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Filatelistenvereniging  "Roden-Leek en omstreken" 
 
Aangesloten bij de K.N.B.F. en het SamenwerkingsVerband Filatelie. 
Ingeschreven bij de K.v.K. onder nr. 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. 0621 591 868, 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 
 
Rekeningnr. rondzendverkeer:  NL92 INGB  0003 9300 65   
  t.n.v. RZV FV Roden-Leek 
 
Rekeningnr. penningmeester (algemeen):  NL41 INGB  0003 9466 00 
  t.n.v. FV Roden-Leek en omstreken 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Verenigingswebsite:  www.fvrl.nl 
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Van de voorzitter 
 

Dit is dan de Nieuwsbrief van de maand maart en zoals u  
weet is dat de maand waarin onze vereniging de ALV houdt.  
Dus dit maal geen lezing, wat u echter niet mag weerhouden om  
dan maar niet te komen. Nee, juist wel komen, want het wel en wee van 
uw vereniging wordt nu besproken. Via de diverse verslagen kunt u zich 
een beeld vormen hoe wij er voor staan. Komen dus. 

Jan Gerritsen 
 

Kleur! 
 

De Nieuwsbrief verschijnt nu in “full colour”, wat ons meer mogelijk-
heden geeft. Wij hopen dat u deze nieuwe uitvoering waardeert. 
 
 

Verenigingsagenda 2019 
 

- woensdag 6 maart: algemene ledenvergadering   
- woensdag 3 april: lezing    
- woensdag 8 mei: lezing (let op de datum!) 
- woensdag 12 juni: instuifavond in De Til 
- woendag 4 september: lezing 
- woendag 2 oktober: clubavond 
- zaterdag 19 oktober: postzegelbeurs in Nieuw-Roden 
- woendag 6 november: financiële ledenvergadering en grote veiling 
- woendag 4 december: clubavond 

 
 

Oplossing Kerstpuzzel 
 

Tijdens de clubavond van februari maakte mevrouw Van der Wiel de 
oplossing van haar Kerstpuzzel bekend. Niet alle 10 inzenders bleken 
alles goed te hebben; na loting kwam mevrouw Suiveer als winnares uit 
de bus. Voor de volledigheid de juiste NVPH-nummers: 

1. 1183  5. 906     9. 1234 
2. 3299  6. 3001 f  10. 1985 
3. 1386  7. 1182   11. 1706/1672 
4. 1013  8. 2370 EA  12. 808 
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AGENDA voor de algemene ledenvergadering van de Filatelisten-
vereniging "Roden-Leek en omstreken". De vergadering wordt gehouden 
op woensdag 6 maart 2019 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. Nieuwtjes en filatelistisch allerlei. 
  6. Notulen vorige ledenvergaderingen.  
  7. Jaarverslag secretaris.  
  8. Jaarverslag rondzendverkeer.  
  9. Jaarverslag nieuwtjesdienst en winkel.  
10. Jaarverslag commissie Nalatenschappen.  
 

- pauze - 
 

11. Jaarverslag penningmeester.  
12. Verslag kascommissie.   
13. Benoeming leden en reservelid kascommissie.  
14. Benoeming leden commissie Onderscheidingen.  
15. Bestuursverkiezing.  
16. Verloting Ton.  
17. Rondvraag.  
18. Sluiting.  
 

Toelichting op de agenda  

 punt 13: aftredend is de heer Meijer  

 punt 14: aftredend en herkiesbaar is mevrouw G. La Crois. 

 punt 15: aftredend en herkiesbaar zijn de heren Peeterse en  
Van der Velde. 

 

Deze avond zal zoals tijdens elke voorjaarsledenvergadering de 
welgevulde Ton worden verloot. Lootjes kosten 50 cent per stuk en zijn 
verkrijgbaar bij de penningmeester. De winnaar heeft uitzoekplezier tot 
na de zomer! 
 

Niet alleen ook is er zoals altijd na afloop van de vergadering de gratis 
verloting, ook ontvangen alle aanwezigen een presentje.  
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Notulen algemene ledenvergadering 7 maart 2018 
 

Voorzitter Gerritsen opent even na acht uur en heet 41 leden welkom. 
Hij meldt de leden die hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn, 
te weten de heren Bats, Groenewold, Keuter, Oberink en De Ruiter.  
Gerritsen neemt het afgelopen verenigingsjaar door en roemt de inzet 
van onze vrijwilligers. Na enkele huishoudelijke mededelingen volgt de 
uitreiking van het J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie: mevrouw Oberink 
overhandigt namens de commissie Onderscheidingen de motivatie, 
welke door de voorzitter wordt voorgelezen. De winnaar blijkt de heer 
Keuter te zijn, die echter wegens ziekte niet aanwezig is; hij zal het 
ereteken en de bloemen thuis ontvangen. De heer Broere ontvangt als 
vorige winnaar het kleine ereteken. De heer Bats, niet aanwezig, ontvangt 
een waardebon vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap van de vereniging, 
terwijl een aantal leden een bon ontvangt vanwege het 40-jarig 
lidmaatschap: de dames G. La Crois en Van der Wiel en de heren Eriks, 
Oostenbrink, De Ruiter, Schaafsma en Van der Velde.  
De voorzitter geeft aan dat de opkomst in De Til matig is, waardoor er 
na de zomer andere openingstijden zullen gelden. Bij de nieuwtjes en het 
filatelistisch allerlei zijn voor de heer Broere een paar zaken te melden. 
De notulen van de vorige ledenvergaderingen zijn accoord, evenals de 
jaarverslagen van de secretaris, het rondzendverkeer, de nieuwtjesdienst, 
het winkeltje en de commissie Nalatenschappen. Hierna volgt een 
kwartiertje pauze, zodat iedereen in de gelegenheid is om informatie over 
diverse verzamelgebieden uit te wisselen. Hiervoor zijn in de pauze 
enkele tafels per verzamelonderwerp gerangschikt. 
 

De penningmeester geeft een uitgebreid overzicht over de financiën, wat 
geen vragen oplevert. Namens de kascommissie stelt de heer Meijer 
vervolgens voor om het bestuur décharge te verlenen. De vergadering 
gaat hiermee onder applaus accoord.  
Mevrouw Wobbes is aftredend als kascommissielid; als leden voor 2018 
worden benoemd mevrouw M. La Crois en de heer Meijer, terwijl de 
heer Klopstra zich beschikbaar stelt als reservelid.  
Er zijn geen tegenkandidaten bij de benoemingen en verkiezingen, zodat 
in de commissie Onderscheidingen mevrouw Van der Wiel opnieuw 
wordt benoemd en in de commissie Nalatenschappen de heer Peeterse.  
Mevrouw Van Leeuwen en de heer Gerritsen worden herbenoemd in het 
bestuur van de vereniging, alles onder applaus.  
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Bij de verloting van de bekende postzegelton zijn  
er 150 nieten en 1 winnaar: de heer Ten Brinke. 
 

Tenslotte volgt de rondvraag. Er is 1 kandidaat:  
de heer Wiersma spreekt zijn waardering uit voor de 
inspanningen van het bestuur in het afgelopen jaar en meent dat zij voor 
dit alles eigenlijk wel een etentje op kosten van de club verdiend hebben. 
De  voorzitter kan om twintig voor tien zijn slotwoord uitspreken, 
waarbij hij alle aanwezigen bedankt voor de aandacht en inbreng. Alle 
aanwezigen ontvangen twee presentjes: een postzegelvelletje en een gele 
pen ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de vereniging. 
 
 

Notulen ledenvergadering 7 november 2018 
 

Voorzitter Gerritsen opent om vijf over acht en heet de 36 aanwezige 
leden, onder wie ons nieuwe lid de heer Wiekens, welkom. Zes leden 
hebben afgezegd voor deze bijeenkomst. 
Als mededeling is er de treurige constatering dat de laatste avond-
opkomst in De Til slechts twee leden bedroeg… In 2019 zal de open-
stelling daarom nog slechts 1 maal per maand zijn, wat iedereen jammer, 
maar begrijpelijk vindt. 
De heer Broere heeft zich tussentijds teruggetrokken als lid van de 
commissie Nalatenschappen. 
Het voorstel om de contributies voor 2019 licht aan te passen, met 
opnieuw de korting voor snelle betalers, wordt aangenomen. 
De begroting levert wat meer reuring: 

- de heer Schaafsma vindt deze wel erg summier. 
- de heer de Ruiter vraagt wat de reden is van veilinguitgaven. 

Dit komt door aanschaf van kaveltjes voor de miniveiling en door 
kosten voor inbreng van partijen bij veilinghuizen. 

De penningmeester deelt hierna mee dat de post “vervanging beamer” 
opgevoerd is vanwege de ouderdom van de huidige beamer (negen jaar). 
Op verzoek van de voorzitter gaat de vergadering er mee accoord dat de 
beamer al in 2018 vervangen mag worden, terwijl de uitgavenpost voor 
2019 blijft staan. 
De begroting wordt goedgekeurd.  
Voor de rondvraag is geen belangstelling. Hierna sluit de voorzitter deze 
korte ledenvergadering om twintig over acht. 
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Jaarverslag "F.V. Roden-Leek e.o." over 2018 
 

Een rustig verenigingsjaar, met een stabiel ledental van 94. Eén van onze 
actiefste leden, de heer Keuter, overleed dit jaar. 
De leden waardeerden de door de vereniging georganiseerde activiteiten, 
wat bleek uit de onverminderd goede opkomst. De belangstelling voor 
De Til in Leek verminderde in de loop van het jaar echter. 
De Nieuwsbrief met zoveel mogelijk nieuws uit onze eigen vereniging  
verscheen dit jaar drie maal. De succesvolle, door de heer Keuter elke 
maand samengestelde, ladderwedstrijd moest wegens gezondheids-
problemen na januari jammer genoeg worden beëindigd. 
 

Bestuurszaken. 
Het bestuur, bestaande uit J. Gerritsen (voorzitter), W. van der Velde 
(secretaris), P. Kremer (penningmeester), mw. C. van Leeuwen 
(nieuwtjesdienst), mw. C. Schuitema (rondzendverkeer) en B. Peeterse 
(winkeltje en veilingen) vergaderde 10 maal, zoveel mogelijk in De Til. 
Contacten met andere verenigingen werden onderhouden via de regio-
vergaderingen van de KNBF en rayonvergaderingen van het SvF. 
 

Verenigingsavonden. 
De negen verenigingsavonden op de woensdag werden steeds gehouden 
in het gebouw “Op de Helte” in Roden. Onderstaand overzicht geeft het 
hoofdonderwerp van elke avond aan en de opkomst. 
  - 3 januari: nieuwjaarsbijeenkomst, lezing “Onlanden” (47 aanwezigen) 
  - 7 februari: DVD-lezing vogels (40 leden) 
  - 7 maart: algemene ledenvergadering (41) 
  - 4 april: lezing over waaiers (45)    
  - 16 mei: lezing luchtpost (41) 
  - 5 september: lezing posthistorie (35) 
  - 3 oktober: lezing Nederlands Indië (40) 
  - 7 november: ALV en grote clubveiling (36) 
  - 12 december: lezing “Verdwenen landen” (39) 
 

Er was het afgelopen jaar 1 instuifavond, op 6 juni in De Til. 
Actviteiten in de regio waar wij ons presenteerden waren “onze” Noord-
2018 in Roden op 17 februari en de hobbybeurs in Sportcentrum Leek 
op 9 september. 
Onze eigen postzegelbeurs op 13 oktober in Nieuw-Roden, georgani-
seerd door ons lid de heer Krause, werd behoorlijk bezocht. 
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Jaarverslag rondzendverkeer 2018 
 

Dit jaar namen 53 leden van onze vereniging deel aan het rondzend-
verkeer. 
 

 
 

Het rondzendverkeer had iets meer inkomsten dan het vorige jaar.  
Vervelend is dat er leden zijn die de rondzenddoos te lang in het bezit 
houden, zodat er geen doorstroming is naar de volgende sectie. Dat geeft 
vertraging. Komt de rondzenddoos binnen, dan moet deze nog gecon-
troleerd worden en de nieuwe lijsten moeten geschreven.  
Toch proberen we altijd de dozen weer op tijd rond te laten gaan! 
 

Cisca Schuitema. 
 

Jaarverslag nieuwtjesdienst   
 

Het aantal leden met een abonnement is wat afgenomen. Enkele leden 
hebben hun abonnement gewijzigd, dan wel verlaagd. Maar er zijn ook 
nieuwe abonnementen voor nieuwtjes bijgekomen.  
Door de verminderde verkoop over 2018 ontvangen wij een lager 
provisiebedrag van PostNL. Men verstuurt steeds meer digitaal, maar 
toch voorzien wij nog in de behoefte voor het aanleveren van de nieuwe 
emissies. 
De postzegels van het lopende jaar zijn steeds verkrijgbaar. 
Dit jaar had de nieuwtjesdienst ook de verkoop van stockboeken van het 
Samenwerkings Verband Filatelie in beheer. 
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 
één van de dames thuis. Met dank aan deze dames Gerrie La Crois en 
Cisca Schuitema voor de hulp tijdens de werkzaamheden. 
 

Claartje van Leeuwen 
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Jaarverslag winkel 
 

Het winkeltje heeft over 2018 minder omgezet. Mogelijk dat een ieder 
reeds in alles voorzien was. Ook kan het zijn dat men niet weet wat er in 
de winkel te bevragen is; dit betreft o.a. materiaal van voor 2019, zowel 
postfris als gebruikt. Niet dat alles altijd aanwezig is, maar toch… 
Verder opbergmogelijkheden, zoals albums, stroken voor in de albums 
(zowel zwart als blank), insteekalbums (ook wel eens gebruikt en 
daardoor goedkoper). 
Wij kunnen niet alles meenemen naar de clubavonden, dus vraagt u mij 
bij interesse. Ophalen kan op afspraak bij mij thuis of op de derde 
maandag van de maand in De Til (’s middags 14.00-14.30). 
 

winkelbeheerder Bram Peeterse 
 
 

Jaarverslag nalatenschapscommissie 
 

In 2018 hebben wij diverse erven geholpen en van advies voorzien. Ook 
is er bemiddeld bij een groot veilinghuis in Amstelveen, waar in maart 
2019 geveild zal worden. 
In overleg met erven zijn voor landelijk gebruik 
rondzendboekjes ingeleverd met goed materiaal 
waarvoor in onze vereniging geen belangstelling is. 

           Bram Peeterse 
 

Jaarverslag penningmeester 
 

De financiële stukken worden tijdens de ledenvergadering uitgedeeld. Op 
verzoek worden de stukken u door de penningmeester toegestuurd. 
 
 

Album closed 
 

In januari overleed ons lid Jakob Ruiter uit Roden. Hoewel hij pas twee 
jaar lid was van onze vereniging had hij bij de clubavonden, die hij trouw 
bezocht, zijn eigen, vaste plek gevonden. 
Een valpartij naast Op de Helte, afgelopen najaar, had zijn gezondheid 
geen goed gedaan. 
De vereniging heeft de familie schriftelijk gecondoleerd. 
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Ledenadministratie 
 

De afgelopen maanden is de vereniging weer gegroeid. Als nieuw lid 
konden wij de heer Dutmer inschrijven, die velen misschien als oud-lid 
nog kenden. De heer Wiekens was al enige tijd geleden lid geworden, 
maar niet in de vorige Nieuwsbrief genoemd.  
Beide leden zijn al vaste bezoekers van de verenigingsavonden 
geworden. Welkom heren! 
 
 

Postzegelbeurzen in de regio 
 

zaterdag 2 mrt: Drachten (De Utwyk, Oud Ambacht 116, 9.30-15.00) 
zaterdag 9 mrt: Winschoten (SV Bovenburen, Tromplaan 86, 9.30-15) 
zaterdag 9 mrt: Ommen (Hervormd Centrum, Julianastraat 8, 10-15) 
zaterdag 16 mrt: Appingedam (ASWA-gebouw, Klauckelaan 16, 10-15) 
zaterdag 16 mrt: Rottum (Doarpshus Rottum, Binnendijk 22, 9.30-14.30) 
zaterdag 30 mrt: Steenwijk (De Meenthe, Stationsplein 1, 10-15) 
 
 

Noord-2019 in Roden: een groot succes! 
      

      
 

        een overzicht van de drukte             onze eigen stand: 42 leden kwamen langs 
 
 

Ledenwerfactie 
 

Wij herhalen de ledenwerfactie van vorig jaar: de aanbrenger ontvangt 
een stockboek en het nieuwe lid een waardebon van 10 euro! 
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Actie Postzegels Op Zolder 
 

Onze actie heeft in 2018 meer reacties opgeleverd dan verwacht, name-
lijk maar liefst 16 adressen. 
Hierbij waren echter niet veel bijzondere verzamelingen. Mogelijk dat er 
toch nog enkele bezitters weer beginnen met verzamelen. 
Meerdere personen hebben ons albums en boekjes geschonken voor 
goede doelen, te weten de vereniging van gehandicapte verzamelaars en 
de stichting voor jeugdfilatelie. 
 
 

Gevraagd 
 

Lezers van het Maandblad ontvangen regelmatig een bijlage. Gooi deze 
niet weg! Als u de bijlagen niet bewaart, geef deze dan af aan een 
bestuurslid. Ook mevrouw Fokkema kunt u er blij mee maken. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOFSTEE-bloemen 
Schoolstraat 30, Roden. Telefoon: 050 501 8618  

E-mail: hofsteebloemen@gmail.com 
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Gevraagd 
 

Hebt u post van of via Sandd ontvangen? Mevrouw Fokkema neemt 
deze stukken graag in ontvangst. U kunt materiaal ook via het bestuur 
aanleveren. 
 
 

Aangeboden 
 

De vereniging beschikt over meerdere handige    
transportkratten, maar er zijn er enkele te veel.  
Voor slechts twee euro haalt u zo’n handige krat  
in huis! Bel of mail met mevrouw Schuitema. 
 
 

15 jaar geleden… 
 

… ging onze postzegelbeurs niet door omdat  er te weinig belangstelling 
van handelaren was. Er waren te veel beurzen in de regio. 

 

… ontving onze jeugdafdeling de extra opbrengst van de decemberzegels 
 

… was er niet alleen een clubavond met een miniveiling, maar ook met 
een mini-agenda. Dit vanwege onze filatelistische opruimingsmarkt. 

 

… verscheen de kerstpuzzel van mevrouw Van der Wiel nog in zwart-
wit, wat de opgaven een stuk lastiger maakte. 

 

… overleed ons lid J. Kok Rzn. 
 

… kregen alle leden  een insteekalbum met opdruk  i.v.m. ons  25-jarig 
bestaan. 

 
 

Onze nieuwe verenigingsfolder 
 

Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u de nieuwe folder. U mag hem bij uw 
postzegels bewaren, maar beter is het om hem te laten zien aan uw 
verzamelende buurman of kennis. Ook mag u de folder “per ongeluk” 
achterlaten bij een leestafel. 
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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. 
Elke derde maandag van de maand is 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, 
          - fluorlamp, electronische tandingsmeter, 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 2019 bedraagt  € 50,00 inclusief het abonnement 
op het landelijke maandblad "Filatelie" en  € 30,00 zonder. 
Op een tussentijds aangegaan lidmaatschap wordt een flinke korting 
verleend. 


