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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 & 
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Dhr. H. Janssen 
Bergstraat 80 
5551 AZ  Valkenswaard 

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

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

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

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

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

Commissie 
Nalatenschappen 



VOLGENDE BIJEENKOMSTEN AGENDA BIJEENKOMST 

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 12 oktober 2018, aanvang 
om 20:00 uur. U kunt vanaf ongeveer 19:30 uur terecht in Buurthuis D’n Turf-
berg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard (tel: 040-2010360). 

AGENDA 

O
K
T
O

B
E
R
 2

0
1
8
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

4 

AGENDA BIJEENKOMST 

RUILBEURSAGENDA 

Vrijdag 9 november 
 - Postzegelquiz 

Vrijdag 8 december 
 - Kerstveiling 

1. Welkom en mededelingen 

2. Loterij 

3. Lezing 

5. Clubveiling 

6. Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

6-okt 9:30-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

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

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

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

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

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

14-okt 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1,00  

14-okt 8:00-14:00   Genk St.-Jan Berchmnascollege, Collegelaan 1 ? 

20-okt 9:00-15:00   Leopoldsburg "De Zwaantjes", St. Michielsinstituut - 3970, Baelstraat ? 

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

21-okt 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub De Grensvrienden, Parochiezaal Hamont-Lo € 1,00  

27-okt 13:00-16:00   Maaseik Zaal Tech. Inst. St.-Jansberg, Weertersteenweg 135 € 1,00  

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

3-nov 9:30-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

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

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

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



Toen ik kort voor half acht aankwam was de zaal al compleet ingericht voor de 
wilde veiling. De biljarts waren al afgedekt, de schragen met planken stonden 
al gereed, Martin had al de eerste 3 kavels ingeschreven en Peter van Wijnen 
stond al klaar om te starten met de lotenverkoop. Ook nu was het gezegde een 
goed begin is het halve werk weer van toepassing. Al snel kwam het inleveren 
voor de veiling goed op gang. De cijfers van de wilde veiling krijgt U later in dit 
verslag te zien. Wel viel op dat veel leden het inleverformulier nog ter plekke 
moesten invullen. De laatste persoon (uw voorzitter) die inleverde voor de 
wilde veiling arriveerde om 19.55 uur. Om 20.08 uur, dus net geen Brabants 
kwartierke, kon Henk de vergadering openen.  

Henk heet alle aanwezigen welkom na de vakantie en hoopt dat men een aan-
gename tijd heeft gehad. Daarna gaat Henk over tot het doen van diverse 
mededelingen: 

1 Afgelopen zondag hebben we weer een nieuw lid bij onze vereniging mogen 
verwelkomen. Dhr. J. Meijer (Jan) uit Aalst heeft zich aangemeld. Helaas 
heeft hij zich voor vanavond af moeten melden. Wij hopen Jan vaak te 
ontmoeten tijdens de ruilbeurs en clubavond en hopen dat hij snel zijn weg 
binnen onze vereniging zal vinden. 

2 Dhr. J. Poos zal na 4 jaar bestuurslid te zijn geweest het bestuur tijdens de 
jaarvergadering verlaten. In december zullen we een oproep plaatsen voor 
een nieuwe kandidaat. 

3 Op 22 september zal onze vereniging weer deelnemen aan de Senioren-
markt. Onze kraam op de eerste etage zal bemand worden door Henk 
Janssen en Martien Sutherland. U bent natuurlijk allen van harte welkom op 
deze markt en zeker bij de stand van P.V.V.eo. 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 14 SEPTEMBER 2018 



4 Loten voor de Grote Clubactie kunt U nog steeds bij Frank Stokmans kopen. 
De personen die de loten al betaald hebben kunnen deze nu ook afhalen. 
Graag uw deelname daar een groot deel naar onze vereniging gaat. 

5 Filatelica Weert organiseert op zondag 23 september een grote nalaten-
schapsveiling. Het bekijken van de kavels kan van 10 tot 12 uur. De 
redactie is helaas vergeten een afdruk van de folder in het clubblad van 
september op te nemen. Voor geïnteresseerden ligt een afdruk voor op de 
bestuurstafel klaar. 

6 Henk gaf aan dat er pas een postzegel verschenen is met daarop de 
afbeelding van een uil. Een van onze leden Dhr. G Panken (Gerard) heeft als 
thematisch verzamelgebied “uilen”. Hij komt tijdens de clubavond van 12 
oktober een verhaal over uilen vertellen. Ook zal hij aangeven hoe zijn 
eigen uilen catalogus tot stand is gekomen en zal hij een deel van zijn 
verzameling aan u laten zien. 

7 Vandaag zijn in de wilde veiling 2 nalatenschappen opgenomen. Een is door 
Henk verzorgd ( 9 kavels) en de andere door mijzelf (35 kavels). Vandaar 
dus extra veel kavels vandaag. 

8 In het volgende clubblad zullen we een artikel opnemen met betrekking tot 
de nieuwe privacy wetgeving. We hebben daar binnen het bestuur al van 
gedachte over gewisseld en een concept voorstel uitgewerkt. Dhr. H. van 
Engelen merkte op dat men in België allemaal persoonlijk moest tekenen 
voor akkoord. Dhr. E Kox merkte op dat dit ook in Nederland van toepassing 
is. Wij als bestuur zijn er tot op heden van uitgegaan dat we u meedelen 
welke data waar liggen, welke maatregelen wij genomen hebben en vragen 
u schriftelijk opmerkingen te maken indien u het hier niet mee eens bent of 
aanvullende regels wenst. Het principe is dan wie zwijgt, stemt in met de 
door ons genomen maatregelen. Dhr. P. Mulder zal de brief van Weert over 
dit onderwerp naar de voorzitter sturen. We zullen als bestuur nagaan of de 
persoonlijke handtekening van eenieder noodzakelijk is. (zie ook pag. 14) 

9 Eind september zal een proef starten binnen één sectie van het rondzend-
verkeer om niet om de maand, maar om de 2 weken een zending rondzend-
boekjes te rouleren. Na een korte proefperiode zullen we nagaan of dat de 
logistiek niet in de problemen komt en of dat de opbrengst voldoende is om 
er mee door te gaan. Er werden diverse vragen gesteld over het roulatie-
systeem binnen het rondzendverkeer. Vooral in Aalst komen de boekjes 
altijd als laatste aan en is de keuze dus steeds zeer beperkt. Frank zal in 
overleg met Henk naar een beter roulatie systeem kijken. De huidige werk-
wijze is voornamelijk ingegeven door de geografische liggen van het adres 
van de deelnemers. 

Na deze opmerkingen wordt overgegaan tot de loterij. Peter van Wijnen heeft 
283 lotjes verkocht. Peter weer bedankt en ook natuurlijk alle kopers. De tien 
prijzen waren weer snel van het biljart verdwenen. Daarna last Henk een pauze 
in tot 21.00 uur zodat alle leden de kavels voor de veiling kunnen bekijken. 
De biednummers kunnen bij Martien Panhuijzen worden opgehaald. 
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VANUIT HET BESTUUR 
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Om 21.00 uur pakt Henk de microfoon weer ter hand en start met Dhr. F. 
Boons te feliciteren met zijn verjaardag. Dan deelt Henk mee dat bij Dhr. T. 
van Grinsven de nieuwe catalogus Nederland van 2019 te verkrijgen is voor de 
prijs van € 14,30. Na een laatste oproep voor het afhalen van een biednummer 
wordt de microfoon aan Dhr. E. Kox gegeven zodat het veilen kan starten. 

Er werden in totaal 97 kavels ingeleverd, 53 waren afkomstig van 18 leden en 
de overige 44 kavels kwamen uit 2 nalatenschappen. Van de 18 leden-
inzenders werd door 9 personen alles verkocht. Slechts 2 personen hadden 
niets verkocht. De totale verkoop bedroeg € 375,00. 

Er waren vanavond 34 personen aanwezig. Voor de veiling waren 18 personen 
een biednummer komen halen. Dus meer dan de helft van de aanwezige leden 
hoopte iets te kunnen bemachtigen. Een persoon ging met 7 nieuwe kavels 
naar huis en 4 personen hebben niet geboden of niets kunnen bemachtigen. 
De duurste aanwezige kavel met een inzet van € 80,00 veranderde ook van 
eigenaar. Het flesje wijn dat verloot wordt onder de inzenders ging naar Mevr. 
M. van den Cruijsem. 

Nadat Eddy de laatste kavel had afgeroepen kon men nog even komen kijken 
of er via de naverkoop nog iets te bemachtigen viel tegen de inzetprijs. Ik 
schat dat er nog zeker 10 kavels verkocht zijn. Via Martin Sutherland werd dan 
de aankoopstaat bijgewerkt en het verkooplijstje ingevuld. 

Om iets na 22.00 uur werd gestart met het innen van geld van de kopers om 
iets later ook weer de verkopers hun geld te kunnen geven. Ondanks dat de 
administratie allemaal via een papiermassa verloopt, klopte de kas weer 
volledig en werden geen kavels overgehouden. Aan allen die geholpen hebben 
en allen die aanwezig waren natuurlijk weer onze dank. U kunt alvast 5 kavels 
voor de Kerstveiling voorbereiden. Omstreeks 23.00 uur konden we D’n 
Turfberg verlaten onder dankzegging aan Marijke. 

Afmeldingen ontvangen van: Mevr. L. van Esch, Mevr. A. Baken en de heren J. 
Meijer, H. van Warmoeskerken, H. van den Heuvel, A. Swemmers, H. de Best 
en J. Bleijerveld. 

Joop van Gils, secretaris. 

VANUIT HET BESTUUR 



Van Hest Centrale Verwarming is gespecialiseerd in al uw cv werkzaamheden: 
 Onderhoudsbeurt/servicebeurt ketel 
 Reparaties cv installatie 
 Vervangen cv ketel 
 Aanpassen van cv installaties (kleine verbouwingen) 
 Leveren en monteren radiator c.q. designradiator  

VEILINGREGLEMENT 

De veiling geschiedt per opbod: tot € 5,00 met € 0,25 verhoging 
 tot € 10,00 met € 0,50 verhoging, 
 tot € 25,00 met € 1,00 verhoging. 

Betaling na de veiling à contant met 10% opgeld voor de verkoper. 

Als er te goeder trouw vergissingen worden gemaakt moeten 
deze door de inzender zo goed mogelijk worden rechtgezet. 

Mocht dit niet lukken dan kan het bestuur hierin bemiddelen. 
 
Betekenis van symbolen: 

 �� = postfris  � = ongebruikt met plakker 
 � = gebruikt (�) = ongebruikt zonder gom 

O
K
T
O

B
E
R
 2

0
1
8
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

8 

VEILING 



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

1 �� Nederland kinderzegels blok 1981 nvph € 3,50  € 1,00  1   

2 �� Aruba 228/231 honden nvph € 8,60  bod 2   

3 � 
Ned Nieuw 
Guinea 

69/72 nvph € 4,00  bod 3   

4 �� Ned Indie lp 18 nvph € 3,50  bod 4   

5 � Nederland 346/49 onc € 99,00  € 15,00  5   

6 �� Nederland 474/489 onc € 168,00  € 25,00  6   

7 �� Nederland 556/560 onc € 90,00  € 15,00  7   

8 �� Nederland 568/77 jaargang 1951 compl. onc € 63,00  € 10,00  8   

9 �� Nederland 602/616 zie kavel onc € 61,00  € 8,00  9   

10 �� Nederland 641/54 jaargang 1954 compl. onc € 53,50  € 8,00  10   

11 �� Nederland 671/87 jaargang 1956 compl. onc € 97,50  € 15,00  11   

12 �� Nederland port 80/106 onc € 65,00  € 10,00  12   

13 �� Z W Africa 140/154 8 paren 1937 yvert € 8,00  € 2,00  13   

14 �� Reich 354 mi € 120,00 € 20,00  14   

15 � Reich blok 7 mi € 24,00  € 4,00  15   

16 � Reich 686/688 mi € 17,00  € 3,00  16   

17 �� Belgie 1100/1115 mi € 12,00  € 1,75  17   

18 �� Belgie 5 series zie kavel mi € 14,70  € 2,00  18   

19 �� Belgie 1682/90 1715/18 1706/09 mi € 9,70  € 1,50  19   

20 �� Nederland kind  1992 + blok nvph € 8,20  € 1,25  20   

21 � Nederland bl 1546/47a +1546/47 nvph € 7,40  € 1,00  21   

22 � Nederland 1571/72a + blok nvph € 8,00  € 1,25  22   

23 � Nederland kind 1993 + blok nvph € 6,50  € 1,00  23   

24 � Nederland kind 1994 + blok nvph € 8,50  € 1,25  24   

25 � Nederland kerstvel 1997 nvph € 12,00  € 2,00  25   

26 � Nederland 261/264 kinderzegels 1933 onc € 27,00  € 3,00  26   

27 � Bundespost 153/154 mi € 40,00  € 3,00  27   

28 � Reich 546/47 554/555 565/568 mi € 17,10  € 3,60  28   

29 � Canada 
127,169,170,196, 211, 
230/231, 241a 

mi € 46,60  € 7,50  29   

30 (�) San Marino 91/97 It rode kruis zegels mi € 50,00  € 8,50  30   

31 � Nederland 671/75 Rembrant zgls. 1956 onc € 35,00  € 6,00  31   

32 � Nederland 707/74 zomerzegels 1958 onc € 20,00  € 4,00  32   

VEILING 
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LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN OKTOBER 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd  
  en een fijne dag gewenst 

Dhr. H. de Best   10-10 

Mw. Tilleman-Harteveld 16-10 

Mw. F. de Brouwer   17-10 

Dhr J. Poos   24-10 

Dhr. P. Mulder   31-10 

ADRES: Dorpstraat 58 

 5575 AE Luysgestel 

TELEFOON: 0497 - 541294 

E-MAIL: luyksgestel@bakkerijvanheeswijk.nl 

INTERNET: bakkerijvanheeswijk.nl 



LOTERIJ 

In oktober hebben we weer leuke zegels in de 
loterij, waaronder Zwitserland, Frankrijk, 
Japan en Australian Antarctic Territory. 

Veel geluk in de loterij van oktober. 
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SENIORENMARKT 2018 

Het begint zo langzaam aan een traditie te worden, de jaarlijkse deelname van 
onze vereniging aan de Seniorenmarkt in cultuurcentrum de Hofnar in 
Valkenswaard. Het was alweer het 7e jaar op rij dat we aanwezig waren en dit 
jaar werd onze vereniging vertegenwoordigd door de bestuursleden Martin 
Sutherland en Henk Janssen. 

Onze plaats bevond zich op de eerste 
verdieping in hetzelfde doodlopend 
zaaltje waar we het voorgaande jaar 
zaten. Iets na twaalven begonnen we 
met het inrichtten we onze stand met 
filatelistisch materiaal: een paar 
verzamelingen in albums, catalogi, 
boeken en vakbladen, een tanding-
meter, een watermerkzoeker, nog 
meer postzegels en benodigdheden 
en ook een aantal posters die we 
goed in het zicht hingen. Binnen en 
half uurtje was de klus geklaard. 

 

Rond één uur opende de markt haar deuren voor de bezoekers en al snel was 
het gezellig druk. Gedurende drie uur waren Martin en ikzelf vrijwel constant in 
gesprek met vaak zeer geïnteresseerde bezoekers. Velen kwamen met de 
vraag “waar kan ik naar toe met de postzegels van mijn man op zolder?” of 
“wat zijn postzegels tegenwoordig nog waard, dat verzameld toch bijna 
niemand meer?” Van een aantal bezoekers met een uitgebreide verzameling 
noteerden we naam en adres voor een afspraak met onze commissie 
nalatenschappen, anderen vroegen we om met hun vrzameling eens een 
bezoek te brengen aan onze beurs of clubavond. 

Gelukkig waren er ook een aantal die oprecht interesse toonden voor de hobby 
filatelie en overwogen om eens een bezoek te brengen aan onze beurs of club-
avond, vaak na een enhousiast verhaal van Martin of mijzelf. 

Het aantal bezoekers was zo groot dat we tegen vieren al door onze flyers heen 
waren terwijl ik er toch van overtuigd was er meer dan 30 te hebben meege-
nomen. Hopelijk resulteert het ook in een stijging van ons ledental. 

Over leden gesproken, daarvan kwamen er nog een paar goedendag zeggen bij 
de stand, o.a. dhr. den Ouden en zijn echtgenote die ons complimenteerden 
met de opzet en inrichting van onze kraam. Later kwam ook dhr Schoorl nog 
even een praatje maken. 

Tegen half vijf nam het aantal bezoekers gestaag af en tegen vijven konden we 
alles weer opruimen en inpakken. Het was een drukke, gezellige dag, wellicht 
tot volgend jaar. 

Henk Janssen 

 

NIEUWS 

O
K
T
O

B
E
R
 2

0
1
8
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
e
o
 

12 



POSTZEGELBOEKJESAUTOMAAT GEVONDEN IN WOENSEL 

Vroeger stonden ze vrijwel bij elke brievenbus: postzegelboekjesautomaten. 
Handig als je buiten de postkantoortijden om nog even postzegels nodig had, 
of vergeten was een postzegel op de brief te plakken; dat was nog eens 
klantenservice! 

Maar in de jaren ‘90 werd de  
PTT geprivatiseerd, het beleid 
veranderde en de automaten 
verdwenen langzaam uit het 
straatbeeld.  

De verrassing was dan ook groot 
toen er j.l. vrijdag 7 september  
in het gehucht Hemmen in de 
Betuwe heel toevallig zomaar 
eentje gespot werd. Jarenlang 
veronderstelde de landelijke 
postzegelvereniging Postaumaat 
dat alle zegelboekjesautomaten 
waren opgeruimd, zo vertelde 
secretaris Hens Wolf. Het is dan 
ook een zeldzaam verschijnsel dat er in Nederland nog één te bewonderen is. 

Maar de verrassing was nog groter toen er een paar dagen later nog een 
exemplaar werd ontdekt. In Woensel wel te verstaan, op de hoek Judealaan/ 
Samarialaan 'ontdekte' Eindhovenaar Tjerk Langman de automaat.  

Het antieke, verweerde apparaat is voorzien van een gleuf voor de inworp van 
guldens, een retourbakje, twee trekstangetjes voor de zegels en twee uitgifte-
bakjes. Munten inwerpen lukt niet meer, laat staan dat er nog oude postzegel-
boekjes uit zouden kunnen komen. 

Volgens Walter de Rooij uit Waalwijk, lid van Postaumaat en postzegelboekjes-
automatendeskundige, dateren de eerste automaten waarin boekjes in plaats 
van enkel losse zegels werden verkocht van 1964. In die tijd kostte een post-
zegel voor een brief zeven cent. Op een kaart ging vijf cent. Het exemplaar in 
Woensel rekende -blijkens het opschrift- in eerste instantie 'twee guldens' voor 
een boekje. De Rooij, dolenthousiast over de 'vondst': ”Dat betekent dat deze 
automaat minstens van vóór 1976 moet dateren, want in dat jaar ging de prijs 
van de boekjes naar drie gulden.” 

Als het aan PostNL ligt, wordt de kast alsnog verwijderd, waarna hij óf 
vernietigd wordt óf in een museum wordt geplaatst. En dat zou zomaar een 
Eindhovens museum kunnen zijn. Tjerk Langman: “Ik heb contact gehad met 
PostNL. Als iemand een goed, ludiek idee heeft voor de automaat, kan hij 
wellicht tóch in Eindhoven blijven." 

Redactie            bron: ED 
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DE PRIVACYWET 

Op 25 mei 2018 is de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming ), in 
de volksmond de “privacywet” geheten, in werking getreden. Deze wet geldt 
voor alle organisaties die gegevens beheren van EU-burgers. Dus ook voor de 
Postzegelvereniging Valkenswaard e.o. omdat wij een ledenlijst met 
persoonsgegevens beheren en zo nu en dan foto’s en gegevens van leden 
publiceren. 

De wet heeft te maken met het verwerken van privacygevoelige informatie 
zoals namen gekoppeld aan e-mail gegevens, telefoonnummers etc. Dit is bij 
onze vereniging vooralsnog beperkt tot onze ledenlijst. Volgens de wet moeten 
we omschrijven waarom (met welk doel) we deze gegevens vastleggen. 
Verder mogen de gegevens niet bovenmatig zijn, moeten toereikend zijn, 
moeten ter zake dienend zijn en moeten juist en nauwkeurig zijn. 

Daarnaast moet er een procedure zijn die de vernietiging van persoonlijke 
gegevens beschrijft. Verder zullen de persoonlijke gegevens beveiligd moeten 
zijn. Over al deze zaken moet de vereniging de leden informeren, het is dus 
geen contract waar een handtekening voor nodig is. 

Verenigingen die gegevens op internet uitwisselen of filmpjes van leden 
plaatsen (zoals sportverenigingen) vragen hiervoor vaak vooraf toestemming 
middels een handtekening. Maar dat is eigenlijk de omgekeerde weg. We 
mogen als vereniging foto's en video's gewoon op internet plaatsen zonder uw 
toestemming, maar als u bezwaar maakt moeten we die gegevens wel, binnen 
een zelf te bepalen termijn, verwijderen. In geval van twijfel zullen we vooraf 
altijd toestemming vragen aan de betreffende persoon, zoals bijvoorbeeld bij 
het artikel "Onder de loep". 

In het kader van deze privacywet vindt u op de volgende pagina’s een 
verklaring waarin wij als vereniging melding maken welke gegevens wij van u 
beheren, waarom wij deze gegevens gebruiken, hoe wij met deze gegevens 
omgaan en welke rechten u heeft als lid. 

Het bestuur 

VANUIT HET BESTUUR 
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PRIVACYVERKLARING  

POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van 
onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het inschrijf-
formulier aan ons hebt verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens 
verwerken: 

 voorletters/voornaam, familienaam, geboortedatum 

 adres en woonplaats 

 Telefoonnummer en e-mail adres 

 rekeningnummer (optioneel, voor afrekenen rondzendverkeer) 

 verzamelgebied (optioneel, voor rondzendverkeer en verzamellijst) 

 maandblad op papier of elektronisch 

 datum aanvang lidmaatschap en lidnummer 

 

Uw persoonsgegevens zijn bekend bij het bestuur, rondzendleider, bezorger(s) 
van het maandblad en de verjaardagskaart en worden beheerd door het 
secretariaat. Mutaties van persoonsgegevens worden altijd via het secretariaat 
doorgevoerd. Het secretariaat beheert ook een nalatenschapsregister met 
daarin persoonsgegevens van erfgenamen van leden. Wij houden als 
vereniging het recht om persoonsgegevens, waaronder afbeeldingen van 
personen, te publiceren in ons maandblad of op onze website  
www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl, tenzij u hier bezwaar tegen maakt. 

 

Waarom wij deze persoonsgegevens verwerken 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te 
kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of u schriftelijk (per e-mail of per 
post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. 
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het 
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans op 
grond van uw lidmaatschap van de vereniging 

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens 
worden niet langer dan een jaar bewaard na beëindiging van het lidmaatschap 
en dan uit de ledenlijst verwijdert. Als vereniging zijn we echter verplicht tot 7 
jaar de administratie te bewaren, inschrijfformulieren zullen derhalve apart 
gearchiveerd worden. 
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Delen van persoonsgegevens met derden 

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de 
uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke 
verplichtingen. 

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen 
naar het secretariaat van Postzegelvereniging Valkenswaard e.o., voor contact-
gegevens zie maandblad of website. Wij zullen zo snel mogelijk, maar zeker 
binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.  

Uw rechten: 

1 Recht van inzage: 
U mag van ons informatie vragen betreffende persoons-gegevens die we 
van u hebben, inclusief informatie over welke categorieën 
persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze worden 
gebruikt en waar we ze hebben verzameld. U mag ons gratis een kopie 
vragen van persoonsgegevens die we van u hebben. 

2 Recht op correctie: 
U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren. Wĳ doen 
redelĳke inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zĳn 
nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest 
recente informatie die beschikbaar is voor ons. 

3 Recht om gegevens te laten wissen: 
We kunnen uw persoonsgegevens wissen op uw verzoek, wanneer de 
persoonsgegevens niet langer noodzakelĳk zĳn in verband met de 
doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt. 

4 Recht om bezwaar te maken: 
U mag ten allen tĳde bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke situatie. 

5 Recht om een klacht in te dienen: 
In het geval van een vermeende inbreuk of toepasselĳke privacywetgeving 
kunt u een klacht indienen bĳ de toezichthoudende autoriteit op het gebied 
van gegevensbescherming in het land waar u woont of waar de vermeende 
inbreuk plaatsvond. 

6 Uitoefenen van uw juridische rechten: 
Om uw juridische rechten te kunnen uitoefenen, neemt u schriftelĳk of 
elektronisch contact op bĳvoorbeeld per e-mail of brief. 

 

 

VANUIT HET BESTUUR 
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Beveiliging van persoonsgegevens 

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk 
heeft dat uw gegevens niet goed beschermd zijn of er aanwijzigingen zijn van 
misbruik, of u meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde 
gegevens, neem dan contact op met het secretariaat van Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o., voor contactgegevens zie maandblad of website. De 
ledenlijst zal met een wachtwoord beveiligd worden 

 

Tot slot 

Wĳ behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken ten allen tĳde 
onze privacy praktĳken alsook onze privacyverklaring te wĳzigen en bĳ te 
werken. Om deze reden moedigen wĳ u aan deze privacyverklaring regelmatig 
te raadplegen. Deze privacyverklaring is actueel op de datum van de 'laatste 
herziening' onder aan deze pagina. We zullen uw persoonsgegevens 
behandelen op een manier die overeenstemt met de privacyverklaring 
waaronder ze zĳn verzameld. tenzĳ we uw toestemming hebben om ze anders 
te behandelen. 

 

Joop van Gils, Secretatis 

Henk Janssen, Voorzitter 

 

Opgemaakt 26 september 2018 
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KINDERZEGELS 2018 

In het maandblad van juni maakten we al melding van de uitgifte van een 
persoonlijke zegel met een afbeelding van Meneer de Uil, jawel. 
Ook de kinderpostzegels van 2018 staan in het teken van de fabeltjeskrant.  

Voor de jongeren onder ons, de Fabeltjeskrant was een dagelijks terugkerende 
korte televisieuitzending voor kleuters (kijkbuiskinderen), juist voor kinderbed-
tijd, over dagelijkse gebeurtenissen in het Grote Dierenbos in Fabeltjesland. De 
eerste uitzending was op 29 september 1968 de laatste uitzending vond plaats 
op 4 oktober 1992. In totaal zijn er 1650 afleveringen gemaakt. De verhalen 
waren aanvankelijk geïnspireerd op de fabels van Jean de La Fontaine, maar al 
snel gingen de uitzendingen over ‘het echte leven’ door toespelingen op de 
landelijke politiek. Daardoor werd het ook aantrekkelijk voor volwassenen. In 
2005 werd de Fabeltjeskrant verkozen tot beste kinderprogramma aller tijden.  

 
Op het postzegelvel staan 9 personages uit de serie afgebeeld. Op de grootste 
postzegel, centraal als personage en presentator van het kinderprogramma, 
staat Meneer de Uil. Hij staat op zijn bekende boomtak en kijkt uit over het 
grote dierenbos. De Gezusters Hamster, Martha en Myra, staan bij een platte 
wagen en waterrad. Meneer de Raaf komt net aan met zijn bolderkar en 
begroet Lowieke de Vos die op weg is met een picknickkleed. Bor de Wolf met 
hamer en Juffrouw Ooievaar staan bij een bord ‘verboden te picknicken’ terwijl 
de Gebroeders Ed en Willem Bever onder een parasol liggen te zonnen. 

Najaar 2018, vijftig jaar na de eerste uitzending, keert de Fabeltjeskrant terug 
op de Nederlands televisie. Rubinstein Pictures heeft de rechten verkregen om 
te werken aan nieuwe afleveringen van de kinderserie. De nostalgische kijker 
wordt waarschijnlijk wel teleurgesteld, de oude vilten poppen zijn vervangen 
door computeranimaties met felle kleuren. 

Een postzegelvel kost 6,25 euro, daarvan is 2,10 euro bestemd voor Stichting 
Kinderpostzegels Nederland. 

Redactie 

NIEUWE UITGIFTEN 
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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. 




