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Van de voorzitter
Voor u ligt de Nieuwsbrief met daarin de verslagen van de diverse
commissies en het bestuur. Als die in ons verenigingorgaan staan dan is
de ALV weer in zicht. Een belangrijke gebeurtenis, want op de ALV
wordt door het bestuur verantwoording afgelegd aan de leden. Hier kunt
u de vragen stellen waarom iets zo gedaan is als het nu gaat.
Daarom vindt het bestuur het belangrijk dat u komt. Het gaat om onze
vereniging!
Wij wensen u alvast een goede bijeenkomst.
Jan Gerritsen
AGENDA voor de algemene ledenvergadering van de Filatelistenvereniging "Roden-Leek en omstreken". De vergadering wordt gehouden
op woensdag 1 maart 2017 in "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. Nieuwtjes en filatelistisch allerlei.
7. Notulen vorige ledenvergaderingen.
8. Jaarverslag secretaris.
9. Jaarverslag rondzendverkeer.
10. Jaarverslag nieuwtjesdienst en winkeltje.
11. Jaarverslag commissie Nalatenschappen.
12. Jaarverslag penningmeester.
13. Verslag kascommissie.
14. Benoeming leden en reservelid kascommissie.
15. Benoeming leden commissie Onderscheidingen.
16. Benoeming leden commissie Nalatenschappen.
17. Bestuursverkiezing.
18. Toekomst van onze postzegelbeurs.
19. Verloting Ton.
20. Rondvraag.
21. Sluiting.
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Toelichting op de agenda
 punt 14: aftredend is mevrouw Huizing.
 punt 15: aftredend en herkiesbaar is mevrouw Van Leeuwen.
 punt 16: aftredend is de heer Bartels.
 punt 17: aftredend en herkiesbaar zijn mevrouw Schuitema en
de heer Kremer, aftredend is de heer Broere.
We verwachten een vlotte vergadering, daarom is er na afloop een
nieuwe activiteit: een kerstpostruiluur.
Ook u hebt vast en zeker een verzameling kerstpost met net-niet-alle
kerstzegels die in een bepaald jaar in het velletje zaten. Daar kunt u nu
iets aan doen: neem (gesorteerd per jaar) uw dubbele kaarten met
kerstzegels mee en ruil deze met uw medeleden. Ook ruilen van de losse
zegels is natuurlijk mogelijk! Eindelijk kunt u op deze manier zonder
kosten een leuk verzamelgebied ontdekken en… compleet maken.
Na afloop van de vergadering is het winkeltje weer geopend.

Notulen algemene ledenvergadering 2 maart 2016
Voorzitter Gerritsen opent even na acht uur en heet 35 leden welkom.
Hij meldt zes leden die hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn,
te weten de dames M. La Crois, Wobbes, Verweij en de heren
Groenewold, Oberink en Paap. Gerritsen neemt het afgelopen verenigingsjaar door en noemt de inzet van onze vrijwilligers onmisbaar voor
de vereniging.
Bij de mededelingen willen ook twee leden graag iets meedelen. De heer
Schukking constateert dat we nog altijd over drie bankrekeningen
beschikken (met bijbehorende kosten) en de heer Sijbring vindt dat de
kwaliteit van de boekjes in het rondzendverkeer verbeterd is.
Dan volgt de uitreiking van het J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie. Mevrouw
G. La Crois overhandigt namens de commissie Onderscheidingen in een
gesloten envelop de motivatie, welke door de voorzitter wordt
voorgelezen. Tot haar grote verbazing blijkt mevrouw La Crois zelf deze
prijs in ontvangst te mogen nemen, samen met bloemen, de ingelijste
herinnering en vele felicitaties. De heer Peeterse ontvangt als vorige
winnaar het kleine ereteken.
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Tijdens de korte pauze vindt een demonstratie plaats van het nieuwe
scannertje. Deze geeft via de beamer een mooi beeld, maar blijkt wat
lastig te bedienen.
Mevrouw Oberink wordt hierna ook in het zonnetje gezet vanwege haar
25-jarig lidmaatschap van de vereniging. Zij ontvangt een waardebon.
De heer Keuter behandelt de oplossing van de ladderwedstrijd van
februari. Niet alle inzenders hadden een foutloze oplossing ingeleverd.
Bij de nieuwtjes en het filatelistisch allerlei houdt de heer Broere het kort:
er is deze maand niets om over te vertellen.
Het agendapunt “gebruik van De Til” heeft ieders belangstelling. Na
uitleg over de voorgeschiedenis en het huidige gebruik wil de vergadering
doorgaan op deze weg. Er zijn twee vragenstellers:
- de heer Elzinga vraagt of ook rekening kan worden gehouden met
werkende leden, bijvoorbeeld door avondopenstelling. Dit zal worden
bekeken.
- mevrouw G. La Crois is benieuwd hoe lang de vereniging de financiele
last van een eigen honk kan dragen. De penningmeester toont aan dat dit
in elk geval meer dan vijf jaar het geval kan zijn.
Hierna volgen diverse verslagen over 2015.
De notulen van de beide ledenvergaderingen worden aangenomen,
evenals de jaarverslagen van het secretariaat en het rondzendverkeer. Het
financiele deel van het RZV-verslag is niet beschikbaar, maar zal later
aan de leden worden verstrekt.
Ook de jaarverslagen van de nieuwtjesdienst, de PR-commissie en de
commissie Nalatenschappen zijn accoord.
Het jaarverslag van de penningmeester gaat via een rondgedeeld overzicht. Het jaarverlies van ruim 500 euro is verklaarbaar en niet
verontrustend.
De kascommissie meldt bij monde van de heer Schukking dat de penningmeester bij de controle van alle financiën de vragen naar tevredenheid beantwoordde en dat er geen onregelmatigheden geconstateerd zijn.
Ondanks dat de kas van het rondzendverkeer niet te controleren was,
stelt de kascommissie voor om het bestuur décharge te verlenen. De
vergadering gaat hiermee onder applaus accoord.
De heer Schukking is aftredend als kascommissielid. Als leden voor 2017
worden benoemd de dames Huizing en Wobbes, terwijl mevrouw
Schuitema zich beschikbaar stelt als reservelid.
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Er zijn geen tegenkandidaten bij de benoemingen en verkiezingen, zodat
mevrouw G. La Crois opnieuw wordt benoemd in de commissie Onderscheidingen, de heer Broere in de commissie Nalatenschappen en de
heren Peeterse en Van der Velde in het bestuur van de vereniging, alles
onder applaus.
Mevrouw Oberink treedt tussentijds af. Voorzitter Gerritsen geeft een
overzicht van haar activiteiten en inzet voor de vereniging, wat met een
fraai boeket bloemen benadrukt wordt.
Het winnende lot bij de verloting van de bekende postzegelton blijkt in
handen van mevrouw G. La Crois, zij beleeft aan deze avond veel
genoegen!
Tenslotte volgt de rondvraag. Aangezien niemand zich meldt, kan de
voorzitter al om tien over negen zijn slotwoord uitspreken, waarbij hij
alle aanwezigen bedankt voor de aandacht en inbreng.

Notulen ledenvergadering 2 november 2016
Voorzitter Gerritsen opent even na acht uur en heet de 37 aanwezige
leden welkom. Zes leden hebben afgezegd voor deze bijeenkomst.
De financiële zaken nemen meer tijd dan in andere jaren. De
penningmeester geeft een overzicht van de kapitaalgroei in de afgelopen
jaren en legt het bestuursvoorstel voor om de reserves na toestemming
van de vergadering in te mogen zetten voor structurele grotere uitgaven
zonder reguliere dekking. Na verdere uitleg gaat de vergadering hiermee
accoord. Het voorstel om de contributies voor 2017 ongewijzigd te laten
wordt onder bijval aangenomen en ook met de begroting gaat de
vergadering na een toelichting door de penningmeester accoord.
De heer Meijer merkt op dat naast de Shell ook de Rabobank op
aanvraag donaties aan verenigingen doet. De penningmeester laat weten
dat Shell hiermee na dit jaar stopt en dat wij geen Rabo-gelden kunnen
aanvragen omdat wij geen rekening bij deze bank hebben.
Bij de bestuursverkiezing wordt mevrouw Schuitema gekozen als nieuw
bestuurslid. Omdat zij in de kascommissie 2017 zit, vraagt de voorzitter
een nieuwe vrijwilliger voor deze taak. De heer Meijer biedt zich aan.
Na de rondvraag sluit de voorzitter deze korte ledenvergadering om
20.20 uur.
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Oplossing Ladderpuzzel 5, januari 2017
De winnaar van de januari-puzzel is geworden Marten Klopstra (47 pnt).
Hij heeft de cadeaubon van € 10,00 (te besteden in het winkeltje)
gewonnen. De oplossingen:
1. Denemarken
3. Jan van Krimpen
2. Februaristaking
4. Zuid-Afrika

Ladderpuzzel 7, maart 2017
Dit is de voorlaatste ladderpuzzel van dit seizoen. Oplossing voor 20
maart 2017 per post, e-mail of persoonlijk op de clubavond. Adres is
Klaas Keuter, Appelhof 24, 9356 BT Tolbert, e-mail: ladder@fvrl.nl
1. Welke Nederlandse zegelserie bevat als eerste de maand en jaar van
uitgifte? Gaarne NVPH-nr(s) en maand plus jaar van uitgifte.
2. Wat is het verband tussen onderstaande zegels? (Toeristische attractie.)

3. Wie ontwierp de postzegel voor de koren- en oliemolen in
Roderwolde?
4. Uit welk land komen postzegels met deze tekst : Україна ?
5. Welke vijf verschillen zijn er met het origineel (NVPH 691) ?
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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.

Grutto
In 2016 heeft het nederlandse publiek de Grutto uitgekozen tot nationale
vogel. Naar aanleiding hiervan is PostNL dit jaar begonnen met de
uitgifte van persoonlijke postzegels met hierop bekende en minder
bekende vogels in Nederland. Het is een serie van 4 velletjes met 10
verschillende postzegels. Het eerste velletje is inmiddels verschenen en
tijdens dit lopende jaar volgen de overige velletjes.

Naast de bekende emissies van PostNL kan de nieuwtjesdienst ook
persoonlijke postzegelseries voor u verzorgen. Uw abonnementen en
andere postzegelbestellingen leveren voor onze vereniging een leuke
provisie op. Hebt u interesse? Meld u aan bij de nieuwtjesdienst!
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Op reis…
Tijdens mijn vakanties ga ik altijd op zoek naar een postkantoor en/of
een postmuseum. Zo ook tijdens mijn reis, kort geleden, naar Hong
Kong en Vietnam. In Hong Kong vond ik een klein kantoortje waar
twee stugge dames, die het engels niet echt machtig waren, mij te woord
stonden. Ik vertrok daar weer met een paar standaardzegels internationaal en na veel vijven en zessen met een leuke serie landschapjes.
In de Vietnamese stad Hanoi trof ik een heel groot postkantoor aan. Het
bestond uit een kleine hal met een loket met een vriendelijke doch
resolute dame die mij een deur verder stuurde. Daar belandde ik in een
grote hal waar een enorme activiteit heerste die ik elders nog nooit heb
aangetroffen. Er stonden bureaus vol met stapels brieven, A4enveloppen dik en dun en natuurlijk pakketten. Deze werden allemaal
met de hand gestempeld. Diverse mensen droegen postzakken rond. Op
de vraag naar postzegels werd mij één velletje uit een la aangereikt en
nee, ik mocht geen foto’s maken. Erg jammer. Dit kantoor met zoveel
mensen had ik graag willen laten zien. Ik was de enige klant…
In het stadje Hoi An daarentegen trof ik een prachtig postkantoor aan in
koloniale stijl met houten telefooncellen en een brievenbus met daarop
speciaal voor buitenlanders de notitie “mailbox”.
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Mijn oogst hier overtrof mijn verwachtingen. Een gecombineerde
uitgifte Vietnam/Portugal met postzegels en FDC’s. In juli 2016 was het
500 jaar geleden dat de eerste Portugese handelsschepen uit Lissabon
aanmeerden in Hoi An. Om dit feit te vieren zijn er postzegels uitgegeven met afbeeldingen van beide steden en traditioneel keramiek uit
beide landen. Mijn verzamelgebied is o.a. keramiek en u begrijpt: deze
reis was meer dan geslaagd!

Jaarverslag "F.V. Roden-Leek e.o." over 2016
Wederom een rustig verenigingsjaar. Na een kleine aanwas van leden
bereikten wij de mijlpaal van 100 (mevrouw Suiveer werd hiervoor in het
zonnetje gezet), maar daarna zette zich weer een lichte daling in.
De opkomst bij al onze activiteiten bleef echter stabiel, het gemiddelde
opkomstpercentage bedroeg ruim 40% en daar zal menig andere vereniging jaloers op zijn. Onze ruimte in het gebouw “De Til” in Leek, waar
de leden twee middagen per maand terecht kunnen, voorzag ook in dit
tweede jaar duidelijk in een behoefte.
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De Nieuwsbrief met zoveel mogelijk nieuws uit onze vereniging
verscheen dit jaar drie maal. Aangezien er door leden nauwelijks
bruikbare kopij wordt aangeleverd, lijkt dit ook het maximum aantal
jaarlijkse uitgaven te zijn.
Bestuurszaken.
Het bestuur, bestaande uit J. Gerritsen (voorzitter), W. van der Velde
(secretaris), J. Broere (penningmeester), P. Kremer (2e penningmeester),
mw. C. van Leeuwen (nieuwtjesdienst en beurs), B. Peeterse (rondzendverkeer en veilingen) en mw. T. Oberink-Gaaikema (tot maart)
vergaderde 11 maal. Vanaf april zijn bestuursvergaderingen gehouden in
De Til.
Mevrouw C. Schuitema werd op de ledenvergadering in november
benoemd tot nieuw bestuurslid.
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.
- 6 januari: afgelast wegens gladheid.
- 3 februari: nieuwjaarsbijeenkomst met schaapherder (44 leden)
- 2 maart: algemene ledenvergadering (35)
- 6 april: lezing “Op en onder water (1)” (44)
- 11 mei: 1 mini-lezing (41)
- 7 september: lezing “Op en onder water (2)” (34)
- 5 oktober: lezing “Hangend Haar” (47)
- 2 november: ALV en grote clubveiling (37)
- 7 december: lezing “Zuidpool” (43)
Ook bij andere actviteiten in de regio presenteerden wij ons. Natuurlijk
op 20 februari op de manifestatie Noord-2016 in De Hullen in Roden,
maar ook bij hobbybeurzen in Leek en Peize in het najaar.
Onze eigen postzegelbeurs in Nieuw-Roden werd op 22 oktober
gehouden en was een redelijk succes. Het aantal bezoekers bleef stabiel.
Verder waren er twee instuifavonden, gezellige informele bijeenkomsten,
op 30 juni in Op de Helte en op 15 november in De Til.
De leesmappenservice kende in 2016 weer een aantal trouwe lezers. Zij
ontvingen geregeld een leesmap gevuld met diverse buitenlandse,
landelijke, regionale en thematische filatelistische tijdschriften.
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Afscheid rondzendverkeer
Nadat ik in 2009 het financiële deel overnam na het overlijden van de
heer Van der Meulen, heb ik in september 2016 dit overgedragen aan
mevrouw Schuitema. Ik heb het RZV altijd met plezier gedaan en dank
een ieder voor de goede samenwerking.
Wel blijf ik sectieleider voor de drie buitensecties: Marum, Zuidhorn en
Groningen.
Bram Peeterse

Jaarverslag nieuwtjesdienst
De afgelopen jaren werd de nieuwtjesdienst geleid door diverse
bestuursleden onder leiding van de heer Oberink. Mede door zijn goede
instructies en begeleiding in het begin van dit jaar heeft de
nieuwtjesdienst met een wisselende nieuwe bezetting zijn draai gevonden. Hiervoor nogmaals onze dank.
Het aantal leden met een abonnement is opnieuw afgenomen. Enkele
leden hebben de vereniging verlaten of hebben hun abonnementen
verlaagd. De verkoop van postzegelrollen is ook afgenomen; men
verstuurt steeds meer digitaal. Toch voorzien wij nog in de behoefte
voor het aanleveren van de nieuwe emissies. Er zijn ook flink wat
decemberzegels verkocht. Uiteindelijk mogen wij over 2016 een leuk
provisiebedrag van PostNL tegemoet zien.
De contacten en leveringen via PostNL en huisleverancier Feddema
verlopen prima.
Tijdens de ledenmiddagen in De Til in Leek weten de leden inmiddels
hun weg te vinden om hun nieuwtjes op te halen. Met dank aan de
dames G. La Crois en Schuitema voor de hulp tijdens deze
werkzaamheden.
Alleen de postzegels van het lopende jaar zijn verkrijgbaar bij de
nieuwtjesdienst. Voor de werkbaarheid zijn de voorraden van nieuwtjesdienst en winkel gescheiden; het winkeltje is onder beheer van de heer
Peeterse.
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Jaarverslag Winkeltje
Per 1 januari 2016 heb ik de organisatie van het winkeltje op mij
genomen. Niet alleen voor de verplakbare zegels 2001-2015, maar ook
voor het verkopen uit de voorraden die de vereniging nog heeft. Dit
betreft o.a. poststukken (ook E.O.), brieven en nog vele andere artikelen
als albums, strips (zowel blank als zwart), enzovoort.
De resultaten op financieel gebied zijn verwerkt in het jaaroverzicht van
de penningmeester.
Ik zou zeggen: kom, kijk en vraag. In het winkeltje is altijd wel iets dat u
kunt gebruiken!
Bram Peeterse

Jaarverslag commissie Nalatenschappen
De commissie heeft ook in 2016 werkzaamheden wegens een aantal
nalatenschappen verricht. Veel tijd is daarbij besteed aan onderzoek op
kwaliteit en volledigheid van het aangebodene. Een deel werd aan
veilinghuizen aangeboden en een deel werd aan de vereniging geschonken. Door verschillende inzenders werd aan de vereniging voor het
verrichte werk een donatie gedaan.
Hoewel het verstrekken van adviezen aan niet-leden gratis was, is het
gezien de tijdinvestering wenselijk hiervoor voor de toekomst een
duidelijk standpunt te bepalen.

Toelichting op het jaarverslag van de penningmeester
De spaarrekening kende in 2016 geen mutaties, behalve bijschrijving van
de rente. Door optimaal benutten van internetbankieren zijn de bankkosten voor de nieuwtjesdienst en het rondzendverkeer in 2016 €130
lager uitgevallen dan in 2015!
In het boekjaar is een aantal donaties en veilingprovisies ontvangen, dit
zijn variabele inkomsten. De verkoop uit voorraad geeft ook een jaarlijks
wisselend beeld te zien.
Omdat het jaarlijks innen van de contributie altijd veel overbodig nawerk
oplevert, hoopt het bestuur dit jaar met gerichte voorstellen te komen
om de inning te versoepelen.
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Onze Nieuwtjesdienst
Velen van u kennen deze voorziening van onze vereniging en maken hier
ook gebruik van. Voor onze nieuwe leden nog even op een rijtje wat er
allemaal mogelijk is.
Door gebruik te maken van de nieuwtjesdienst kunt u een abonnement
nemen op alle nieuwe postzegeluitgiften van PostNL, welke opgenomen
worden op de DAVO-aanvullingsbladen, naar gelang het abonnement
dat u wenst. Het abonnement is voor een heel jaar en zonder tegenbericht wordt dit stilzwijgend verlengd. U kunt kiezen voor b.v. een
abonnement zegels (bijzondere uitgiften), velletjes, jaarpakketten,
prestigeboekjes en mapjes. Ook voor de serie Mooi Nederland kan apart
gekozen worden.
In het verleden behoorde een abonnement op de persoonlijke
postzegelseries vogels, kastelen en vuurtorens van Nederland ook tot de
mogelijkheden, mits daar genoeg afnemers voor waren.
PostNL geeft regelmatig velletjes persoonlijke zegels uit naar aanleiding
van jubilea en evenementen. N.a.v. het 60-jarig jubileum van de uitgifte
van Europapostzegels verschenen er 9 nieuwe postzegelvellen van
diverse landen. Dit en meer is allemaal in het tijdschrift Collect van
PostNL te bekijken en u kunt alles bij de nieuwtjesdienst bestellen. Het
tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar.
Abonnementen buitenland en thema kunnen ook via onze dienst
afgenomen worden.
Contact met de nieuwtjesdienst:
nieuwtjes@fvrl.nl / 06 2159 1868 / op de clubavond

Album closed
Al weer enige tijd geleden, op 4 november 2016, overleed op 89-jarige
leeftijd ons lid de heer K. Honebeek uit Roden.
In 2005 maakte hij de overstap van onze zustervereniging ’t Poststuk in
Groningen en werd een trouw bezoeker van onze clubavonden.
Schilderijen en vervoer hadden zijn bijzondere interesse.
De vereniging heeft de familie schriftelijk gecondoleerd.
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Oplossing Kerstpuzzel
Tijdens de februari-avond gaf mevrouw Van der Wiel de oplossing van
de Kerstpuzzel. Het was dit jaar blijkbaar niet zo gemakkelijk, want er
waren meerdere inzendingen met fouten.
Zo had het moeten luiden:
1 - 1729
5 - 925
9 - 3235E
2 - 406
6 - 3107A
10 - 1162
3 - 1692
7 - 1066
11 - 2370E
4 - 1537
8 - 1459
12 - 1050

15 jaar geleden…
… werd het brieftarief 85 cent. Voor het eerst in 10 jaar ging de prijs
omhoog. Een attente verzamelaar merkte hierover op: “Hoezo
prijsverhoging van een postzegel? 100 jaar geleden kostte een
postzegel van 10 cent ook 10 cent!”
… schreef onze voorzitter een hele pagina vol in de Nieuwsbrief. Er
waren veel mededelingen!
… kregen we te maken met de euro. Een lidmaatschap met Maandblad
ging 22 euro kosten.
… bevatte de Nieuwsbrief een los formulier voor aanmelding van een
nieuw lid. Een goede gedachte van het bestuur.
… hield de vereniging op de decemberavond een opruimingsmarkt. Veel
materiaal voor een klein prijsje.

Verenigingsagenda seizoen 2016-2017
woensdag 1 maart: ALV
woensdag 5 april: lezing perfins
woensdag 17 mei: mini-lezingen
donderdag 15 juni: instuifavond
en natuurlijk op elke 2e en 4e maandagmiddag openstelling van “De Til”
in Leek.
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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 2017 bedraagt € 45,00 inclusief het abonnement
op het landelijke maandblad "Filatelie" en € 22,00 zonder.
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