangeboden, 
95 meer dan in 2015 (458). Hiervan is 83% verkocht, in 2015 was dit 77%.  
In totaal werd voor € 2051,- verkocht. Ongeveer de helft van de aanwezige 
leden bood mee tijdens deze veilingen. 

De totale lotenverkoop in de loterij bedroeg € 581,70. 

Het gemiddeld aantal leden dat de clubavond bezocht lag op 34, twee meer 
dan in 2015 (32). 

(voor het volledige verslag van de clubavonden zie pagina 19) 
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VANUIT HET BESTUUR 

3. Rondzendverkeer 

Bij het rondzendverkeer is sectie 6 vervallen, we hebben nu alleen nog secties 
1, 2 en 4. 

We zijn dit jaar gestart met een voorraad van 206 boekjes, ingeleverd en 
afgerekend waren respectievelijk 96 (167) en 123 (110). Daarmee komt de 
eindvoorraad op 179 boekjes. 

Er hebben 37 rondzendingen gelopen. In 2015 was dit nog 48, het lagere 
aantal heeft als oorzaak het stoppen van sectie 6. De gemiddelde uitnamen lag 
op € 58,62, ruim 40 % hoger dan in 2015 (€ 41,70). De bruto opbrengst van 
het rondzendverkeer bedroeg € 211,42. 

(voor het volledige verslag van het Rondzendverkeer zie pagina 20) 

4. Commissie Nalatenschappen 

In 2016 is 6 keer een beroep gedaan op de Commissie Nalatenschappen, was 7 
keer in 2015. Hierbij zat ook de verzameling van wijlen dhr. Peels. 

(voor het volledige verslag van de Commissie Nalatenschappen zie pagina 21) 

 

In februari hebben we uitgebreid ons 25 jarig jubileum mogen vieren. 
Veel leden hebben met hun introducé hieraan deelgenomen. De aanwezige 
leden hebben allen een pen gekregen om de quiz in te kunnen vullen en als 
aandenken een briefopener. Ook de 13 jubilarissen zijn gefêteerd. Van de 
meeste leden was na veel speur en leeswerk wel een anekdote te vertellen. 
Daarnaast kregen twee leden de titel “Lid van Verdienste”. Alle leden hadden 
hiertoe hun stem uit mogen brengen. 

Tijdens de jaarvergadering in maart werd door alle leden ingestemd met een 
contributieverhoging. De contributie bedraagt vanaf 2017 € 12,50 per lid en 
€ 20,00 voor een echtpaar. 

Door Peter Wittgen en Paul Grol werd weer twee keer een quiz voorbereid 
welke steeds door circa 30 deelnemers werd ingevuld. De uitkomst met uitleg 
leverde altijd weer nieuws op.  

Martin Sutherland hield in oktober een lezing over “postmechanisatie”. 

In december kregen de aanwezige leden tijdens de clubavond een agenda 
aangereikt.  

Verder is dit jaar weer deelgenomen aan de Rabobank Clubkascampagne. Door 
een gewijzigd beloningssysteem per stem hebben we € 257,15 ontvangen. 

De loten van de Grote Clubactie werden bijna allemaal verkocht. De opbrengst 
hiervan bedroeg € 280,50. 

Deelname aan de seniorenbeurs is een vast onderdeel van de vereniging 
geworden om zich te promoten. 

Verder is een start gemaakt met het vervaardigen van schilderijlijstjes met 
daarin postzegels per branch/soort zaak. 

Ook de poging advertenties binnen te halen blijft voor u allen van kracht. 



VERSLAG BEURSZAKEN 2016 

Afgelopen jaar heeft de ruilbeurs 10 x plaatsgevonden. 

Het aantal betalende bezoekers was 251 (231)  
Het aantal bezoekende leden bedroeg 237 (204) 

De drukst bezochte beurs was in november met 58 bezoekers en de slapste 
was februari met slechts 39, maar dat had waarschijnlijk met carnaval te 
maken; juni was ook slecht bezocht met 42 bezoekers. 

Van een negatief resultaat van Euro 143,40 in 2015 naar een negatief saldo in 
2016 van Euro 113,80. Er zijn dit jaar weer drie betalende  bezoekers lid van 
onze vereniging geworden  

Alle leden die hand- en spandiensten hebben verleend voor het klaarzetten van 
de tafels en stoelen etc. willen wij hierbij hartelijk danken. 

Martien Panhuijzen, Frank Stokmans (Beurszaken) 

VANUIT HET BESTUUR 
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In samenwerking met de commissie nalatenschappen trachten we een nieuwe 
inventarisatiekaart uit te brengen. De voorbereidingen zijn al in een 
vergevorderd stadium. 

Naast de agenda voor de bestuursvergadering, de verslagen van de 
bestuursvergaderingen, de afsprakenlijst, de clubavondverslagen, de verslagen 
van de wilde veilingen en de ledenadministratie is er nog contact geweest met 
de Voorsterphilatelie, de Eindhovense Postzegelvereniging, Postzegelvereniging 
Heeze, Het blad Filatelie om onze ruilbeursdata daarin vermeld te krijgen, het 
sorteercentrum ’s-Hertogenbosch, de Senioren-markt voor inschrijving 
deelname aan de seniorenbeurs en de Rabobank vanwege de 
clubkascampagne. 

Verder is er veel internet verkeer geweest tussen alle bestuursleden om hen 
vragen voor te leggen of over bepaalde zaken hun mening te vragen. Het was 
fijn werken met deze collega’s en ik hoop dat dit zo blijft. 

Als secretaris wil ik namens het bestuur en alle leden de vrijwilligers van D’n 
Turfberg bedanken voor de gastvrijheid. Verder wil ik ook namens het bestuur 
iedereen bedanken die het afgelopen jaar weer een bijdrage heeft geleverd aan 
de totstandkoming van alle activiteiten van onze vereniging.  

Ook tijdens mijn afwezigheid vanwege een nieuwe heup zijn diverse personen 
ingesprongen en is alles gewoon doorgegaan. Het gezegde “niemand is 
onmisbaar” klopte ook hier gelukkig.  

Ik hoop dat 2017, ook al hebben we geen jubileumfeest, weer net zoveel 
postzegelplezier oplevert dan het vorige jaar. Met uw inbreng gaat dat zeker 
weer lukken. 

Joop van Gils 

Secretaris (februari 2016) 
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maand 
soort 

veiling 
# kavels 
te koop 

# kavels 
verkocht # bieders Opbrengst 

# leden 
aanwezig 

# loten 
verkocht 

jan club 29 29 17 172,50 38 61,00 

febr wild 68 57 21 230,25 36 55,50 

mrt club 29 20 13 80,25 37 70,75 

apr club 29 21 15 67,00 29 45,75 

mei club 76 61 14 185,00 29 50,75 

jun wild 55 50 17 180,00 32 56,00 

sep wild 59 48 16 232,50 34 55,00 

okt club 42 39 16 92,00 32 56,00 

nov club 63 61 22 359,00 34 66,50 

dec wild/
Kerst 

103 72 21 452,50 36 63,50 

Totaal 
2016 

  553 458 
= 83% 

172 
= 51% 

2051,00 337 580,75 

Totaal 
2015 

  458 355 
= 77% 

onbekend 1179,00 
alleen wilde 

veiling 

320 554,00 

VERSLAG CLUBAVONDEN 2016 

In 2016 zijn 10 clubavonden gehouden met 6 club veilingen 
en 4 wilde veilingen. De volgende tabel geeft een compleet 
overzicht van de soort veiling, het aantal aangeboden- en 
verkochte kavels, het aantal bieders en de opbrengst, het 
aantal aanwezige leden op de clubavond en de bruto opbrengst van de loterij. 

Joop van Gils (Secretaris) 
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VERSLAG RONDZENDVERKEER 2016 

Boekjes 

We zijn dit jaar gestart met een voorraad van 206 boekjes, 
ingeleverd en afgerekend waren respectievelijk 96 (167) en 
123 (110). Daarmee kwam de eindvoorraad 179 boekjes in 
het rondzendverkeer. Van de boekjes ingeleverd in 2015 
lopen er per 1 januari nog 83 en deze worden naar 
verwachting medio 2017 grotendeels en de rest ultimo 2017 afgerekend. 

Dit jaar hebben er 37 (48) rondzendingen gelopen. Het lagere aantal heeft als 
oorzaak het stoppen van sectie 6, welke is samengevoegd met secties 1 en 2. 
Het hele jaar hebben er 11 boekjes per rondzending gecirculeerd. 

Financiële zaken 

De gemiddelde uitname in 2016 was beduidend hoger per rondzending € 58,62  
(€ 41,70). Uit 4 boekjes werd niets uitgenomen, uit 19 boekjes meer als 50%. 
Uit de cijfers van de penningmeester bleek al dat het positieve resultaat 
ongeveer € 211,42 bedroeg. (excl. premie verzekering). 

Deelnemers 

Het aantal deelnemers is dit jaar gelijk gebleven op 27. 

Inzenders 

In 2016 waren er wederom 7 inzenders 

Medewerkers 

Door het opheffen van sectie 6, is Lenie Geerets gestopt als sectiehoofd, verder 
zijn de sectiehoofden dit jaar ongewijzigd gebleven. Bij deze mijn dank aan 
Lenie Geerets, Marian van Hest, Ton van den Eijnde en Henk Janssen voor het 
werk wat zij voor het rondzendverkeer hebben gedaan. 

Frank Stokmans (Rondzendleider) 



VERSLAG COMMISSIE NALATENSCHAPPEN 2016 

In 2016 is er 6 keer een beroep gedaan op de Commissie Nalatenschappen, 
(was 7 keer in 2015). Daarbij troffen we wederom een grote diversiteit in 
kwantiteit en kwaliteit aan. Hier volgt een verslag van de adviezen in 2016. 

 

Verzameling 1: 18 januari 2016 

Deze weduwe heeft, gezien er geen belangstelling vanuit de familie bestaat de 
verzameling voort te zetten, besloten de nalatenschap te verkopen. 

Het is een behoorlijk omvangrijke collectie bestaande uit een gedeelte dat ons 
geschikt leek om door de BPV te Eersel te worden geveild , een gedeelte dat 
meer voor kleinschaliger verkoop , bijvoorbeeld via onze eigen clubveilingen, 
toegankelijk is en een apart muntensegment. 

Geschikt voor BPV: 

• Leeg Importa album Nederland tot 1981. 

• Leuchturm album Nederland tot 1960, kwaliteit divers, behoorlijk gevuld, 
merkwaardige vacatures. 

• Leuchturm album Nederland 1960 – 1990, kwaliteit goed, nagenoeg 
compleet. 

• Doos PTT-mapjes no 1 – 138 compleet. 

• Map FDC’s (met adres). 

• Album Frankrijk/Oostenrijk/Zwitserland/Vaticaanstad, ca 1980 – ca 1994; 
veelal postfris en compleet. 

• Album Duitsland BRD/DDR, ca 1980 – 1994; veelal postfris en compleet 
(met blokken). 

• Album Belgie, ca 1980 – 1994; veelal postfris en compleet (met mapjes). 

Geschatte opbrengst: € 400 -500 (uiteindelijke opbrengst 242,50). 

Geschikt voor eigen veiling: 

• Stockboekjes: Sport (€ 5), Belgie (€ 5), Azie (met China/Japan €????) 

• Stockboeken: Flora (>€20), Britse kolonien (mooi dik stockboek €30),  
West-Europa (€10), Schepen en vogels (€15), paarden (€5), diverse 
(vlinders etc €15), Israel met tab (€10), Frankrijk (€15), Engeland (€25), 
Nederland divers (€30), Nederland blokken en vellen (€30) en enkele lege 
stockboeken (€10). 

Geschatte opbrengst: €250 – 350 (uiteindelijke opbrengst 242,50). 

Muntensegment: 

Apart te bekijken, geen advies gegeven. 

Het deel geschikt voor BPV zal door Piet Mulder naar Eersel worden gebracht, 
het deel voor eigen veiling is door ons meegenomen en het muntensegment 
blijft vooralsnog in de kluis. 

VANUIT HET BESTUUR 
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Verzameling 2: 2 februari 2016 

Dhr. de Warle heeft jaren geleden de postzegelverzameling van zijn opa en 
vader voortgezet. Daarna heeft hij het verzamelen wegens omstandigheden en 
tijdsgebrek op een laag pitje gezet met de bedoeling dit later, als hij oud is, 
weer op te pakken. Die tijd is nu gekomen, maar het postzegelverzamelen 
geeft hem meer stress dan voldoening; het is hem gewoon allemaal teveel. 

Dat blijkt al meteen uit de twee koffers die hij heeft meegebracht waaruit een 
15-tal albums tevoorschijn komen, er staat nog een derde koffer met 
honderden zakjes in de auto. 

Piet en ik kijken de albums door en constateren een grote verscheidenheid aan 
zegels maar veel matig materiaal dat de albums slechts gedeeltelijk vult. 

Een beschrijving van de meest opvallende albums: 

• Twee albums Nederland vanaf 1952 gestempeld en enkele postfris, zeer 
schaars gevuld. 

• Twee albums Zwitserland, zelfde commentaar. 

• Album Bund en een album DDR wederom matig gevuld, zelfde commentaar. 

• Mooi album oude Duitse Staten en Duitse Rijk, redelijke inhoud, veel "afval". 

• Een album Scandinavië, zelfde commentaar. 

• Vele kleinere albums met veel zegels ingestoken, meest doorsnee materiaal 

Nu zijn we aanbeland bij de kistjes en zakjes en de heer de Warle maakt 
aanstalten om het derde koffer uit de wagen te gaan halen. Piet en ik hebben 
het echter wel gezien en stellen hem de hamvraag: ."Wat wilt u ermee doen". 
Antwoord: "ïk wil er van af". 

Henk overweegt om een deel bij de vereniging te laten veilen maar Piet vindt 
het verstandiger om alles naar de BPV te brengen. Na veel wikken en wegen 
gaan dhr. de Warle en Henk met het voorstel van Piet akkoord. Er wordt een 
afspraak gemaakt om na de Carnaval samen naar de BPV te gaan en het 
geheel ter veling aan te .bieden. 

(de opbrengst viel helaas lager uit dan gedacht maar dhr. Warle heeft toch een 
klein bedrag overgemaakt naar de vereniging als blijk van dank). 

Verzameling 3: 9 februari 2016 

Een mijnheer komt op de zondagse postzegelbeurs met de vraag of er iemand 
van de vereniging naar zijn postzegels kon komen kijken. Hij had die ooit via 
zijn schildersbedrijf gekocht maar zich er nooit in verdiept. 

Piet en Henk hebben deze heer bezocht en zijn "verzameling" bekeken. 
Het waren vooral gulden zegels uit de periode 1980-1992 postfris in jaar-
collecties en PTT-mapjes en een paar aardigheidjes (een klein boekje wereld, 
enkele enveloppen afgestempeld VELDPOST op vliegbasis Eindhoven, een 
envelop uit Legoland en twee PTT-Mapjes met stempel Bergeijk ter gelegenheid 
van de opening van een lokaal postkantoor aldaar).  

Er is besloten om de aardigheidjes aan te bieden via de clubveiling, de rest 
heeft Piet meegenomen en zal worden aangeboden via de BPV. 
(De opbrengst was niet noemenswaardig). 
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Verzameling 4: september 2016 

Na enkele jaren wikken en wegen heeft de familie Peels het besluit genomen 
om de verzameling van wijlen Jac Peels, oud lid van onze vereniging, van de 
hand te doen. We worden door mevrouw Peels en haar zoon allervriendelijks 
ontvangen. Na een eerste inspectie van de stapel albums, met daarin veel 
postfris, plakker en gestempeld door elkaar, doen we de volgende suggesties: 

• De euro-zegels te gelde maken tegen marktprijs (~ 65% postprijs). 

• Uit de vijf boeken Nederland de zegels met plakker zoveel mogelijk 
vervangen door postfrisse zegels uit het insteekboek Nederland om zo één 
mooie verzameling te maken. 

• De gestempelde zegels in de overige voordruk albums onderbrengen. 

• Verkavelen wat overblijft 

Als iedereen hiermee instemt gaan we aan de slag. Terwijl Henk en Leo zich op 
het postfrisse deel van de verzameling storten gaat Piet met het gestempelde 
deel aan de slag. Na een aantal uurtjes blijkt de avond tekort om het karwei te 
klaren en er wordt een afspraak gemaakt voor de volgende dag om het af te 
ronden. Als we klaar zijn is de verzameling als volgt te omschrijven. 

Geschikt voor de BPV: 

• Verzameling Nederland 1852 - 2011 in 5 goed gevulde luxe Davo albums 
met cassette. In ‘back of the book’ een flink aantal blokken, Dienst 
(gedeeltelijk gestempeld), Luchtpost en Port 

• Periode 1852 - 1940 ongebruikt met ook iets postfris. 

• Periode 1940 - 1951 postfris en ongebruikt. 

• Periode 1952 - 2011 postfris met hoog frankeergeldig nominaal. 
De jaargangen zijn in de albums een beetje slordig geplaatst, maar wel 
nagenoeg volledig en soms dubbel aanwezig 

• Verzameling Nederland in 1852 - 1995 in 3 goed gevulde Davo albums, 
voornamelijk gestempeld met veel mooie afstempelingen. 

• Rest restverzameling Nederland gestempeld, ongebruikt en postfris in 6 
insteekboeken en 1 Schaubek album (Nederland 1945 - 1987) in doos. 

Te veiling op de clubveiling van de vereniging: 

• 4 x leeg A4 insteekboek 16/32 blz. 

• 1 x A4 insteekboek 32/64 blz. 

• A4 insteekboek 16/32 blz. met tientallen klemstroken 

• A4 insteekboek 16/32 blz met nederlandse koloniën - alle gebieden 

• Blauwdruk nr. 8 

Het deel geschikt voor BPV zal door Piet Mulder naar Eersel worden gebracht, 
het deel voor eigen veiling is door ons meegenomen. 

(Ondanks de slechte markt voor nederlandse gulden zegels is de uiteindelijke 
opbrengst maar iets lager uitgevallen dan de initiële schatting en mevrouw 
Peels heeft laten weten uitermate tevreden te zijn over de afhandeling). 
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Verzameling 5: augustus 2016 

Begin augustus heeft dhr. Lazeroms advies van de commissie nalatenschappen 
gevraagd betreffende een kleine filatelistische erfenis van zijn vader. Het ging 
om een middelgroot stockboek, gevuld met overwegend “ruilmateriaal” , veel 
Nederland op briefstukje en enkele zegels oud België met aanhangsel en enkele 
voorafstempelingen, aangevuld met enkele enveloppen met wat losse zegels. 

Advies: veiling Eersel (zo deze verzameling daar al zou worden aangenomen), 
danwel veiling bij onze vereniging. Zou dit laatste het geval gaan worden dan 
zal hij nog contact opnemen 

(tot op heden hebben we nog niets vernomen). 

 

Verzameling 6: oktober 2016 

Op de zondagse beurs werd ik benadert door de heer en mevrouw Bouman die 
advies vroegen over een kleine verzameling postzegels; ze waren met name 
geïnteresseerd in de waarde. De postzegels zaten opgeborgen in een paar 
albums en oude koekblikken. 

Na een korte bezichtiging kon ik melden dat de opbrengst op zijn hoogst een 
paar tientjes zou bedragen, maar dat ik iets meer tijd nodig had om alle zegels 
grondiger te bekijken. Ik zou de zegels meenemen en erop terug komen. 

Na een tweede schatting waarbij ik nogmaals alle zegels heb bekeken is de 
verwachting niet verandert en de opbrengst zal tussen de 15,- en 25,- euro 
bedragen. Er werd besloten de zegels te veilen op de clubavond van januari 
van de vereniging. De verzameling werd verdeeld in de volgende kavels: 

• mooi album Nederland, begin tot 1962, waaronder oud Willem III 

• Kistje FDC's nr. 48,60,76, etc. 

• Kinderzegels in orig. Envelop jaren 1980-84-86-87-89- 90-92-93  

• 12 Kinderbedankkaarten 

• 6 speciale FDC's 

• Enkele A6 insteekboekjes 8/16 blz met zegels 

• Een A4 insteekboek 8/16 blz met zegels. 

• 35 zegels op papier gelopen 

• Zilveren zegel Fl. 12,75 van Nederland 

(De totale opbrengst is uiteindelijk uitgekomen op €26,35.) 

 

Leo van Hoof, Piet Mulder, Henk Janssen. 

Commissie Nalatenschappen 
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Functie: Naam: Aantredend: Aftredend: 

Voorzitter Henk Janssen 08-02-2013 02-02-2018 

Secretaris Joop van Gils 13-02-2015 02-02-2018 
 

Penningmeester Petra Jansen 11-03-2011 02-03-2018 
(bekijkt het per jaar) 

Alg. bestuurslid Jean Poos 13-02-2015 02-02-2018 

Alg. bestuurslid Martin Sutherland 13-02-2015 02-02-2018 

AANTREDENDE EN AFTREDENDE BESTUURSLEDEN 

OVERIGE FUNCTIES BINNEN DE VERENIGING 2016 

Rondzending: Rondzendleider     F. Stokmans 

Rondzending: Sectiehoofd  - sectie 1  H. Janssen 

        - sectie 2  T. van den Eijnde 

        - sectie 4  M. van Hest 

        - sectie 6  L. Geerets 

Rondzending: Controlelid 1     J. van Gils 

Rondzending: Controlelid 2     F. Stokmans 

Ruilbeurs: Organisatie       F. Stokmans, M. Panhuijzen, 

Ruilbeurs: Assistentie       E. Kox, J. van Gils 

Clubblad: Redactie       H. Janssen, L. van Hoof 

Clubblad: Drukken / verspreiden     M. Panhuijzen, J. van Hest, 
            H. van den Heuvel 

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

Clubavond - Loterij       H. van den Heuvel,  
            P. van Wijnen  

Clubavond – Veiling       E. Kox, Martin Sutherland, 
            J. van Gils, P. Jansen 

Bibliothecaris         H. Janssen 

Rondzending verjaardagskaarten     M. van Hest 

Organisatie Grote Clubactie     P. Jansen 

Advertentiebeheer        F. Stokmans, P. Jansen 

Andere zaken         J. van Gils, H. Janssen 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 

TOTALE BATEN 

 Begroting Rekening 

 2017 2016 2016 2015 

Contributies 1080 800 820,00 780,00 

Rente/kosten -100 30 -93,45 -14,71 

Interne verlotingen 300 300 314,65 319,00 

Interne veilingen 150 150 186,55 179,81 

Rondzendverkeer -12 50 55,53 34,75 

Maandblad -55 -20 -49,15 -56,64 

Beurs -90 -90 -113,80 -142,90 

Grote clubactie 277 200 280,50 157,50 

Baten 1550 1360 1400,83 1256,81 

Bijzondere baten 350 400 447,75 482,71 

Totale baten 1900 1760 1848,58 1739,52 

 Begroting Rekening 

 2017 2016 2016 2015 

Com. Nalatenschappen   64,45 30,00 

Verkoop clubkavels  150 200 126,15 240,55 

Ontvangen donaties 200 200 257,15 202,16 

Totale bijzondere baten  350 400 447,75 482,71 

BIJZONDERE BATEN 

 Begroting 

 2017 2016 2016 2015  

Totale baten 1900 1760 1848,58 1739,52 

Totale Lasten 1120 2375 3269,98 1262,70 

Saldo 780 -615 -1421,40 476,82 

Rekening 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 



ACTIVA 

 31-12-’16 1-1-’16  31-12-’16 1-1-’16 

Betaalmiddelen 3215,01 4716,51 Vermogen 3453,00 4874,40 

Vorderingen 243,22 481,81 Kortlopende 
schulden 

175,00 135,00 

Voorraden 172,77 279,43 Te betalen 
lasten 

3,00 468,35 

Totaal 3631,00 5477,75 Totaal 3631,00 5477,75 

PASSIVA 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

TOTALE LASTEN 

 Begroting Rekening 

 2017 2016 2016 2015 

Zaalhuur Turfberg  250 25 250,00 250,00 

Bibliotheek  20 0 11,25 71,10 

Admin/secretariaat  20 0 16,00 0,00 

Kosten website  0 0 0,00 0,00 

Portokosten  100 70 164,33 143,70 

Representatiekosten  0 25 0,00 38,67 

Bestuurskosten  0 0 0,00 0,00 

Kosten ALV  100 100 79,10 80,30 

Vereniging aktiviteiten  600 600 539,00 648,93 

25-jarig Jubileum  0 1300 2180,30 0,00 

Seniorenmarkt / beurs  30 30 30,00 30,00 

Totale Lasten  1120 2375 3269,98 1262,70 

Petra Jansen 

Penningmeester 



POSTZEGELS VAN BIJZONDER MATERIAAL 

Verreweg de meeste postzegels zijn gedrukt op normaal papier. Soms maken 
postadminstraties daar een uitzondering op. Dit artikel geeft een overzicht 
welke bijzondere materialen, vooral de laatste jaren, zoal in postzegels zijn 
verwerkt. Laten we dicht bij huis beginnen met Nederland. 

In 2001 gaf Nederland een zilveren postzegel uit waarvoor de verzamelaar wel 
wat moest betalen, namelijk 12,75 gulden. 

Later verschenen er nog enkele zilveren zegels, veelal in beperkte oplage en 
speciaal voor verzamelaars. Een voorbeeld hiervan is de serie zeehelden uit 
2011 met o.a. Een afbeelding van Piet Hein. Ook werd het mogelijk om een 
persoonlijk zilver postzegel te laten maken, kosten € 34,95 per stuk ! 

Vorig jaar werden er nog twee zilveren zegels met afbeeldingen van Tom Poes 
en Olivier B. Bommel uitgegeven ter ere van hun 75-jarig jubileum. 

Maar ook andere materialen werden in zegels verwerkt. Zo verschenen in 2006 
twee lenticulaire zegels van schaatslegendes Ard Schenk en Yvonne van Gennip 
naar aanleiding van de Olympische Spelen in Turijn, motto Going for Gold. Het 
materiaal is plastic folie waarin 12 beelden zijn verwerkt die lijken te bewegen. 

Als hommage aan de Nederlandse film verschijnt in 2010 eenzelfde zegel met 
Carice van Houten. Inmiddels is de druktechniek verbetert en kunnen er tot wel 
30 beeldjes worden verwerkt wat resulteerd in een filmpje van 1 seconde. 

In 2007 verscheen er een velletje met 
postzegels waar niet alleen bloemen op 
stonden afgebeeld, maar ook 
bloemzaadjes in waren verwerkt. 
TNT kondigde destijds trots aan dat dit 
een wereldprimeur was. Eerst zou 
Oostenrijk ook meedoen, maar de 
Oostenrijkers haakten uiteindelijk af. 

ARTIKEL 
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De belgische post maakt iedere vijf jaar een 
speciale postzegel naar aanleiding van de 
bloemen- en plantententoonstelling de 
Gentse Floraliën. In 2010 sierden de Lychnis 
atrosanguinea (beter bekend als ‘prikneus’) 
en de Nicotiana alata (siertabak) de speciale 
uitgiften. Bijzonder bij deze uitgifte is het 
zaadje van  de ‘prikneus’ dat op elk zegelvel 
gekleefd was. 

 

Oostenrijk heeft waarschijnlijk wel het record aantal 
bijzondere producties. In 2008 verscheen er in verband met 
het Europees voetbalkampioenschap een postzegel van leer 
in de vorm van een voetbal. Niet alleen het materiaal is 
apart, maar ook de ronde vorm van de postzegel kom je  
niet zo vaak tegen. 

 

Een andere cirkelvromige postzegel van 
Oostenrijk komen we in 2006 tegen.  
In een blokje, met de welluidende naam 
“Post aus einer anderen Welt” zien we in 
een blokje een ronde postzegel, die de 
aarde moet voorstellen. Op de aarde valt 
vanuit het heelal een meteoriet. 
Op deze postzegel is meteorietstof 
verwerkt, wat je ook goed kunt voelen.  

 

In 2004 heeft Oostenrijk een blokje uitgegeven waar echte Swarovski kristallen 
in waren verwerkt. Dit zijn wat je noemt “juweeltjes van postzegels”. Dergelijk 
kristallen zijn ook verwerkt in een zegel uit 2015 in de vorm van een Lederhose 
van echt Alcantara-Leder. 
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ARTIKEL 

De vrouwelijke tegenhanger van de Lederhosen is het “Dirndl” 
jurkje dat in 2016 in postzegelvorm verschijnt in de typische 
kleuren van dit vrouwelijke nationale kostuuum. Na vele jaren 
waarin geen nationale kledij werd getoond in Oostenrijk is het 
weer helemaal modern om dit te dragen in hotels en op 
feestelijke evenementen zoals de vele zomerfestivals. De zegel 
is vervaardigd uit stof en dat is pech voor huis-drukker Joh. 
Enschedé, want deze zegel werd niet gedrukt maar gebreid 
door Hammerle & Vogel uit Lustenau, Oostenrijk. Pikant detail: 
de firma Hammerle & Vogel is vooral bekend van ondermode. 

Oostenrijk bracht eerder geborduurde zegels uit in 2005 en 
2008 met de afbeelding van een Edelweiss de "koningin van de Alpenbloemen", 
en een afbeelding van een gentiaan. Maar de primeur was voor Zwitserland.  
Op 21 juni 2000 gaf de Swiss Post een geborduurde postzegel uit die in samen-
werking met de textielfabriek Bischoff Textil AG te St.Gallen werd ontworpen en 
geproduceerd. De postzegel werd geleverd op een ondergrond van zelfklevend 
marteriaal. Er bestaat ook een blokje van vier dat voor 20 Zwitserse Franken 
werd verkocht. Op 8 oktober 2004 volgt Italië met een geborduurde postzegel. 
De bloemen zijn het ontwerp van textielfabriek Arnaldo Caprai. Het italiaanse 
borduursel is wel duidelijk groffer van uitvoering dan de zwitserse zegel. 

Nu we toch bij Zwitserland en Italië zijn aanbeland, 
beide landen gaven een postzegel uit van hout.  

Om te benadrukken dat houtproductie een 
belangrijke factor is voor de Zwitserse economie 
verscheen in september 2004 een postzegel van 
grenenhout zo dik als een creditcard. 

Italië volgde in 2007 met een 3 mm dikke houten 
zegel met een afbeelding van de basilica di San 
Vincenzo in Galliano. Beide zegels zijn voorzien 
van een plaklaag, dus je hoeft de zegel niet op de 
envelop te spijkeren. 

Toch had geen van beide landen de primeur met 
de houten zegel, maar daarover meer in een 
volgend periodiek. 

(wordt vervolgt) 
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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. 




