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Van de voorzitter
Zo, de eerste Nieuwsbrief van 2016 ligt voor u en zoals gebruikelijk met
de agenda en verslagen voor de komende ALV.
Wij hopen dat u deze belangrijkste verenigingsvergadering zult bijwonen:
op de A.L.V. kunt u meebeslissen over de toekomst van UW vereniging.
Zoals u aan de agenda kunt zien is er na afloop gelegenheid tot ruilen.
Aan het eind van 2015 zijn er diverse dingen gebeurd die uw bestuur
noopten tot improvisatie. Zo moesten de nieuwtjesdienst, het winkeltje
enz. weer ondergebracht worden. Maar dat is gelukkig gelukt en hierbij
mijn dank aan hen die de taken hebben overgenomen.
Als u dit leest dan staat Noord-2016 voor de deur, dus dat kan weer
snuffelen worden. Wie weet, zien we elkaar daar, onze vereniging is
present met een eigen stand.
Jan Gerritsen

Verenigingsagenda seizoen 2015-2016
woensdag 2 maart: ALV
woensdag 6 april: lezing
woensdag 11 mei: lezingen
donderdag 30 juni: instuifavond
en natuurlijk op elke 2e en 4e maandagmiddag openstelling van “De Til”
in Leek.

Contributie 2016
Op de ledenvergadering in oktober is besloten de contributie voor 2016
niet te verhogen. Leden met maandblad betalen € 45,00 en leden zonder
maandblad € 22,00.
U kunt de contributie contant betalen op de clubavond en op de tweede
en vierde maandag van de maand in “De Til” in Leek. Overmaken op de
algemene rekening van de penningmeester kan natuurlijk ook:
NL41 INGB 0003 9466 00
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AGENDA voor de algemene ledenvergadering van de Filatelistenvereniging "Roden-Leek en omstreken". De vergadering wordt gehouden
op woensdag 2 maart 2016 in het verenigingsgebouw "Op de Helte",
Touwslager 125 in Roden, aanvang 20.00 uur.
1. Opening en vaststelling agenda.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Uitreiking J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie.
4. Jubilarissen.
5. Oplossing en prijsuitreiking ladderwedstrijd februari.
6. Filatelistisch allerlei en nieuwtjes.
7. Evaluatie gebruik van het gebouw De Til in Leek.
8. Notulen vorige ledenvergaderingen.
9. Jaarverslag secretaris.
10. Jaarverslag rondzendverkeer.
11. Jaarverslag nieuwtjesdienst.
12. Jaarverslag PR-commissie.
13. Jaarverslag commissie Nalatenschappen.
14. Jaarverslag penningmeester.
15. Verslag kascommissie.
16. Benoeming leden en reservelid kascommissie.
17. Benoeming leden commissie Onderscheidingen.
18. Benoeming leden commissie Nalatenschappen.
19. Bestuursverkiezing.
20. Verloting Ton.
21. Rondvraag.
22. Sluiting.
Toelichting op de agenda
 punt 16: aftredend is de heer Schukking.
 punt 17: aftredend en herkiesbaar is mevrouw La Crois.
 punt 18: aftredend en herkiesbaar is de heer Broere.
 punt 19: aftredend en herkiesbaar zijn de heren Peeterse en
v.d.Velde, aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw Oberink.
We verwachten een vlotte vergadering, daarom is er na afloop weer eens
gelegenheid tot onderling ruilen. Neem uw doubletten mee!
Na afloop van de vergadering is het winkeltje ook geopend.
4

Notulen algemene ledenvergadering 4 maart 2015
Voorzitter Gerritsen opent stipt om acht uur en heet de 34 leden
welkom. Hij meldt de 11 leden die hebben laten weten niet aanwezig te
kunnen zijn, te weten de dames La Crois (Assen), Poelman en De Vos en
de heren Bats, Van Dongen, Groenewold, Klopstra, Meinders, Oberink,
Tolsma en Veenstra. Gerritsen neemt het afgelopen verenigingsjaar door
en roemt de inzet van onze vrijwilligers. Tenslotte verzoekt hij om de bij
de Nieuwsbrief gevoegde ledenenquete in te vullen.
Het bestuursvoorstel om de behandeling van de financiele stukken
(agendapunten 14 en 15) vanwege prettige familieomstandigheden van
de penningmeester direct na punt 7 te behandelen, wordt aangenomen.
Na mededelingen over enkele ruilbeurzen in de regio volgt de uitreiking
van het J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie. Mevrouw Oberink overhandigt
namens de commissie Onderscheidingen in een gesloten envelop de
motivatie, welke door de voorzitter wordt voorgelezen. Dit jaar is het de
heer Peeterse die deze fraaie prijs toekomt. Samen met zijn vrouw neemt
hij de prijs, de bloemen, de ingelijste herinnering en de felicitaties in
ontvangst. Ook mevrouw Huizing en de heer Brands ontvangen een
bloemetje en verder een waardebon, vanwege het (meer dan) 25-jarig
lidmaatschap van de vereniging. Hierna wordt de vergadering korte tijd
geschorst om de leden in staat te stellen te feliciteren.
Het beamergedeelte begint met een korte lezing van mevrouw Oberink
over “Gevangenen, mensen van alle tijden”. Hierna geeft de heer Keuter
de oplossing van zijn postzegelquiz en laat hij de zes beste inzenders een
lot trekken om de winnaar te bepalen: mevrouw Wobbes is de gelukkige.
Bij het filatelistisch allerlei becommentarieert de heer Broere enkele
nieuwtjes aan de hand van lichtbeelden.
Bij het jaarverslag van de penningmeester zijn geen directe vragen, alleen
het verzoek om voortaan een toelichting op papier te verstrekken. Dit
wordt toegezegd.
De kascommissie meldt bij monde van de heer Schaafsma dat de penningmeester bij de controle van alle financiën de vragen naar tevredenheid beantwoordde en dat er geen onrechtmatigheden geconstateerd
werden. Met het voorstel om het bestuur daarom décharge te verlenen
gaat de vergadering onder applaus accoord. Hierna volgt de pauze,
waarin de penningmeester huiswaarts kan keren.
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Het tweede gedeelte bevat diverse overzichten over 2014. De notulen
van de beide ledenvergaderingen worden aangenomen, evenals de
jaarverslagen van het secretariaat en het rondzendverkeer. Hierna leest
de voorzitter een stuk van de heer Sijbring voor, waarin deze zijn zorg
over de dalende omzet uit en enkele ideeën aanreikt voor verbetering.
Ook de jaarverslagen van de nieuwtjesdienst, de PR-commissie en de
commissie Nalatenschappen zijn accoord.
De heer Schaafsma is aftredend als kascommissielid. Als leden voor 2016
worden benoemd de heer Schukking en mevrouw Huizing, terwijl
mevrouw Wobbes zich beschikbaar stelt als reservelid.
Er zijn geen tegenkandidaten bij de benoemingen en verkiezingen, zodat
mevrouw Van der Wiel opnieuw wordt benoemd in de commissie
Onderscheidingen, de heer Peeterse in de commissie Nalatenschappen
en mevrouw Van Leeuwen en de heer Gerritsen in het bestuur van de
vereniging, alles onder applaus.
Dan volgt de verloting van de bekende postzegelton: als bezitter van lot
133 blijkt de heer Broere de gelukkige. Na telefonisch contact bezoekt hij
de bijeenkomst kortstondig om de goed gevulde ton in ontvangt te
kunnen nemen
Tenslotte volgt de rondvraag:
- de heer Brands maakt zich zorgen over de stijging van de gemiddelde
leeftijd van de leden.
Hopelijk komen er enkele wat jongere leden bij.
- de heer Schukking stelt voor, met het oog op de voortdurende opmerkingen over bankkosten, om de drie huidige bankrekeningen samen te
voegen.
Het bestuur ziet de financiële voordelen, maar is bang voor een fors
hogere administratieve belasting van de penningmeester.
- de heer Van Dongen heeft een schriftelijke vraag ingediend om de
leden de kwaliteit van de beamer te laten beoordelen.
Men is van mening dat vervanging door een nieuw apparaat nog niet
nodig is.
Hierna bedankt de voorzitter de aanwezige leden voor de aanwezigheid
en inbreng. Hij wenst iedereen wel thuis en sluit de vergadering even
voor tien uur.
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Notulen ledenvergadering 7 oktober 2015
Voorzitter Gerritsen opent stipt om 20.00 uur en heet de 41 aanwezige
leden welkom. Zes leden hebben afgezegd voor deze bijeenkomst.
Ons onlangs overleden lid de heer Bult wordt kort herdacht, waarna de
financiële punten aan de orde komen. Het voorstel om de contributies
voor 2016 ongewijzigd te laten wordt onder bijval aangenomen en ook
met de begroting gaat de vergadering na een toelichting door de
penningmeester accoord.
Bij de bestuursverkiezing wordt de heer P. Kremer benoemd als nieuw
bestuurslid.
Voor de rondvraag is geen belangstelling. Hierna sluit de voorzitter om
20.07 uur.

Jaarverslag "F.V. Roden-Leek e.o." over 2015
Een rustig verenigingsjaar, wat in veel opzichten op het vorige leek. In
het PR-jaarverslag worden de voornaamste activiteiten nader besproken.
Ons ledental bleef stabiel, evenals de opkomst bij al onze activiteiten.
Onze nieuwe ruimte in het gebouw “De Til” in Leek, waar de leden twee
middagen per maand terecht kunnen, voorziet ook voor het bestuur in
een behoefte.
De Nieuwsbrief met zoals altijd veel nieuws uit onze vereniging
verscheen dit jaar vier maal, waarbij de afbeeldingen en foto’s in kleur de
kwaliteit van het blad duidelijk verhogen.
Maar liefst drie leden werden dit jaar Koninklijk onderscheiden voor hun
verdiensten: de dames T. Oberink-Gaaikema en G. La Crois-van Ewijck
en de heer R. Onstwedder.
Bestuurszaken.
Het bestuur, bestaande uit J. Gerritsen (voorzitter), W. van der Velde
(secretaris), J. Broere (penningmeester), mw. C. van Leeuwen (beursactiviteiten), mw. T. Oberink-Gaaikema (PR en nieuwtjesdienst) en B.
Peeterse (rondzendverkeer) vergaderde 11 maal, zoals altijd bij één van
de bestuursleden thuis.
De heer P. Kremer werd op de ledenvergadering in oktober benoemd
tot nieuw bestuurslid.
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Verenigingsavonden.
De negen verenigingsavonden werden vrijwel alle op de eerste woensdag
van de maand gehouden in het gebouw “Op de Helte”. Het volgende
overzicht geeft het hoofdonderwerp van elke avond aan en de opkomst.
- 7 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst, thema “Gevangenen” (43 aanw.)
- 4 februari: lezing ”Leven in de brouwerij” (40 leden)
- 4 maart: algemene ledenvergadering (34)
- 1 april: lezing “Zwemmen” (40)
- 20 mei: mini-lezingen (46)
- 2 september: lezing “Lichtende wakers aan de kust” (37)
- 7 oktober: ALV en lezing “Maarten Luther” (41)
- 4 november: grote clubveiling (31)
- 2 december: lezing “Scheepvaart naar Finland” (41)

Jaarverslag nieuwtjesdienst 2015
Het aantal leden dat in 2015 gebruik maakte van de service van de
nieuwtjesdienst, is licht gestegen. Dit komt niet direct tot uiting in de
omzetcijfers omdat enkele “grootafnemers” hun afname verlaagden. De
verkoop van buitenlandse zegels, ook via mancolijsten, blijft beperkt.
Niet alle leden kennen blijkbaar nog de voordelen van kopen via de
nieuwtjesdienst.
De contacten met PostNL waren in de laatste twee kalendermaanden
dramatisch. PostNL Collectclub verhuisde van Groningen naar Zoetermeer, maar hier wist men werkelijk van niets. Zendingen werden niet of
niet op tijd geleverd, facturen werden niet verstuurd, maar het afboeken
van soms forse bedragen van de clubrekening ging gewoon door. Telefonisch reclameren was vaak niet mogelijk of pas na lange wachttijden.
Beloften om terug te bellen werden niet nagekomen. Per 1-1-2016 is er
beterschap beloofd.
Verontrustend was de scherpe prijsstijging van de FDC’s. De oplage
daalt al jaren fors, maar of de NVPH met het steeds maar verhogen van
de prijs op het goede spoor zit is uiterst twijfelachtig.
De verhoudingen met de firma Feddema, IV Philatelica en CAB waren
goed. Kleine problemen konden steeds snel worden opgelost.
Het jaarverslag in cijfers ligt op de jaarvergadering ter inzage. Ook kan
het bij de penningmeester worden opgevraagd.
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Jaarverslag PR 2015
Op de postzegelmanifestatie “Noord 2015” te Roden op 14 februari,
met als thema “Museum Nienoord”, was onze vereniging met een stand
aanwezig. Op 5 en 6 september waren wij ook aanwezig met een stand
tijdens de grote tentoonstelling ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
van de Philatelistenvereniging Groningen. Tevens was de vereniging
aanwezig op de Hobbybeurs in Peize en de Verzamelbeurs te Leek. Een
woord van dank is hier op zijn plaats voor de enthousiaste leden die ons
hielpen met het bemensen van de stands.
Het J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie werd op de A.L.V. uitgereikt aan ons
bestuurslid de heer B. Peeterse.
Op 24 oktober vond in Nieuw-Roden in “Dorpshuus Nij-Roon” weer
onze jaarlijkse postzegelbeurs plaats. Een tiental handelaren was
aanwezig. Alle filatelistenverenigingen in het noorden werden voorzien
van beursflyers en deze flyers zijn verder in de regio door leden
verspreid. Deze beurs voorziet nog steeds in een behoefte. Het aantal
bezoekende leden blijft gelijk.
Op 12 november organiseerde de vereniging een voorlichtingsavond
“Postzegels op zolder” in “Op de Helte”. Verzamelaars (niet-leden)
kregen vrijblijvend advies over eventuele verkoop, maar ook over de
mogelijkheid de verzameling uit te bouwen of anders op te zetten. We
mochten 2 nieuwe leden begroeten!
Voor diverse activiteiten werden advertenties geplaatst in regionale huisaan-huisbladen. Ook dit jaar hebben wij een aantal adverteerders van
onze Nieuwsbrief weer bereid getoond een advertentie te plaatsen.
De leesmappenservice is succesvol. Deze service bestaat uit regelmatige
leveringen aan de deelnemers. De leesmap is gevuld met landelijke,
regionale en thematische filatelistische tijdschriften en de catalogus van
onze uitgebreide bibliotheek.
In september werden in dorpshuis “De Til” te Leek diverse filatelistische
activiteiten opgestart. Elke 2e en 4e maandag van de maand kunnen
leden hier samenkomen van 14-16 uur.
Naast gebruik te maken van de vele diensten van de vereniging kunnen
de leden natuurlijk ook gezellig praten onder het genot van een kop
koffie of thee. Er is een lift geïnstalleerd wat een bezoek makkelijk
maakt. Veel leden helpen ons er onze voorraden uit te zoeken, waarvoor
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dank. Tevens dank aan de beheerders, het echtpaar Stevens, voor hun
gastvrijheid.

De ton, de ton, de ton. Als ik die toch eens winnen kon!
Ook dit jaar wordt op de jaarvergadering de inhoud van een grote, zeer
royaal gevulde ton met postzegels verloot. Op de clubavond is een lijst
aanwezig waarop u achter getallen tussen 100 en 300 uw naam kunt
plaatsen voor slechts € 0,50 per getal. Telefonisch bestellen kan ook.

Handboek Postwaarden deel 1
Al weer geruime tijd geleden heeft iemand het fraaie deel 1 van de vereniging geleend. Helaas is niet bekend wie de huidige, vast aandachtige,
lezer is, maar wel bekend is dat meer leden dit deel graag willen inzien…
Dus: graag retourneren!

Jaarverslag commissie Nalatenschappen 2015
De commissie, bestaande uit de heren Bartels, Broere en Peeterse, heeft
in het verslagjaar enkele zaken kunnen behandelen.
Hoogtepunt daarvan was het voor één onzer leden aanbieden van een
gevarieerde verzameling aan veilinghuizen en de schenking van een restverzameling aan de vereniging. Wij hebben dit aanbod zeer gewaardeerd
en hiervoor ook schriftelijk onze dank uitgebracht.
In de loop van het jaar werden door enkele niet-leden kleinere verzamelingen aangeboden, die alle aan de vereniging om niet werden afgestaan.
Het blijkt dat onze aanwezigheid op kleinere beurzen tot grotere naamsbekendheid leidt en op termijn ongetwijfeld ook leden zal genereren.
De inloopavond "Postzegels op Zolder" van 12 november gaf een goede
opkomst. De daarop volgende weken is een team druk doende geweest
met bezoeken, adviseren en inventariseren van getoond materiaal.
Er is relatief weinig ouder materiaal getoond, wel veel postfris tussen
1965 en 1980, alsook gestempeld Filatelistische Dienst.
De commissie is voornemens haar activiteiten onverminderd voort te
zetten.
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Gestopt (1)
Op maandag 28 december 2015 is het voltallige bestuur op bezoek
geweest bij ons erelid de heer R.J. Oberink, hij had namelijk aangegeven
dat hij de werkzaamheden die hij nog voor onze vereniging deed per 1
januari 2016 wilde beëindigen.
Zoals we weten heeft hij veel voor onze vereniging gedaan.
Hij was één van die leden die zijn schouders er onder zette toen men de
bestaande vereniging wilde opheffen, was was de initiatiefnemer en animator voor de “Noordphila’s”, deed de nieuwtjesdienst, was redacteur
en schrijver van de Nieuwsbrief en kwam vaak met nieuwe ideeën.
Maar niemand wordt er jonger op. Als de accu leeg raakt, dan houdt het
op en moet je stoppen.
Het bestuur heeft in een gezellig samenzijn, onder het genot van koffie
met appeltaart (dat zullen we missen), haar dank namens de vereniging
overgebracht in de vorm van een bosje bier en een cadeaubon.
J.G.

Gestopt (2)
In oktober 2015 gaf Jaap Schaafsma aan dat hij wilde stoppen als veilingmeester. Dan moet je dat als bestuur respecteren en op zoek gaan naar
een nieuwe veilingmeester.
Ook Jaap is één van die personen die zijn schouders onder de huidige
vereniging heeft gezet. Eerst als voorzitter, daarna als de man van de
nieuwtjes. In 1995 ging hij fungeren als veilingmeester. Jaap is dus
zodanig al ruim 25 jaar bezig, waarvan 20 jaar als veilingmeester.
Jij keek alles nog eens na als je de beelden van de miniveiling kreeg; het
moest allemaal kloppen en elk foutje in nummering en prijs werd er
uitgevist. Jaap, we zullen je manier van veilen missen en moeten wennen
aan de nieuwe veilingmeester. En als laatste: Jaap bedankt voor je
jarenlange inzet voor onze vereniging en we hopen dat we je zullen
blijven zien op onze clubavonden.
Het is het bestuur gelukt om op korte termijn een nieuwe veilingmeester
te vinden. Hij heeft zijn eerste veiling al volbracht en met succes. Wij
wensen Klaas Keuter veel succes bij de volgende veilingen.
J.G.
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Duits beursstempel met landgoed Mensinge
Op zaterdag 20 februari 2016 wordt in samenwerking met de Filatelistenvereniging Roden-Leek e.o. al weer de zesde editie van de Postzegelmanifestatie NOORD in De Hullen georganiseerd en opnieuw zal de
zaal geheel volgeboekt zijn.
Het begint een mooie traditie te worden dat ook de Duitse Post met haar
mobiele postkantoor aanwezig zal zijn. Na "Ot en Sien" (2013), "Molen
Woldzigt" (2014) en "Museum Nienoord" (2015) zal het speciale
beursstempel ditmaal "Landgoed Mensinge" als thema hebben.
Mensinge in Roden dateert al van de 15e eeuw en tegenwoordig is daar
onder andere in de Havezate een museum en een cuisinerie gevestigd.
Mensinge komt deze en andere activiteiten met een speciale stand naast
die van de Duitse Post promoten. Hier is ook een speciale "Mensinge
ansichtkaart" verkrijgbaar waarmee men naar de Duitse Post kan gaan
om deze van een postzegel en het speciale beursstempel te laten
voorzien. De kaart kost 1 euro en kan samen met de postzegel bij de
Duitse Post worden afgerekend.
NOORD 2016 in Sportcentrum De Hullen is geopend 10-16 uur en de
entree bedraagt voor niet-leden 4 euro (kinderen tot 16 jaar gratis).

LET OP: nieuw is, dat de kaartverkoop al om 9.30 uur in de entreehal
van start gaat. Zo kan bij opening de eerste bezoekersstroom (vorig jaar
stond de rij tot buiten de schuifdeuren aan toe!) vlot naar binnen, zonder
eerst één voor één te hoeven afrekenen.
Wij rekenen er op dat zoveel mogelijk leden ook dit jaar gebruik zullen
maken van het in deze Nieuwsbrief bijgesloten entreebewijs.
Graag tot ziens op zaterdag 20 februari !
Wouter Beerekamp
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Oplossing en winnaar ladderpuzzel 4, december 2015
Het aantal inzenders van de puzzel van december was 11. Op de clubavond van februari is, na loting, met 11 punten Marion Turner de
winnaar geworden. De prijs (cadeaubon van € 10 en de serie van vraag 5)
is uitgereikt op de clubavond.
De oplossingen:
1. Rheumazegel (1096);
2. Griekenland in 1896;
3. F. Lammers & Wz van Dijk;
4. Terres Australes et Antartrctic Française;
5. NVPH 759, Kind 1961;
6. Hangend Haar, Bontkraag, Veth, Konijnburg, Hartz

Oplossing, winnaar, stand na ladderpuzzel 5, januari 2016
Het aantal inzenders van de puzzel van december was 8. Op de clubavond van februari is met 11 punten Claartje van Leeuwen de winnaar
geworden. De prijs (cadeaubon van € 10 en de serie van vraag 5) is
uitgereikt op de clubavond.
De oplossingen van ladderpuzzel 5:
1. Uruguay;
2. Kinderzegels sinds 1924;
3. H. Cornelissen;
4. Kreta;
5. Zomer 1980 NVPH 1195;
6. België, Luxemburg, Duitsland, USA, China
De stand na de vijfde ronde:
Plaats
1
(2)
(2)
(2)
(5)
(5)

Naam
C. v Leeuwen
M. Turner
M. Klopstra
W. vd Velde
T. Oberink
J. Schaafsma

Punten
53
52
52
52
51
51

Plaats
7
8
(9)
(9)
11

Naam
J. vd Wiel
W. Wobbes
J. Brands
H. Groote
P. Kremer

Punten
50
35
32
32
23
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Ladderpuzzel FV Roden-Leek nr. 7, maart 2016
De 7e ladderpuzzel. U kunt de oplossing inleveren op de komende
clubavond (ALV). Bent u die avond niet aanwezig, of u heeft meer tijd
nodig, dan mag u de oplossing sturen naar Klaas Keuter, Appelhof 24,
9356 BT Tolbert (poststempel moet een datum hebben voor of op de
15e maart) of e-mailen naar klaas.keuter@gmail.com. Graag vermelden
welke ladderpuzzel het betreft.
Ladderpuzzel 7 - maart 2016
Oplossingen inleveren/inzenden uiterlijk 15 maart 2016.
1. Welke postzegel was de eerste postzegel die als “doorloper”
(meerdere zegels geven een compleet beeld of doorlopende
afbeelding) kan worden aangemerkt? Gaarne NVPH-nr.
2. De wereldpostvereniging zorgt voor allerlei afspraken over de
postbezorging. In 1878 werd besloten tot een uniforme kleurstelling van postzegels voor drukwerk, briefkaarten en brieven naar
het buitenland. Welke kleur gold tot vlak na de 2e wereldoorlog
voor briefkaarten naar het buitenland?
3. Wie ontwierp(en) de Wereld Jamboree Vogelenzang postzegels?
4. Welk land wordt aangeduid met “Noyta CCCP”?
5. Welke postzegel staat hieronder afgebeeld? Graag het NVPH-nr.

6. Noem de NVPH-nrs van nederlandse zegels waarop een denksport wordt uitgebeeld (1 punt per goed nummer, maximaal 5
punten).

NVPH Junior-catalogus 2015-2016
De nieuwe Junior-catalogus is verschenen! Deze biedt een overzicht van
alle Nederlandse postzegels van 1952 tot heden. Ook Eerstedagenveloppen hebben een prijsvermelding.
De goed hanteerbare catalogus is te bestellen bij de nieuwtjesdienst.
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Op elke eerste woensdag van de maand, met uitzondering van de
zomermaanden, is er een clubavond in het gebouw "Op de Helte”,
Touwslager 125 te Roden (tel. 050 501 9390).
Voorafgaand aan de clubavond ontvangen de leden een convocatie.



Maandelijks ontvangen de deelnemers aan het rondzendverkeer een
doos rondzendboekjes.
Leden kunnen voor intern en extern rondzendverkeer eigen boekjes
inleveren.



Bij de nieuwtjesdienst zijn nieuwe en eerdere uitgaven van Nederlandse en buitenlandse postzegels, F.D.C.'s, jaarpakketten, enzovoort
in abonnement te nemen.



Via de besteldienst kunt u catalogi, stockboeken, albumaanvullingsbladen en dergelijke bestellen.
De korting op de normale winkelprijs bedraagt 10-15 %.



De vereniging beschikt over een bibliotheek, catalogi en filatelistische
apparatuur. Alles wordt gratis aan de leden uitgeleend.
Onder andere betreft dit:
- de speciale catalogus Nederland (NVPH),
- wereldcatalogi (Michel, in het Duits),
- het Handboek Postwaarden Nederland,
- een uitgebreide bibliotheek (met ook buitenlandse onderwerpen),
- leesmappen met actuele filatelistische bladen,
- een fluorlamp,
- een electronische tandingsmeter,
- een watermerkzoeker.



De verenigingscommissie Nalatenschappen kan voor leden en
nabestaanden bemiddelen bij verkoop van verzamelingen.
De vereniging zelf doet geen aankopen.



Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzeggingen dienen schriftelijk voor 1 november bij het secretariaat
te zijn ingediend.



De contributie voor 2016 bedraagt € 45,00 inclusief het abonnement
op het landelijke maandblad "Filatelie".
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