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Secretaris Dhr. J. van Gils 
Lupinestraat 40 
5561 AD  Riethoven 
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joopvangils@hetnet.nl 

Algemeen Bestuurslid Dhr. M. Sutherland 
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henk.janssen@onsmail.nl 

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

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@kpnmail.nl 

Algemeen Bestuurslid Dhr. F.Boons 
Hartelstein 35 
5655 AJ, Eindhoven 

 
Tel: 040-2521440 
f.boons@telfort.nl 

Commissie 
Nalatenschappen 



Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 8 maart 2019, aanvang om 
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). 

AGENDA 
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RUILBEURSAGENDA 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN AGENDA BIJEENKOMST 

Vrijdag 12 april 
 - Lezing en postzegelquiz 

Vrijdag 10 mei 
 - Workshop taxatie 

1. Welkom en mededelingen 

2. Loterij 

3. Bekijken kavels 

4. Wilde Veiling 

5. Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

2-mrt 10:00-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Brasserie - Feestzaal Lommel 

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

2-mrt 9:30-12:00   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

3-mrt 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

9-mrt 10:00-15:00   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1,00  

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

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

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

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

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

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

6-apr 10:00-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

6-apr 9:30-12:00   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

7-apr 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  



Kort na 20.00 uur neemt Henk de bel in de hand om de aanwezige leden op te 
roepen hun plaats in te nemen en opent hij de Algemene Ledenvergadering. 
Henk heet de 43 leden (50% opkomst, geweldig) welkom en geeft aan dat hij 
zal trachten het schema aan te houden dat in het clubblad staat en ook op een 
scherm getoond wordt. Naast de Algemene Ledenvergadering zijn er ook nog 
drie jubilarissen en is er een iets uitgebreidere clubveiling. Henk geeft aan dat 
vanaf vandaag in de bibliotheek een boek is opgenomen met de titel  
“De gestolen postzegel”. Voor liefhebbers natuurlijk dus te leen voor een paar 
uur leesplezier. 

Vervolgens toont Henk een sheet waarop de leden weer opgeroepen worden 
hun stem uit te brengen op onze vereniging tijdens de Rabobank Clubkas Cam-
pagne. Tracht ook uw stemmen te ruilen met leden van andere verenigingen 
zodat we weer het maximale aantal stemmen binnen halen. Graag dus een 
oproep aan alle leden binnen het werkgebied van Rabobank de Kempen om op 
onze vereniging te stemmen. Er wordt dit jaar weer € 230.000,00 beschikbaar 
gesteld voor deze actie. Iedereen die een rekening heeft lopen bij de Rabobank 
in de Kempen kan gratis lid worden. 

Vervolgens toont Henk de sheet met daarop het programma voor de komende 
maanden. In maart hebben we een wilde veiling ( 3 kavels per persoon in te 
leveren), in april een Postzegelquiz, een lezing en een clubveiling, in mei een 
workshop taxeren ( wilt U iets van uw verzameling gratis getaxeerd hebben 
dan mag U dit in april aan Joop van Gils overhandigen) en in juni weer een 
wilde veiling met 3 kavels per persoon in te leveren. 

Daarna reikt Henk mij de microfoon aan om het secretarieel jaarverslag over 
2017 aan de leden ter goedkeuring voor te leggen. Het verslag staat ook in het 
clubblad van februari 2019 afgedrukt. Het voorlezen van dit verslag mag 
achterwege blijven van de leden en zonder opmerkingen wordt dit verslag door 
de leden akkoord verklaard. 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 8 FEBRUARI 2019 



Vervolgens wordt de tekst van het secretarieel jaarverslag 2018 voorgelezen.  
U vindt een afdruk van dit verslag in dit clubblad (zie pag. 14). Tijdens het 
voorlezen van dit verslag wordt één minuut staande stilte in acht genomen om 
onze overleden leden mevr. L. Geerets en de heer J. Luijten te herdenken. 

Daarna wordt in het kort 
iets gezegd over de 
ruilbeurzen, bezoek aan de 
club-avonden, verkoop van 
loten, de veilingen, het 
rondzendverkeer en de 
commissie nalatenschap. 
De daarbij behorende tabel-
len vindt u ook terug in ons 
clubblad (zie pag. 17). 

Ook wordt aangegeven  
welke grote bedragen we 
ontvangen hebben door 
deelname aan de Rabobank 
Clubkas Campagne ( € 164,50) en de Grote Clubactie ( € 378,50). 

In het kort worden even de activiteiten opgesomd die we in 2018 met behulp 
van onze leden hebben plaatsgevonden. 

Het clubblad kreeg daarna extra aandacht in het verslag. Zowel Henk Janssen 
als Leo van Hoof zijn in staat om maandelijks ons clubblad te voorzien van 
wijsheden over postzegels. Ook de interviews met leden worden als interessant 
ervaren. Een welverdiend warm applaus kregen de heren vanuit de zaal. 

Onder dankzegging naar het personeel van D’n Turfberg voor de goede 
verzorging en vooral een dankzegging naar onze (medewerkende) leden kon ik 
mijn verslag afsluiten. Gelet op uw reactie kon U zich in de meeste uitspraken 
wel vinden waarvoor mijn dank. 

Daarna kon Frank de jaarcijfers toelichten (zie pag. 20). Op sheet 26 staan in 
de kolom rekening 2018 de foutieve bedragen. In dit clubblad staat de gecorri-
geerde versie. We zien ook terug de jaarlijkse reservering voor ons volgende 
jubileum en de reservering voor risico van het rondzendverkeer. Henk merkt op 
dat gelet op de resultaten voor 2019 geen contributieverhoging noodzakelijk is. 

Namens de kascontrole commissie bestaande uit de heren H. van Engelen en 
H. van den Heuvel geeft Hans aan dat de administratie inclusief de controle op 
het rondzendverkeer tot geen enkele opmerking heeft geleid en volledig correct 
is verantwoord. De vergadering kan zich bij deze uitkomst aansluiten en ver-
leent zowel Penningmeester als bestuur decharge voor de administratie over 
2018, waarvoor onze dank. 

Henk mag aan Hans een flesje wijn overhandigen voor de door hem verleende 
twee kascontroles. De kascontrolecommissie voor komend jaar bestaat nu uit 
de heren H. van den Heuvel en P. Grol ( is niet aanwezig maar als reserve 
schuif je automatisch door naar de 2e plaats). 
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Joop verzoekt aan de vergadering of een nieuwe kandidaat zich als reserve op 
de lijst wil laten plaatsen. Mevrouw J. Roosen-Goudsmit meldt zich spontaan 
aan zodat ook deze vacature weer ingevuld is. Onze dank voor de snelle 
reactie. 

De heer H. van den Heuvel stelt de vraag of er geen plaatsvervangend 
penningmeester benoemd moet zijn. Henk geeft aan dat de bankzaken door 
hem bij een calamiteit direct kunnen worden overgenomen. Frank merkt op dat 
de administratie als back-up om de 3 maanden naar Henk wordt gezonden. Wij 
hebben door de ervaringen met het plots overlijden van mevrouw Petra 
Janssen veel geleerd en denken daardoor de benodigde maatregelen getroffen 
te hebben voor de toekomst. 

De Bestuurssamenstelling wordt nu besproken (zie pag.19). Omdat de heer  
J. Poos ons na 4 jaar gaat verlaten is een oproep gedaan voor vervanging.  
De heer Frank Boons heeft zich hiervoor aangemeld en wil de komende 3 jaren 
onze vereniging mee besturen. Als Henk dit aan de vergadering voorlegt krijgt 
Frank een applaus en wordt daardoor bestuurslid van onze vereniging. 

Ook Henk is aftredend maar heeft gelukkig te kennen gegeven weer 3 jaar 
door te willen gaan in de functie van voorzitter. Als Joop deze vraag aan de 
vergadering voorlegt is er geen enkele hapering bij de aanwezigen om daarmee 
spontaan in te stemmen. Henk fijn dat je tot 2022 weer de scepter wilt 
zwaaien. 

Dan komt het overzicht aan bod met de overige functies binnen de vereniging. 
Op de sheet staat 2017 maar dat moet zijn 2019. Als sectiehoofd rondzending-
en sectie 4 staat nog steeds Mevr. M. van Hest. Deze vacature staat nog open 
evenals controle lid van het rondzendverkeer. Eventuele kandidaten kunnen 
zich bij de heer F. Stokmans melden. 



Diverse leden maken van de rondvraag gebruik: 

De heer F. Segers maakt zijn compliment aan de vereniging omdat de zaken 
keurig op orde zijn en nagenoeg alle functies zijn ingevuld. De vergadering kan 
zich daarin vinden en bekrachtigt dit met een applaus. 

De heer L. Mommers merkt op dat in onze statuten geen passage staat waarin 
is opgenomen dat voorzitter en secretaris niet gezamenlijk mogen aftreden. 
Henk zal e.e.a. controleren en de vraag zal meegenomen worden naar de 
eerstvolgende bestuursvergadering. Ook zal worden nagegaan of hiervan iets 
in het huishoudelijk regelement is opgenomen of opgenomen moet worden. 
Verder blijkt uit het schema van de bestuurssamenstelling al dat we hiermee al 
wel rekening houden zodat voorzitter, secretaris en penningmeester niet 
gezamenlijk hun “einddatum” bereiken. 

De heer R. van der Heijden vraagt naar het onderhoud van de Website. Deze 
wordt door Henk Jansen bijgehouden en regelmatig bijgewerkt. Helaas is er 
niet altijd tijd aanwezig om deze up to date te houden. Het verzoek is aan alle 
leden om eventuele hiaten of aanvulling aan Henk door te geven. 

De heer H. van Engelen geeft aan dat bij het veilen de heer E.Kox nog steeds 
kwartjes gebruikt om op te bieden en vraagt zich af of vanaf hogere bedragen 
geen grotere intervallen gebruikt kunnen worden. Eddy merkt op dat hij het 
best leuk vindt om op deze wijze het veilen te laten verlopen. Overigens 
ontdekten we al direct bij de veiling vanavond dat soms grotere intervallen 
gebruikt werden. 

Tot slot van het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering vroeg 
Henk aan de heer J. Poos om even naar voren te komen om hem te bedanken 
voor de 4 jaren dat hij in het bestuur had gezeten. Met een flesje wijn als dank 
nam Jean afscheid van het bestuur. 

Om 20.55 uur, bijna conform de planning, kan Henk de pauze aankondigen.  
In deze pauze kunnen we allemaal genieten van een extra drankje dat door de 
vereniging aan de leden wordt aangeboden. Daarnaast is er tijd om de kavels 
van de veiling op het biljart te bekijken. 
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Om 21.20 uur roept Henk de leden op om te starten met het 2e gedeelte van 
de avond. We hebben dit jaar weer 3 jubilarissen die 25 jaar lid zijn van onze 
vereniging te weten de heren C Keijzer, R. van der Heijden en H. Jereskes. 
Om gezondheidsredenen kan de heer Keijzer niet aanwezig zijn. Henk en Joop 
zullen de heer Keijzer thuis komende weken een keer gaan opzoeken. 

Allereerst vraagt Henk dhr. Huub Jereskes en 
zijn vrouw Bep naar vooren. 

Henk heeft begrepen dat het verzamelen bij 
Huub als kind al in het bloed zat en dat hij van 
alles verzamelde, klopt dat? 

Huub vertelt dat hij inderdaad van alles 
verzamelde; suikerzakjes, sigaren-bandjes, 
lucifermerken en ook postzegels. 

Daarna brak er een tijdperk aan van muziek in 
een Beatgroep, R&B groep en diskjockey, maar 
het gezelligste was wel het blazen van de tenorsax in het blaasorkest 
“Pagatoete”. Wat betekend “Pagatoete” eigenlijk? 

Huub legt uit dat het een blaasorkets was van vaders en dat het een samen-
trekking is van de woorden Papa Gaat Toeteren. 

Vanaf ongeveer 1990 heb je het postzegelverzamelen weer fanatiek opgepakt. 
Onze vereniging is opgericht in 1991, dus dat kwam goed uit. Vanuit je beroep 
als grafisch ontwerper kijk je misschien wat anders tegen postzegels aan dan 
vele mede-filatelisten; je ziet het als “klein drukwerk”. Daar heb je ook je 
verzamelgebied van gemaakt. Misschien kun je daar wat meer over vertellen?  

Huub antwoord dat hij een uitgebreide verzameling heeft met het thema 
drukwerk en alles wat daar bij hoort. 

Henk legt uit dat wij regelmatig een postzegelquiz houden. Een vraag zou 
kunnen zijn:  Welke twee druktechnieken zijn gebruikt voor deze zegel? 
(Henk toont een zegel van het Duitse Rijk op het scherm) 

Zonder veel aarzeling antwoord Huub dat  
het een reliëfdruk is, de andere druk is op  
het scherm moeilijker te zien maar het lijkt 
wel een boekdruk. Dit is correct, Huub is 
geslaagd. 

Henk feliciteerd Huub met zijn 25 jaar 
lidmaatschap en zijn bijdrage aan de 
vereniging. Hiervoor ontvangt Huub een 
oorkonde en natuurlijk het speldje. 

En omdat we goed voor onze leden zorgen 
krijgt Huub ook nog een flesje wijn en zijn 
vrouw Bep een bosje bloemen. 

Ze krijgen een hartelijk applaus van de zaal. 



De volgende jubilaris is een bekend 
gezicht op onze clubavonden; Henk 
vraagt Rinus van der Heijden naar 
vooren te komen. 

Dag Rinus, laten we maar beginnen 
met de meest voor de hand liggende 
vraag: Hoe ben jij in 1994 bij onze 
vereniging gekomen? 

Rinus vertelt dat hij een maat had bij 
de MCB die ook postzegels spaarde  
en lid was van de vereniging. Hij is 
toen een keer meegegaan en ook lid 
geworden. 

Naast de hobby filatelie heb je nog een hobby, fietsen. Ben je wel eens op de 
fiets naar de clubavond gekomen ? 

Dat heeft Rinus nooit gedaan, maar hij heeft wel veel gefietst. Maar liefst 6 (!) 
keer heeft hij Diekirch - Valkenswaard volbracht en zijn langste fietsrit was  
17 uur van Parijs naar Luyksgestel. 

Henk snapt dat je vanuit Luyksgestel graag eens op vakantie wilt naar Parijs 
maar vanuit Parijs naar Luyksgestel ... maar goed, ik neem aan dat je dat soort 
afstanden nu niet meer fietst, dus dan heb je nu meer tijd om te postzegelen. 

Henk heeft vernomen dat Rinus dingen soms erg goed verstopt, soms zelfs te 
goed. Misschien kun je hier wat meer over te vertellen? 
(Henk toont een lot van de Grote Clubactie op het scherm). 

Rinus kwam een keer bij Frank Stokmans vertellen dat die hem de loten van 
het jaar daarvoor had verkocht. Gelukkig kwam enkele dagen later de aap uit 
de mouw; Rinus had ze in een map te goed opgeborgen. 

Naast regelmatig bezoeker van de 
clubavond en lid van de rondzend-
dienst is Rinus ook jarenlang 
controlelid geweest van het 
Rondzendverkeer. Henk heeft uit 
betrouwbare bron vernomen dat 
Rinus dat werk altijd zeer secuur 
deed en erg serieus heeft genomen. 

Henk dankt Rinus hartelijk voor 
zijn bijdrage aan de vereniging 
over de afgelopen 25 jaar. 
De oorkonde en speld zijn meer 
dan verdient. 
Daarnaast krijgt Rinus natuurlijk 
ook nog een flesje wijn. 

Er volgt een hartelijk applaus. 
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Dan is er nog een derde jubilaris, dat is dhr. Kees Keijzer. 

Kees was jarenlang een trouwe bezoeker 
van de clubavonden en de beurs in de  
tijd dat we in de Graver en Bommel zaten. 
Daarna is zijn gezondheid langzaam achter-
uit gegaan en die is inmiddels zo fragiel dat 
hij hier vanavond niet aanwezig kan zijn. 

Er is afgesproken dat Joop van Gils en ikzelf 
binnenkort een bezoek brengen aan dhr. 
Kees Keijzer en zijn vrouw Jeannette om de 

oorkonde, het 
speldje, een flesje wijn en een bosje bloemen 
persoonlijk te overhandigen. 

Afgelopen week zijn we hartelijk door Kees en zijn 

vrouw ontvangen in hun woning in Luyksgestel.  

Na een kopje koffie/thee en het ophalen van 

enkele herinneringen aan vroeger tijden zijn de 

oorkonde, het speldje, de wijn en de bloemen 

overhandigd. Kees en zijn vrouw waren zeer te 

spreken over het gebeuren en bekeken vol 

bewondering de oorkonde.  

Dan nu weer door met de vergadering. 

Door de heer H. van den Heuvel werd gevraagd of wij de foto met tekst van de 
huldiging niet kunnen melden bij het Eindhovens dagblad of het Valkenswaards 
weekblad zodat we meer reclame krijgen voor onze vereniging. Deze suggestie 
zullen we meenemen voor de komende periode. 

Om 21.35 uur direct na de huldiging van de jubilarissen kon de loterij een aan-
vang nemen. Peter had voor € 86,35 loten verkocht. De prijzen verdwenen 
weer snel van het biljart, waarbij de duurste zegel niet direct werd meege-
nomen door de eerste gelukkige maar pas als laatste zegel verdween. 

Dan het verloop van de veiling. Door de inbreng van een nalatenschap hadden 
we deze keer 47 kavels. Deze waren ingebracht door 3 leden ( kavel 1 t/m 30) 
en de rest door derden. Van de 47 kavels werden er 30 verkocht, van de eerste 
30 kavels 17 niet. Er waren 21 biednummers afgehaald en 16 leden konden 
iets bemachtigen. De totale omzet bedroeg € 451,50. Eddy werd door de voor-
zitter bedankt voor het veilen van de kavels. Ook kopers en verkopers bedankt. 

Ondanks het erg drukke programma was D’n Turfberg omstreeks 22.45 uur 
weer helemaal omgebouwd en opgeruimd. Nog even een laatste drankje aan 
de bar en voldaan naar huis. Allen weer graag tot ziens bij de volgende 
clubavond. 

Afmeldingen ontvangen van: Mevr. L. van Esch en heren H. Wijnen, P. Mulder, 
H. Smit, J. Bleijerveld, E. Gielis, P. Grol, G. van Daal, S. Kaerts en J. Ziekman. 

Henk Jansen, redactie en voorzitter en Joop van Gils, secretaris. 



LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN MAART 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

Dhr. J. Clippeleir    1-3 

Dhr. J. van den Ouden  4-3 

Dhr. F. Hermsen    10-3 

Dhr. C. Jolie   13-3 

Dhr. R. Immerzeel   18-3 

Dhr. P. van Gerwen  31-3 



LOTERIJ 

In de loterij van maart veel zegels met een 
thema: vogels, geiten, honden en voertuigen. 
De zegels van Nederland en België hebben een 
nominale waarde van ongeveer vier euro.  

Veel geluk in de loterij van maart. 
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SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2018 

Beste leden, beste collega verzamelaars, 

Het begint voor U en voor mij al stilaan te wennen om jaarlijks kort het reilen 
en zeilen van onze vereniging in een verslag te mogen weergeven. In het 
eerstvolgende clubblad zal dit verslag geplaatst worden en krijgt U van diverse 
onderwerpen de gedetailleerde informatie te lezen. We zullen natuurlijk wel de 
noodzakelijke onderwerpen uitgebreid behandelen om daarmee aan onze 
jaarlijkse verplichtingen te voldoen. 

Het bestuur is afgelopen jaar slechts 2 keer bij elkaar geweest. Het lijkt weinig, 
maar wij vergaderen niet als er geen noodzaak is. Veel zaken worden in het 
bestuur via mail of telefonische afstemming geregeld. Als er in een vereniging 
rust is en een goede sfeer heerst, moet je daarin niet al te veel veranderingen 
in aanbrengen.  

De bestuursvergadering in februari 2018 ging o.a. over de voorbereiding van 
de jaarvergadering in maart 2018, de benoeming van Frank Stokmans tot 
penningmeester en diverse anderen zaken. 

De bestuursvergadering in juni was voor een groot deel gewijd aan de AVG 
(Algemene Verordening Persoonsgegevens) of te wel de invoering van de 
privacywetgeving. In deze vergadering gaf Jean Poos te kennen dat bij de 
eerstvolgende jaarvergadering zijn bestuursfunctie ter beschikking komt gelet 
op drukke andere werkzaamheden. 

In het jaar 2018 hebben er veel mutaties in ons ledenbestand plaats-gevonden. 
We zijn gestart op 1 januari 2018 met 89 leden. Als vertrekkende leden hebben 
we in januari uitgeschreven mevrouw M. van Hest en de heren J. van Hest en 
A. Klink. In december 2018 hebben onze vereniging verlaten de heren  
R. Vallentin, E. Blauwkuip en H. van Liempd. In maart 2018 kwam mevrouw  
L. Geerets te overlijden en in juni 2018 de heer J. Luijten. Daarnaast mochten 
we gelukkig ook weer 5 nieuwe leden gedurende het jaar inschrijven te weten 
de heren F. Klerks, J. van Gils, P. Sprengers, J. Meijer en J. de Clippeleir. Daar-
mee staat de teller van ons ledenbestand per 31 december 2018 op 86 leden. 
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Tijdens de jaarvergadering mochten we 3 leden in het zonnetje zetten vanwege 
hun 25 jarig jubileum t.w. mevrouw L. van Esch en de heren A. van Hoof en F. 
Stokmans. We zijn er trots op dat mede door uw enthousiasme ons leden-
bestand erg stabiel blijft.  

Dan nu even 4 onderwerpen die we in het kort de revue laten passeren en 
waarvan u in het clubblad de nadere informatie ontvangt: 

1. Ruilbeurzen 

In 2018 hebben we 9 ruilbeurzen gehouden, de beurs op 1e paasdag is 
komen te vervallen. De 9 beurzen werden in totaal door 422 personen 
bezocht. Dat is gemiddeld 47 bezoekers. In 2017 was dat gemiddeld iets 
meer dan 50 bezoekers. De beurs in januari 2018 werd het drukst bezocht 
door 55 verzamelaars. Gemiddeld waren er elke beurs 25 leden aanwezig. 

2. Bezoek aan Clubavonden, veilingen en loterij. 

De 10 clubavonden werden door 367 leden bezocht, gemiddeld dus 37 
leden. De drukst bezochte maand was december met 48 leden.  
In 2017 was het gemiddeld bezoek 38 leden. 

Er waren zoals gebruikelijk weer 6 reguliere veilingen en 4 wilde/kerst 
veilingen. In totaal werden 604 kavels aangeboden waarvan er 450 
verkocht werden. De totale verkoopomzet bedroeg € 2427,85. 
In 2017 was de totale omzet circa € 35,00 hoger.  

De verkoop van de loten bracht € 694,05 op. Dit is nagenoeg gelijk aan de 
opbrengst in 2017. 

3. Rondzendverkeer 

In 2018 hebben 50 rondzendingen gelopen. Dit komt door de toevoeging 
van sectie 5 en de dubbele rondzendingen als proef gedurende de tweede 
helft van het jaar. Er doen 22 deelnemers mee aan het rondzendverkeer. 
Per rondzending werd er voor € 57,15 uitgenomen. Dit was per rondzending 
in 2017 een bedrag van € 43,21. De positieve bijdrage in de kas bedroeg 
circa €145,00. 

4. Commissie Nalatenschap 

In 2018 is 6 keer een beroep gedaan op de Commissie Nalatenschappen, dit 
was 4 keer in 2017. 

Als vereniging hebben we het afgelopen jaar weer deelgenomen aan de 
Rabobank Clubkas Campagne waardoor er € 164,50 is bij geschreven op onze 
bankrekening. Ook is er weer deelgenomen aan de Grote Clubactie. Door U zijn 
veel loten gekocht zodat de netto opbrengst € 378,50 bedraagt. Ook op de 
seniorenmarkt hebben we ons als vereniging weer gepresenteerd. 

In 2018 hebben de heren Wittgen, Grol en Janssen weer twee keer een 
leerzame kwis in elkaar gezet en gepresenteerd. 

Martin Sutherland heeft ons weer een avond wetenswaardigheden over 
druktechniek laten zien, we hebben weer een avond mogen taxeren en 
daarnaast mogen genieten van een lezing over uilen door de heer Panken. 



VERSLAG RUILBEURZEN 2018. 

Afgelopen jaar heeft de ruilbeurs 9 keer plaatsgevonden. 
De beurs met Pasen is uitgevallen. In 2019 willen we ook 
in juli bij wijze van proef de ruilbeurs organiseren en 
hebben dus 11 beurzen. 

Het aantal betalende bezoekers bedroeg 195 (236). 
Het aantal bezoekende leden bedroeg 227 (218). 

De beurs in januari was het drukst bezocht met 28 bezoekers en 27 leden. 

Helaas waren er ook twee beurzen met slechts 18 betalende bezoekers. 
Gelukkig bleven de eigen leden trouw komen, gemiddeld 25 leden. 

Wederom een negatief resultaat van -€ 144,50 (-€ 89,60). 

Dank aan alle leden die hand- en spandiensten hebben verleend met het 
klaarzetten en opruimen van de biljartplaten, (brei)tafels en stoelen etc.  

Frank Stokmans, Martien Panhuijzen (Beurszaken). 

Natuurlijk is er vanwege de bestuurswissel het nodige contact geweest met de 
Rabobank. Ook zijn de mutaties doorgegeven aan de Kamer van Koophandel. 
Frank Stokmans heeft de nodige correspondentie gevoerd met de 
verzekeringmaatschappij betreffende de zoekgeraakte kavels bij Petra Janssen.  

Door de invoering van de privacy wetgeving hebben we diverse maatregelen 
getroffen om daarmee aan de wettelijke gestelde eisen te voldoen. Gelukkig 
hebt U zich in de door ons voorgestelde opstelling kunnen vinden. 

Daarnaast wil ik deze keer in mijn jaarverslag niet onopgemerkt laten ons 
Clubblad. Ik vind dat de redactie bestaande uit Henk Janssen en Leo van Hoof 
een pluim verdienen voor ons blad. Afgelopen jaar werden 4 leden in ”onder de 
loep” geïnterviewd t.w. de heren A. Swemmers, J.Ziekman, C. Jolie en H.de 
Best. Zeer veel interessante artikelen werden door de redactie opgespoord 
zoals Joegoslavië en Polen in ballingschap, landloze postzegels, kaarten en 
fietsen op postzegels, het proces over de guldenzegel etc. etc. Redactie 
geweldig! 

Tot slot wil ik namens het bestuur en alle leden de vrijwilligers bedanken van 
D’n Turfberg m.n. Marijke en Ine voor hun gastvrijheid.  

Ook natuurlijk dank aan alle leden die ons behulpzaam zijn geweest bij welke 
activiteit dan ook. Het is te gevaarlijk om activiteiten te benoemen. Wij hopen 
dat U allen onze vereniging vaak blijft bezoeken. Dit alleen al vormt voor ons 
een stimulans om aangepaste activiteiten te blijven organiseren. 

Wij hopen dat met uw hulp onze vereniging nog lang een positieve uitstaling 
mag blijven behouden. 

Joop van Gils, 

Secretaris P.V.V.e.o. (februari 2019)  
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Maand 
Soort 

veiling 
Kavels 
te koop 

Kavels 
verkocht 

Aantal 
bieders Omzet 

Leden 
aanwezig 

Opbrengst 
Loterij 

jan Club 43 34 19 103,25 34 66,25 

febr Club 67 49 22 319,50 32 55,30 

mrt Wild 30 27 11 119,25 43 67,50 

apr Club 50 50 17 211,25 41 83,00 

mei Club 32 29 15 225,00 32 61,00 

jun Wild 79 50 22 236,75 35 73,00 

sep Wild 97 51 18 375,00 34 70,75 

okt Club 32 17 15 70,10 35 70,75 

nov Club 30 25 13 123,25 33 62,50 

dec Kerst 144 118 26 644,50 48 84,00 

Totaal 
2018 

 604 450 178 2427,85 367 694,05 

Totaal 
2017 

 556 78% 165 2461,25 383 676,85 

Gem /  
% 

 60,4  
75 

17,8 242,80 36,7 69,40 
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VERSLAG CLUBAVONDEN 2018 

In 2018 zijn 10 clubavonden gehouden met 6 clubveilingen 
en 4 wilde veilingen. Onderstaande tabel geeft een inzicht 
in de soort veiling, het aantal aangeboden en verkochte 
kavels, het aantal bieders en de opbrengst, het aantal 
aanwezige leden en de bruto opbrengst van de loterij.  

 

Joop van Gils (Secretaris) 



VERSLAG RONDZENDVERKEER 2018 

Boekjes 

We zijn dit jaar gestart met een voorraad van 182 boekjes en 
aan het einde van het jaar waren er 168 boekjes in voorraad. 
Van de boekjes ingeleverd voor 2018 lopen er per 1 januari 
nog 56 (46) en deze worden naar verwachting medio 2018 
grotendeels en de rest ultimo 2018 afgerekend. 

Dit jaar hebben er 50 (37) rondzendingen gelopen. Dit verschil heeft te maken 
met toevoeging van sectie 5 en de dubbele rondzendingen, die in de 2e helft 
van het jaar gestart zijn.  In de loop van dit jaar zullen wij de dubbele rondzen-
dingen gaan evalueren middels een kleine enquête onder de rondzenddeel-
nemers.  

Financiële zaken 

Gemiddelde uitname per rondzending in 2018 was €57,15 (€43,21).  
Uit 10 boekjes werd niets uitgenomen en uit 6 boekjes meer als 50%. 

Uit de cijfers van de penningmeester bleek al dat het positieve resultaat 
ongeveer €147.33 bedroeg.  

Deelnemers 

Het aantal deelnemers is nagenoeg constant gebleven op 22 leden. 

Inzenders 

In 2018 is het aantal inzenders gelijk gebleven op 6.  

Medewerkers 

In 2018 geen wijzigingen. Marian van Hest heeft het hele jaar nog meege-
draaid als sectiehoofd. Marian, Ton van den Eijnde en Henk Janssen bedankt 
als sectiehoofden van het rondzendverkeer voor 2018. 

 

Frank Stokmans (Rondzendleider) 
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Functie: Naam: Aantredend: Aftredend: 

Voorzitter Henk Janssen 08-02-2013 ALV-2022 

Secretaris Joop van Gils 13-02-2015 ALV-2021 
 

Penningmeester Frank Stokmans 01-05-2017 ALV 2020 

Alg. bestuurslid Martin Sutherland 13-02-2015 ALV-2020 

Alg. bestuurslid Frank Boons 08-02-2019 ALV-2022 

AANTREDENDE EN AFTREDENDE BESTUURSLEDEN 

OVERIGE FUNCTIES BINNEN DE VERENIGING 2018 

Rondzending: Rondzendleider   F. Stokmans 

Rondzending: Sectiehoofd  - sectie 1 H. Janssen 

        - sectie 2 T. van den Eijnde 

        - sectie 4 M. van Hest / Vacature 

        - sectie 5 F. Stokmans 

Rondzending: Controlelid 1   Vacature 

Rondzending: Controlelid 2   F. Stokmans 

Ruilbeurs: Organisatie    F. Stokmans, M. Panhuijzen 

Ruilbeurs: Assistentie    E. Kox, J. van Gils, L. Mommers 

Clubblad: Redactie    H. Janssen, L. van Hoof 

Clubblad: Drukken / verspreiden   M. Panhuijzen, L. Mommers, 
          H. Lutters 

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

Clubavond - Loterij    P. Van Wijnen, H. van den Heuvel,  
Clubavond – Veiling    E. Kox, Martin Sutherland, 
          J. van Gils, L. Mommers, 
          F. Stokmans, M. Panhuijzen 

Bibliothecaris      H. Janssen 

Rondzending verjaardagskaarten   M. van Hest 

Organisatie Grote Clubactie   F. Stokmans 

Advertentiebeheer     F. Stokmans 

Andere zaken      J. van Gils, H. Janssen 
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VANUIT HET BESTUUR 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018 

TOTALE BATEN 

BIJZONDERE BATEN 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 Begroting Rekening 

 2019 2018 2018 2017 

Contributies 1000 1000 1099,75 1078,00 

Loterijen 600 500 699,05 677,30 

Veilingen 275 250 268,50 317,70 

Advertenties 240 200 280,00 210,00 

Rondzendverkeer 140 140 147,33 139,33 

Ruilbeurzen 300 350 292,50 354,00 

Grote clubactie 425 375 498,00 435,00 

Rabo Clubkas Campagne 150 225 164,50 219,10 

Baten 3130 3040 3449,63 3430,43 

Bijzondere baten 175 250 280,50 116,85 

Totale baten 3305 3290 3730,13 3547,28 

 Begroting Rekening 

 2019 2018 2018 2017 

Diversen   36,10  

Verkoop clubkavels  0 150   

Ontvangen donaties + 125 100 244,40 116,85 

Totale bijzondere baten  125 250 280,50 116,85 

 Begroting 

 2019 2018 2018 2017 

Totale baten 3305 3290 3730,13 3547,28 

Totale Lasten 3305 2805 3269,50 2931,86 

Saldo 0 485 460,63 615,42 

Rekening 
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VANUIT HET BESTUUR 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

TOTALE LASTEN 

Frank Stokmans (Penningmeester) 

 Begroting Rekening 

 2019 2018 2018 2017 

Zaalhuur Turfberg  250 250 250,00 250,00 

Loterijen 300 250 342,41 282,45 

Maandblad 225 225 227,75 216,70 

Ruilbeurzen 425 425 437,00 427,50 

Grote Clubactie 100 75 116,50 101,50 

Portokosten 150 150 196,34 232,57 

Verzekering 150 125 150,00 112,24 

Verenigingsaktiviteiten  725 650 680,93 746,68 

Bankkosten -/- rente 130 130 117,54 130,55 

Diversen / Bibliotheek 325 500 245,43 415,47 

30-jarig Jubileum  500 0 500,00 0 

Totale Lasten  3305 2805 3269,50 2931,86 

Veilingen 25 25 5,60 16,20 

ACTIVA 

 31-12-’18 1-1-’18  31-12-’18 1-1-’18 

Betaal-
middelen 

5242,99 3930,59 Vermogen 4529,05 4068,42 

   Reser-
veringen  

650,00  

Vorderingen 163,23 168,81 Vooruitbe-
talingen  

532,50 412,50 

Voorraden  305,33 381,52 Te betalen 
lasten  

0,00  0,00 

PASSIVA 

Totaal  5711,55 4480,92 Totaal  5711,55  4480,92 



Tijdens de a.s. clubavond in maart organiseert de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. zijn 23e 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 

VERDWENEN LANDEN VAN DE WERELD 

Ruim duizend landen kregen de 
afgelopen 175 jaar een eigen postzegel. 
De meeste hiervan bestaan echter niet 
meer. Wat is er met deze landen 
gebeurd, wat is hun verhaal? 

In Verdwenen Landen van de Wereld 
neemt Bjørn Berge ons terug naar de 
vijftig meest opvallende landen die 
inmiddels verdwenen en vaak ook 
vergeten zijn. 

Onafhankelijke landen, militaire vestigingen en landen die als bliksemafleiders 
tussen twee supermachten dienden. Elk land staat symbool voor een aspect uit 
de wereldgeschiedenis: een bepaalde ideologie, een imperialistische strategie, 
grondstofwinning, immigratiestroom of triviale oorlog. Het resultaat is dit rijk 
geïllustreerde en bovenal uitvoerige verhaal over onze vergeten geschiedenis.  

De Noorse architect en publicist Björn Berge verzamelt postzegels, één van elk 
van de meer dan 1000 landen die ooit een postzegel uitgaven. Hij beschrijft 
van de vijftig zijns inziens markantste landen die niet meer bestaan de 
geschiedenis aan de hand van de bijbehorende postzegel. Berge noemt de 
beschrijvingen bescheiden een verzameling ‘verhaaltjes voor het slapengaan’. 
Ze zijn meer, want ze geven soms een verrassend inzicht in de manier waarop 
landen ontstonden en vervolgens weer werden afgeschaft, met de postzegel als 
boeiend accent. 

Voor de geinteresseerden ligt dit interessante boek binnenkort in de bibliotheek 
van de vereniging. 

Henk Janssen (bibliothecaris) 

BOEKEN 
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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. 

ADRES: Dorpstraat 58 

 5575 AE Luysgestel 

TELEFOON: 0497 - 541294 

E-MAIL: luyksgestel@bakkerijvanheeswijk.nl 

INTERNET: bakkerijvanheeswijk.nl 




