
 

 
 

 
 

  
   1989 - 2014: een overzicht in fragmenten  
 

 



 
FILATELISTENVERENIGING "RODEN - LEEK en omstreken" 
 
Aangesloten bij de Federatie IV Philatelica en de K.N.B.F., ingeschreven bij de K.v.K. nr. 4004.8872 
 
voorzitter  J. Gerritsen, Appelhof 25, 9356 BT  Tolbert, tel. 0594 515 331 
 

secretaris     W. van der Velde, Groningerweg 32, 9321 TC  Peize, tel. 050 503 2608 
               e-mail: sec@fvrl.nl 
 

penningmeester     J. Broere, Heerestraat 211, 9301 AE  Roden, tel. 050 501 9364 
 

ruilbeurs           mw. C.W.P. van Leeuwen, Faunalaan 6, 9301 KG  Roden, tel. 050 534 3470 
 

nieuwtjesdienst  mw. T. Oberink-Gaaikema, Valkenierslaan 1, 9301 KM  Roden, tel. 050 501 9547                    
 

rondzendverkeer     B. Peeterse, Weth. I. Hutstraat 68, 9351 RH  Leek, tel. 0594 517 721 
 

 

 Bankrekening algemeen:            NL41 INGB 0003 9466 00  t.n.v.  Fil.Ver. Roden-Leek te Roden 
 

 Bankrekening nieuwtjesdienst:   NL98 INGB 0004 3757 69  tnv F.V. Roden-Leek Nieuwtjes, Roden 
 

 Bankrekening rondzendverkeer: NL92 INGB 0003 9300 65  t.n.v.  RZV Fil.Ver. Roden-Leek te Leek 
 

 Website van de vereniging  www.fvrl.nl 
 

 Op elke eerste woensdag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden, is er een club-
avond in het gebouw "Op de Helte", Touwslager 125 te Roden. 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 kunnen leden catalogi, stockboeken, albumaanvullingsbladen e.d. bestellen.  
De korting op de normale winkelprijs bedraagt 10-15 %. 

 

 De vereniging beschikt over een uitgebreide 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 
- leesmappen met diverse filatelistische bladen 
- een fluorlamp 
- een electronische tandingsmeter  
- een watermerkzoeker. 

 

 De vereniging kent zowel een lidmaatschap mét een abonnement op het maandblad "Filatelie", het 
grootste postzegelblad in Nederland, als zonder abonnement. 

 

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

 

 De verenigingscommissie Nalatenschappen kan voor leden en nabestaanden bemiddelen bij verkoop 
van verzamelingen. 

 

http://www.fvrl.nl/

