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Filatelistenvereniging  "Roden-Leek en omstreken" 
 
Opgericht als “De Posthoorn” op 31 januari 1978. 
Aangesloten bij de K.N.B.F. en het SamenwerkingsVerband Filatelie. 
Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 4004.8872 
 
voorzitter J. Gerritsen, Appelhof 25, 9356 BT  Tolbert 
         tel. 0594 515 331, e-mail: vz@fvrl.nl 
 
secretaris W. van der Velde, Groningerweg 32, 9321 TC  Peize  
             tel. 050 503 2608, e-mail: sec@fvrl.nl 
 
penning- P. Kremer, Buitensingel 62, 9883 SJ  Oldehove 
meester tel. 0594 621 266, e-mail: pm@fvrl.nl 
 
nieuwtjes-      mw. C. van Leeuwen, Faunalaan 6, 9301 KG  Roden 
dienst       tel. 050 534 3470, e-mail: nieuwtjes@fvrl.nl 
 
rondzend- mw. C. Schuitema, De Grouw 10, 9351 LP  Leek 
verkeer tel. 0594 511 586, e-mail: rzv@fvrl.nl 
 
winkel en B. Peeterse, Weth. I.Hutstraat 68, 9351 RH  Leek 
veilingen tel. 0594 517 721  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Rekeningnr. nieuwtjesdienst:    NL98 INGB  0004 3757 69 
  t.n.v. FV Roden-Leek Nieuwtjes te Roden 
 
Rekeningnr. rondzendverkeer:  NL92 INGB  0003 9300 65   
  t.n.v. RZV FV Roden-Leek te Leek 
 
Rekeningnr. penningmeester (algemeen):  NL41 INGB  0003 9466 00 
  t.n.v. FV Roden-Leek e.o. te Oldehove 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Verenigingswebsite:  www.fvrl.nl 
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Van de voorzitter 
 

Hier is dan de “Nieuwsbrief” voor de maand maart. Maart is onze ALV- 
maand. 
Dat moet u dus niet weerhouden om thuis te blijven, want op deze 
avond kunt u mee beslissen over het wel wee van de vereniging.  Denk 
tevens ook even na of u, als het u gevraagd wordt, niet iets voor de vere-
niging kunt doen. We zijn op zoek naar een veilingmeester en een 
bestuurslid; tevens moet er op deze avond, met toestemming van de 
vergadering, een reservelid voor de kascommissie worden benoemd.  
Als aanrader om te komen de Ton: moet er uit, zit weer helemaal vol. U 
kunt loten kopen voor maar 50 cent. 
Tot ziens op de vergadering! 

Jan Gerritsen 
 

Verenigingsagenda seizoen 2017-2018 
 

woensdag 7 maart: ALV 
woensdag 4 april: lezing over waaiers 
woensdag 16 mei: lezing muziek 
woensdag 6 juni: avondinstuif in De Til 
 
 
AGENDA voor de algemene ledenvergadering van de Filatelisten-
vereniging "Roden-Leek en omstreken". De vergadering wordt gehouden 
op woensdag 7 maart 2018 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. Voortgang ledenactiviteiten in De Til. 
  6. Nieuwtjes en filatelistisch allerlei. 
  7. Notulen vorige ledenvergaderingen.  
  8. Jaarverslag secretaris.  
  9. Jaarverslag rondzendverkeer.  
10. Jaarverslag nieuwtjesdienst en winkel.  
11. Jaarverslag commissie Nalatenschappen.  
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 - pauze- 
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. Verloting Ton.  
19. Rondvraag.  
20. Sluiting.  
 

Toelichting op de agenda  

 punt 14: aftredend is mevrouw Wobbes.  

 punt 15: aftredend en herkiesbaar is mevrouw Van der Wiel. 

 punt 16: aftredend en herkiesbaar is de heer Peeterse. 

 punt 17: aftredend en herkiesbaar zijn mevrouw Van Leeuwen en 
de heer Gerritsen. 

 

In de pauze worden alle tafels aangewezen voor een verzamelgebied. Het 
is de bedoeling dat iedereen dan de tafel opzoekt van het door hem of 
haar verzamelde land of thema, om zo die interesse te kunnen delen. 
Dit naar aanleiding van het verzoek van een van onze nieuwe leden. 
 

Na afloop natuurlijk de gratis verloting. En als klap op de vuurpijl: alle 
aanwezigen ontvangen twee verrassingen! 
 
 

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.  
Gelukkig waren er ook vijf leden die alles goed hadden. Na loting was 
mevrouw Turner de winnaar van het stockboek. 
Dit waren de juiste nummers: 

1 - 1921   5 - 2211C    9 -  658 
2 - 1158   6 - 1536  10 - 1142 
3 - 1367   7 - 3075  11 - 1072 
4 - 2370F  8 - 1075  12 – 1647 
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Lid werft lid 
 

Nieuwe leden zijn altijd welkom en het blijkt dat mond-tot-mondreclame 
een van de beste manieren van ledenwerving is.  
Neem daarom uw buurman of kennis eens mee. Als hij of zij lid wordt, 
dan ontvangt u een stockboek en het nieuwe lid een bon van 10 euro! 
 
 

Notulen algemene ledenvergadering 4 maart 2017 
 

Voorzitter Gerritsen opent even na acht uur en heet 35 leden welkom. 
Hij meldt de leden die hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn, 
te weten de dames Suiveer en De Vos en de heren Oberink, Meijer en 
Van der Velde (Peize). 
Gerritsen neemt het afgelopen verenigingsjaar door en noemt de inzet 
van onze vrijwilligers onmisbaar voor de vereniging.. Dan 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. Tot 
zijn grote verbazing mag de heer Broere deze prijs in ontvangst nemen, 
samen met bloemen, de ingelijste herinnering en vele felicitaties. In het 
kort neemt hij even het woord om te bedanken. Mevrouw G. La Crois 
ontvangt als vorige winnaar het kleine ereteken. De heer Bouwers, niet 
aanwezig, wordt genoemd vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap van de 
vereniging. Hij ontvangt een waardebon.  
 

De heer Keuter behandelt de oplossing van de ladderwedstrijd van 
februari. Niet alle inzenders hadden een foutloze oplossing ingeleverd. 
Mevrouw Van der Wiel viel in de prijzen. Bij de nieuwtjes en het 
filatelistisch allerlei houdt de heer Broere het kort. 
 

De notulen van de vorige ledenvergaderingen zijn accoord. De 
jaarverslagen van de secretaris, rondzendverkeer, nieuwtjesdienst, het 
winkeltje, commissie Nalatenschappen en de penningmeester zijn 
accoord. Mevrouw Wobbes, namens de kascommissie, stelt voor om het 
bestuur décharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee onder 
applaus accoord. Mevrouw Huizing is aftredend als kascommissielid. Als 
leden voor 2017 worden benoemd mevrouw Wobbes en de heer Meijer, 
terwijl mevrouw La Crois (Assen) zich beschikbaar stelt als reservelid.  
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Er zijn geen tegenkandidaten bij de benoemingen en verkiezingen, zodat 
mevrouw Van Leeuwen opnieuw wordt benoemd in de commissie 
Onderscheidingen. In de commissie Nalatenschappen is de heer Bartelds 
aftredend en niet herkiesbaar.  Mevrouw Schuitema en de heer Kremer 
worden herbenoemd in het bestuur van de vereniging, alles onder 
applaus. De aftredende heer Broere wordt opnieuw flink in de 
bloemetjes gezet, met een woord van dank.  
Het winnende lot bij de verloting van de bekende postzegelton valt in 
handen van de heer Wiersma. 
Tenslotte volgt de rondvraag. Er is 1 vragensteller: de heer Elzinga 
vraagt wanneer er de avondopenstelling van de Til is. Die zal in het 
voorjaar zijn.  
De  voorzitter kan om twintig over negen zijn slotwoord uitspreken, 
waarbij hij alle aanwezigen bedankt voor de aandacht en inbreng. Na 
afloop is er nog een kort kerstpostruiluurtje. 
 
 

Notulen ledenvergadering 1 november 2017 
 

Voorzitter Gerritsen opent om 20.00 uur en heet de 38 aanwezige leden 
welkom. Zes leden hebben afgezegd voor deze bijeenkomst. 
Bij de mededelingen feliciteert de voorzitter mevrouw Suiveer, die even-
als haar man goud met haar tentoonstellingsverzameling heeft behaald. 
De penningmeester behandelt vervolgens het eerder toegezegde uitge-
breide financieel overzicht over 2016. Hierover zijn geen vragen. 
Het voorstel om de contributies voor 2018 met vijf euro te verhogen 
wordt na uitleg aangenomen, ook al omdat snelle betalers niet duurder 
uit zullen zijn: zij krijgen een korting van vijf euro.  
Er is een vragensteller voor de begroting: de heer De Ruiter zou graag 
zien dat alle saldi in de begroting worden opgenomen. De penning-
meester vindt dit niet nodig. Hierna wordt de begroting goedgekeurd.  
Voor de rondvraag melden zich twee leden: 
- de heer Holman is benieuwd hoe het bestuur de toekomst van de 
vereniging ziet. De voorzitter ziet deze rooskleurig. 
- de heer De Ruiter vraagt waarom er geen kascontrole heeft plaats-
gevonden. Dit is alleen nodig voor de ALV in maart als het jaaroverzicht 
aan de orde komt. 
Hierna sluit de voorzitter deze korte ledenvergadering om 20.21 uur. 
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Jaarverslag "F.V. Roden-Leek e.o." over 2017 
 

Wederom een rustig verenigingsjaar, met een stabiel ledental van 95. 
De door de vereniging georganiseerde activiteiten werden door de leden 
gewaardeerd, wat bleek uit de onverminderd goede opkomst. Onze 
ruimte in het gebouw “De Til” in Leek, waar de leden twee middagen 
per maand terecht kunnen, werd redelijk bezocht. 
De Nieuwsbrief met zoveel mogelijk nieuws uit onze eigen vereniging  
verscheen dit jaar drie maal.  
 

Bestuurszaken. 
Het bestuur, bestaande uit J. Gerritsen (voorzitter), W. van der Velde 
(secretaris), P. Kremer (penningmeester), J. Broere (2e penningmeester), 
mw. C. van Leeuwen (nieuwtjesdienst), mw. C. Schuitema 
(rondzendverkeer) en B. Peeterse (winkeltje en veilingen) vergaderde 10 
maal, vrijwel altijd in De Til. 
 

Verenigingsavonden. 
De negen verenigingsavonden werden acht maal op de eerste woensdag 
van de maand gehouden in het gebouw “Op de Helte”. Onderstaand 
overzicht geeft het hoofdonderwerp van elke avond aan en de opkomst. 
 

  - 4 januari: nieuwjaarsbijeenkomst met lezing “Bewoning” (47 leden) 
  - 1 februari: lezing Rouwbrieven (42) 
  - 1 maart: algemene ledenvergadering (32) 
  - 5 april: lezing Perfins (42) 
  - 17 mei: minilezingen (38) 
  - 6 september: lezing Vuurtorens en betaalde verloting (35) 
  - 4 oktober: lezing Mozart met muziekfragmenten (39) 
  - 1 november: ALV en grote clubveiling (38) 
  - 6 december: lezing CEPT (43) 
 

De clubavond in mei werd gehouden in De Til, maar moest worden 
afgebroken nadat de beheerder de heer Stevens onwel werd en later 
bleek te zijn overleden.  
Er was het afgelopen jaar 1 instuifavond, op 7 juni in De Til. 
Begin mei werden de vaste vrijwilligers uitgenodigd voor een vereni-
gingsetentje met het bestuur, wat bijzonder op prijs werd gesteld. 
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Actviteiten in de regio waar wij ons presenteerden waren Noord-2017 in 
Roden op 21 februari en de hobbybeurs in Sportcentrum Leek in 
september. 
Onze eigen postzegelbeurs op 21 oktober in Nieuw-Roden, dit maal 
georganiseerd door ons lid de heer Krause, werd behoorlijk bezocht. 
De door de heer Keuter elke maand samengestelde ladderwedstrijd was 
een succes met grote deelname.  
Hopelijk zal ook de nieuwe, kleurige verenigingsfolder een succes blijken 
te zijn, want nieuwe leden zijn altijd welkom. 
 
 

Jaarverslag rondzendverkeer 2017 
 

Deze periode had geen hoogte- of dieptepunten.  Het was voor mij het 
eerste volledige jaar als rondzendleider. 
De variatie van de boekjes was anders dan de voorgaande jaren, meer 
afgestemd op de wensen van de leden die gebruik maken van het rond- 
zendverkeer. 

Cisca Schuitema 
 
 

Jaarverslag nieuwtjesdienst 
 

Het aantal leden met een abonnement is door de bank genomen gelijk 
gebleven. Enkele leden hebben hun abonnement gewijzigd dan wel 
verlaagd, maar er zijn ook nieuwe abonnementen voor nieuwtjes bijge-
komen.  
Door de verkoop van een flink aantal postzegelrollen en decemberzegels 
mogen wij over 2017 een hoger provisiebedrag van PostNL tegemoet 
zien. Men verstuurt steeds meer digitaal, maar toch voorzien wij nog in 
de behoefte voor het aanleveren van de nieuwe emissies. 
 

De contacten en leveringen via PostNL, de firma Feddema en overige 
leveranciers verlopen uitstekend. 
Tijdens de ledenmiddagen in Leek worden door de leden ook nieuwtjes 
opgehaald. Het  verdeelmoment is in “Dorpshuis de Til” in Leek of bij 
een van de dames thuis. Met dank aan de dames Gerrie La Crois en 
Cisca Schuitema voor de hulp tijdens deze werkzaamheden.  
 

Claartje van Leeuwen 
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Jaarverslag winkeltje 
 

Gelukkig kunnen de leden “het winkeltje” goed vinden. Daar kunnen zij 
voor redelijke prijzen hun verzameling uitbreiden en o.a. insteekboeken, 
strips en zegels kopen. 
 

Via het winkeltje worden ook de zegels geleverd voor verzending van de 
convocaties en de Nieuwsbrieven. Omdat wij de zegels voordelig hebben 
ingekocht scheelt dat een hoop geld! 
Op de financiele jaaroverzicht van de penningmeester kunt u het resul-
taat lezen. 

Bram Peeterse 

 
 
Jaarverslag commissie Nalatenschappen 
 

De commissie werkt nog niet zoals het zou moeten, wel worden er 
vorderingen gemaakt. Voorop staat de beoordeling van de kwaliteit en 
volledigheid van het aangebodene. 
Ondanks deze aanpassingen hebben wij dit jaar bij drie aanvragen 
assistentie verleend. De resultaten zijn nog niet bekend, aangezien de 
veilingen van het materiaal nog moeten plaatsvinden. Ook was er nog 
materiaal dat niet veilingwaardig was; dit zal bij diverse gelegenheden aan 
de leden aangeboden worden. 
 

U kunt altijd bij de commissie aankloppen met vragen om advies en 
hulp, ook vooraf. 
 
 

Zelfklevende labels van DAVO bij de Nieuwtjesdienst 
 

Omdat verzamelaars vaak andere filatelistische producten in hun albums 
bewaren is er nu de mogelijkheid tot het personaliseren van de banden. 
Dat gaat met los verkrijgbare velletjes met zelfklevende labels, waarmee u  
zelf een nummer kunt toevoegen aan uw band of eventuele nadere 
inhoudsaanduidingen, bv.  'Mooi Nederland' of  'Velletjes'.  
 

De zelfklevende labels zijn gemaakt in een bijpassende goudkleur en 
kunnen eenvoudig op de banden worden aangebracht. Prijs: € 4,95. 
U kunt uw bestelling plaatsen bij de nieuwtjesdienst. 
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Rondzendverkeer 
 

Beste dames/heren, heeft u gezien dat er in de rondzending andere 
boekjes zitten? Ik probeer het meer op uw verzamelgebieden af te 
stemmen. 
Mist u een land, thema of een moeilijk te vinden losse postzegel, dan 
kunnen we proberen deze boekjes te bestellen. Het is toch leuk om uw 
collectie compleet te maken! 
 

Als lid van onze vereniging kunt u zich altijd aanmelden om mee te doen 
met het rondzendverkeer, dit is ook een onderdeel van uw lidmaatschap. 
Probeer het eens uit! 
 

Veel verzamelplezier,  
Cisca Schuitema 
 
 

Te koop aangeboden 
 

4 albums in slipcase met postzegelmapjes en losse zegels, vanaf januari 
1982 nr. 1 t/m 102 van november 1992, uitgegeven door de PTT, geheel 
compleet in bijbehorende plastic hoesjes in prima staat. 
Alleen de mappen met slipcase zijn de prijs waard: totaalprijs € 40,00. 
Wie belangstelling heeft kan contact met mij opnemen: 
  coosje@suiveer.com of telefonisch: 0598 321 101. 
 

 

Te koop aangeboden 
 

Boek “Begrüssung der Fünfstelligen”, informatie over de invoering van 
postcodes met ingang van 1 juli 1993  in West- en Oost-Duitsland na de 
eenwording. Het boek is rijk geïllustreerd met postzegels, stempels en 
afbeeldingen in kleur. 
 

Album “De Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Postzegels” 
Een boekwerk met een compact verslag voorzien van postzegels, 
blokken en velletjes uit diverse landen. 
 

Informatie bij de Nieuwtjesdienst tijdens de clubavond of telefonisch: 
0621 591 868 
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15 jaar geleden… 
 
…  hadden wij 119 leden. 
 
… brachten enkele leden een bezoek aan de grote tentoonstelling 

“Amphilex” in Amsterdam. Het viel ze niet mee. Wat wel mee viel, 
was de bekroning diamant voor ons lid de heer Jelsma met zijn ten-
toonstellingsverzameling luchtpost. 

 
…  werd de contributie met maar liefst 6 euro verhoogd, ondanks een 

batig saldo van bijna 4000 euro (vooral dankzij de Birdpex). 
 
… hielden we een feestavond in verband met het 25-jarig bestaan. De 

penningmeester tastte hiervoor royaal in de buidel. 
 
 
 
 
 
 

< halve pagina advertentie> 
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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. 
Verder is elke tweede en vierde maandagmiddag van de maand een 
ledenruimte in het dorpshuis “De Til” in Leek geopend. 

 

 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 Neder-
landse en buitenlandse postzegels, F.D.C.'s, jaarpakketten, enzovoort 
in abonnement te nemen. 

 

 Via de besteldienst kunt u catalogi, stockboeken, albumaanvullings-
bladen 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  nabe-
staanden bemiddelen bij verkoop van verzamelingen.  
 

 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 2018 bedraagt € 50,00 inclusief het abonnement 
op het landelijke maandblad "Filatelie" en € 27,00 zonder. 


