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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 
 

penning-      J. Broere 
meester       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 
 

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

rondzend-     B. Peeterse  
verkeer       Weth. I.Hutstraat 68, 9351 RH  Leek 
              tel. 0594 517 721 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gironummer penningmeester (algemeen) : NL41 INGB 0003 9466 00 
  t.n.v. Fil.Ver. Roden-Leek e.o. te Roden 
 

Gironummer nieuwtjesdienst : NL98 INGB 0004 3757 69 
  t.n.v.  Fil.Ver. Roden-Leek Nieuwtjes te Roden 
 

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

 

Website  www.fvrl.nl 

http://www.fvrl.nl/
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Van de voorzitter 
 

Dit is weer het nummer dat aangeeft dat de ALV in zicht komt. In dit 
nummer dus de verslagen van de diverse secties. 
Denk nu niet, o dit is dus de jaarvergadering, ik blijf lekker thuis. Nee, nu 
juist komen! U kunt er uw ideeën spuien als u die hebt over iets dat u 
graag behandeld zou willen zien. 
De ALV geeft u inzicht over het reilen en zeilen van UW vereniging. 
Daar moet u dus bij zijn. 
Verder hebben we gemeend om ook op deze avond een korte lezing te 
houden. Stel de makers hiervan niet teleur, er zitten vele uren werk in 
zoiets en als dan het publiek weg blijft, is dit een grote deceptie. 
 

Lees het blad op uw gemak en kom.  
Tot ziens op de ALV. 

Jan Gerritsen 
 
 

Belangrijke datums  
 

4 maart: ALV 
1 april: lezing 
20 mei: mini-lezingen 
juli: avondinstuif (datum wordt nog vastgesteld) 
 
 

Agenda voor de algemene ledenvergadering van de Filatelisten-

vereniging "Roden-Leek e.o.".  
De vergadering wordt gehouden op woensdag 4 maart 2015 in het 
verenigingsgebouw "Op de Helte", Touwslager 125 in Roden,  
aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur. 
 

1. Opening en vaststelling agenda. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Uitreiking J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie. 
4. Jubilarissen. 
5. Lezing “Gevangenen, mensen van alle tijden”.  
6. Oplossing en prijsuitreiking quiz februari. 
7. Filatelistisch allerlei. 
8. Notulen vorige ledenvergaderingen. 
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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 

 punten 8 t/m 13: zie elders in deze Nieuwsbrief. 

 punt 14: de stukken zijn op de avond zelf verkrijgbaar, maar 
worden op verzoek toegezonden. 

 punt 16: aftredend is de heer Schaafsma. 

 punt 17: aftredend en herkiesbaar is  mevrouw Van der Wiel. 

 punt 18: aftredend en  herkiesbaar is de heer Peeterse. 

 punt 19: aftredend en herkiesbaar zijn mevrouw Van Leeuwen 
en de heer Gerritsen. 
Kandidaatstelling van tegenkandidaten dient volgens de statuten 
te geschieden. 

 

N.B. Sinds enkele jaren wordt de begroting niet meer in de voorjaars-
ALV behandeld, maar tijdens de najaarsvergadering in oktober. 
 
 

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 een getal tussen 100 en 300 uw naam kunt 
plaatsen voor slechts € 0,50 per getal. U mag zo vaak als u wilt een getal 
uitkiezen. U kunt ook telefonisch getallen reserveren: bel 050 501 9547. 
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Notulen algemene ledenvergadering 6 maart 2014 
 

Voorzitter Gerritsen opent om vijf over acht en heet de slechts 31 leden 
welkom. Hij meldt de 10 leden die hebben laten weten niet aanwezig te 
kunnen zijn, te weten de dames La Crois, Poelman, Toxopeus en Treur 
en de heren Bartholomeus, Bats, De Boer, Van Dongen, Mellema en 
Veenstra. Vervolgens deelt hij mee dat een aantal financiele zaken die op 
de agenda staan vanavond niet behandeld kunnen worden vanwege de 
defecte PC van de penningmeester; de behandeling schuift door naar 
mei. Gerritsen neemt het afgelopen verenigingsjaar door en roemt de 
inzet van onze vrijwilligers. 
 
Agendapunt 2 is 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. De goede verstaander merkt al snel dat het om de heer De 
Ruiter gaat, die dit jaar deze fraaie prijs ontvangt. Samen met zijn vrouw 
neemt hij de prijs, de bloemen, de ingelijste herinnering en de felicitaties 
in ontvangst. 
 
Bij de mededelingen wordt allereerst de heer Peeterse in de bloemetjes 
gezet vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap van de vereniging; ook 
ontvangt hij de bijbehorende waardebon. De secretaris meldt het 
beoogde samengaan van de verenigingen IV Philatelica en De Globe, de 
heer Oberink vraagt om suggesties voor een thema voor “Noord 2015” 
en onze beide nieuwe leden worden alsnog welkom geheten: dit zijn de 
dames Huizing en Wobbes. 
Er is dit maal ook een te behandelen ingekomen stuk: de uitnodiging 
voor de vergadering van Regio Noord van de KNBF later deze maand. 
Bij het filatelistisch allerlei becommentarieert de heer Broere enkele 
nieuwtjes aan de hand van beamerbeelden, met zoals gebruikelijk 
mevrouw Van Leeuwen achter de laptop. 
Voor de kavels van de miniveiling is weinig animo: veiligmeester 
Schaafsma moet meer dan de helft van de 25 kavels retour laten gaan en 
de opbrengst is een schamele 50 euro. Hierna volgt de pauze. 
 
De notulen van de drie ledenvergaderingen in 2013 worden aangeno-
men, evenals de jaarverslagen van het secretariaat, het rondzendverkeer, 
de nieuwtjesdienst, de PR-commissie en de commissie nalatenschappen.  
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De heer Schaafsma is verbaasd toch de financiele cijfers van het RZV in 
de Nieuwsbrief aan te treffen, ondanks een eerdere afspraak. De cijfers 
van de Nieuwtjesdienst zullen in mei aan de leden worden meegedeeld. 
De heer Peeterse merkt bij het verslag van de Nalatenschapscommissie 
op dat de zegels met “lage” eurocentwaarden vermoedelijk na 2015 
ongeldig zullen worden verklaard; de vereniging kan hiervoor bij aan-
koop een redelijke prijs betalen aangezien er nu nog ruim afzet-
mogelijkheden zijn. 
 
De kascommissie bestaat uit de heren Paap en Schaafsma, waarbij 
laatstgenoemde meldt dat bij het controleren, vóór de PC-problemen, 
van de boeken van de penningmeester alles in goede orde is bevonden. 
Wel merkt hij op dat controle voor leden zonder financiele achtergrond 
niet eenvoudig is.  De vergadering stemt daarna in met het voorstel om 
het bestuur décharge te verlenen, waardoor er geen extra ledenverga-
dering meer nodig is om de financiele zaken te bespreken. Wel zullen de 
leden nog de financiele overzichten op papier ontvangen.  
Als kascommissieleden voor 2015 worden benoemd de heer  Schaafsma 
en de heer Schukking, terwijl mevrouw Huizing zich beschikbaar stelt als 
reservelid. 
 
Bij de benoemingen en verkiezingen wordt mevrouw Van Leeuwen 
opnieuw benoemd in de commissie Onderscheidingen, de (niet aanwe-
zige) heer Bartels wordt benoemd in de commissie Nalatenschappen, 
waarbij hij de plaats inneemt van het aftredende lid De Ruiter. 
Vervolgens worden mevrouw Oberink en de heer Broere onder applaus 
herkozen als bestuurslid. 
 
Dan volgt de verloting van de bekende postzegelton: als bezitter van lot 
215 blijkt de heer Ten Brinke de gelukkige. Na deze betaalde verloting is 
er de traditonele gratis verloting. 
Tenslotte volgt de rondvraag: mevrouw Van der Wiel vraagt het woord, 
om het bestuur te complimenteren met de inzet in het afgelopen jaar. Zij 
biedt alle bestuursleden een fraaie roos aan, wat zeer op prijs wordt 
gesteld. 
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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Weet u het nog? 
 
Vanwege de omvang van het afgelopen december gepresenteerde 
jubileumnummer kon het onderstaande hoofdstuk over enkele belang-
rijke datums in onze geschiedenis niet worden opgenomen. U had dit 
natuurlijk wel tegoed. 
  
Op 31 januari 1978 werd in Roden de tachtigste afdeling van de I.V. 
(Internationale Vereniging) Philatelica opgericht. Philatelica was een 
landelijke vereniging die niet-zelfstandige afdelingen kende. 
De oprichtingsvergadering vond plaats in café Scheepstra aan de Brink. 
Tot voorzitter werd gekozen de heer Van der Honing en tot secretaris de 
heer Eriks. 
 

 
 
Elf jaar later, dus in 1989, stond de vereniging er niet goed voor. Het 
ledental nam af, er was een mislukt fusieplan en nieuwe bestuursleden 
waren niet te vinden. De drie nog zittende bestuursleden, de heren Ras, 
Veldsema en de Vries stelden zelfs voor de vereniging op te heffen en 
hiervoor werd een ledenvergadering uitgeschreven.  
Gelukkig ging de opheffing niet door, want tijdens de vergadering vond 
men enkele leden bereid om een nieuw bestuur te vormen. Dit waren de 
heren Van der Meulen, Oberink, Schaafsma en Van der Velde, die 
wilden proberen de vereniging nieuw leven in te blazen.  
Op de vergadering van 22 maart 1989 in het buurthuis “Het 
Wilgenkatje” (Bomenbuurt) werd het nieuwe bestuur officieel benoemd 
en kwam het  met een aantal nieuwe ideeën.  
 

25 jaar na deze herstart waren er in 2014 enkele filatelistische 
feestelijkheden. 
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Ook 1 januari 1995 was een belangrijke datum in de geschiedenis van 
onze vereniging. De afdeling Roden-Leek van de I.V. Philatelica werd, 
net als alle andere afdelingen in het land, een zelfstandige vereniging en 
sloot zich aan bij de nieuwe Federatie I.V. Philatelica.  
 

 
 
1 januari 1998 was eveneens voor onze vereniging van groot belang. 
Eindelijk kwam de fusie tot stand met de vereniging Winsinghhof, die 
jarenlang succesvol was geleid door de heren Stijfhoorn (Lieveren), 
Jelsma (Roden) en Winter (Roden). Het is bekend, dat deze vereniging 
ooit ook is begonnen als een afdeling van Philatelica, maar later als 
zelfstandige vereniging doorging. 
 

           
 
Aanvankelijk waren er wel verschillen merkbaar tussen de fusiepartners, 
maar die verdwenen redelijk snel. De start voor een gezonde en actieve 
vereniging was gemaakt. In het begin werden beide clubavonden van de 
partners aangehouden, later koos men voor de meest succesvolle, de 
woensdag. 
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Het aantal leden van onze vereniging varieert en ligt in de laatste jaren 
rond de 100. Het honderste lid was mevrouw T. Pater, die hiervoor op 4 
februari 1998 uit handen van de voorzitter, de heer J. de Ruiter, een 
bloemetje kreeg. 
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Notulen ledenvergadering 3 oktober 2014 
 

Voorzitter Gerritsen opent om 20.00 uur en heet de 39 aanwezige leden 
welkom. Hij stelt de contributies en begroting voor 2015 aan de orde. 
Deze worden na toelichting door de penningmeester door de 
vergadering aanvaard. Hierna sluit de voorzitter om 20.05 uur. 
 
 

Jaarverslag "F.V. Roden-Leek e.o." over 2014 
 

In het afgelopen verenigingsjaar timmerden wij wat meer aan de weg dan 
in voorgaande jaren. Het effect laat zich moeilijk meten, maar wij gaan 
uit van het gezegde “Adverteren kost geld, niet adverteren kost meer”.  
Onze medewerking aan de succesvolle postzegelmanifestatie Noord-
2014 op 15 februari in de sporthal in Roden kreeg veel publiciteit 
vanwege het stempel van de Duitse Post, waarin de molen Woldzigt in 
Roderwolde was opgenomen. Ook onze eigen ruilbeurs op 25 oktober in 
Nieuw-Roden was een activiteit waarmee we naar buiten traden: de 
belangstelling van niet-leden lijkt de  laatste jaren groter dan die van de 
eigen leden. Verder presenteerden we ons met hulp van vrijwilligers met 
een stand op hobbybeurzen in Leek (14 september) en Peize (2 
november). 
 

Ons ledental stabiliseerde zich net onder de 100. Toch hebben we een 
gemiddelde opkomst bij onze maandelijkse verenigingsavonden van bijna 
40 en dat is al jaren zo; een teken dat de bijeenkomsten erg gewaardeerd 
worden. Het aantal leden dat de avondinstuif in juli en middaginstuif in 
november bezocht, stemde ook tot tevredenheid.  
De Nieuwsbrief met veel nieuws uit onze vereniging  verscheen dit jaar 
drie maal, maar dit werd ruimschoots gecompenseerd door een zeer 
geslaagd en volledig in kleur verschenen “overzicht in fragmenten” van 
de afgelopen 25 verenigingsjaren, samengesteld door de heer Oberink. 
Twee leden werden dit jaar landelijk onderscheiden voor hun  
verdiensten: de heer Gerritsen werd benoemd tot Lid van Verdienste van 
de I.V. Philatelica en de heer Van der Velde ontving de gouden 
Bondsspeld van de KNBF. 
  

Bestuurszaken. 
Het bestuur, bestaande uit J. Gerritsen (voorzitter), W. van der Velde 
(secretaris), J. Broere (penningmeester), mw. C. van Leeuwen (beurs-
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activiteiten), mw. T. Oberink-Gaaikema (PR en nieuwtjesdienst) en       
B. Peeterse (rondzendverkeer) vergaderde 11 maal in 2014, zoals altijd bij 
één van de bestuursleden thuis.  
 
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. 
  - 8 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst met “Trams en treinen” (44 aanw.) 
  - 5 februari: lezing  ”Duitse censuurbureaus in Frankrijk” (39 leden) 
  - 5 maart: algemene ledenvergadering (31) 
  - 2 april: lezing “Duitse vrouwen” (41) 
  - 21 mei: mini-lezingen (41) 
  - 3 september: lezing “6000 jaar post” (38) 
  - 1 oktober: ALV en lezing “Tsjechische cultuur” (41) 
  - 5 november: grote clubveiling (33) 
  - 3 december: lezing “Kunstige zegels” (45) 
 
 

Jaaroverzicht rondzendverkeer 
 

In het jaar 2014 kwam de algemene terugloop van leden ook in het 
rondzendverkeer tot uiting. De deelname aan het RZV ziet men namelijk 
teruglopen van 71 begin 2014 naar 57 eind 2014. Veel leden doen dus 
niet of niet meer mee met het RZV. 
Dat wil niet zeggen dat de uitname veel minder is, maar deze loopt wel 
terug.  
 

De (bank)kosten gaan wel omhoog. Dit kan verminderd worden door 
kleine bedragen contant te betalen via de sectieleider en alleen de grote 
bedragen via de bank te voldoen. Elke overschrijving kost de vereniging 
ongeveer 45 eurocent. Wij krijgen gemiddeld 5-7% van de uitnames, dus 
rekent u zelf maar uit wanneer er iets voor de vereniging overblijft ! 
Hopelijk meldt u zich weer massaal aan; wij zien deze 96-57=39 leden 
graag komen. 
 

Voor 2015 hoop ik dat een ieder weer leuke aanwinsten vindt in de 
RZV-dozen. 

De commissaris rondzendverkeer, Bram Peeterse 
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Jaarverslag Nieuwtjesdienst 
 

Het aantal deelnemers aan de nieuwtjesdienst is het afgelopen jaar 
verminderd. Omdat de prijzen van de postzegels zijn gestegen zijn de 
inkomsten ongeveer gelijk gebleven aan die van het vorig jaar. De winst 
over 2014 is daarom iets lager uitgevallen. Nieuwe afnemers van abonne-
menten zijn van harte welkom.   
Opmerkelijk is de stijging van de verkoop van rollen (à 200) postzegels. 
Ondernemers weten ons wel te vinden! 
 

Het winkeltje heeft zijn bestaan bewezen. Vele leden kopen hun extra 
zegels op de clubavond. Ook de bijzondere uitgiften vinden veel aftrek. 
Onze dank gaat uit naar de dames La Crois en Van der Wiel. 
De maandagmorgen bleef de verdeelmorgen van nieuwtjes en 
bestellingen; mevrouw Van Leeuwen en de heren Broere en Gerritsen 
kwamen regelmatig een handje helpen. 
 
 

Jaarverslag PR-commissie 
 

In februari waren we op de postzegelmanifestatie “Noord 2014” in de 
sporthal te Roden aanwezig met een stand met informatiemateriaal. We 
verkochten kaarten van de molen Woldzigt uit Roderwolde, waarvoor de 
Duitse Post, ook aanwezig, een  speciaal stempel ontworpen had.  
Via stands op hobbybeurzen, o.a. in Peize en Leek, konden we nieuwe 
leden verwelkomen. 
 

Het J.Kok Rzn Ereteken Filatelie werd uitgereikt aan ons lid J. de Ruiter. 
De leesmappen-service is nog steeds succesvol. De map is gevuld met 
landelijke, regionale en thematische filatelistische tijdschriften en natuur-
lijk de catalogus van onze uitgebreide bibliotheek.  
Regelmatig werden de lezingen voor de vereniging per advertentie 
aangekondigd in “De Krant”, b.v. “Beroemde vrouwen”. 
 

In Nieuw-Roden vond op 25 oktober de jaarlijkse postzegelbeurs plaats, 
waar een tiental handelaren voor het nodige materiaal voor de bezoekers 
zorgden. Ook van de ruilhoek werd enthousiast gebruik gemaakt. Het 
aantal bezoekers viel iets tegen. We hopen de volgende keer meer leden 
te kunnen begroeten. 
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Jaarverslag commissie Nalatenschappen 
 

De commissie, bestaande uit de heren Bartels, Broere, Oberink  en 
Peeterse, heeft het afgelopen jaar enkele malen geadviseerd bij aange-
boden verzamelingen. Een deel ervan vond zijn weg naar veilinghuizen. 
 

In het Nederlandse segment werd voor de guldenwaarden van 1976 tot 
november 2012 veel materiaal aangeboden. Dit bleek op de markt zeer 
moeilijk te plaatsen, omdat er weinig vraag naar is. De opbrengst daarvan 
viel vaak tegen.  
Voor ouder materiaal, waaronder dat uit ‘back of the book’, is beduidend 
meer belangstelling. Dit blijkt ook uit onze contacten met vooraan-
staande veilinghuizen. 
 

De aanwezigheid van de FV Roden-Leek met een stand op algemene 
beurzen, o.a. in Peize, heeft een aanzuigende werking gehad op naams-
bekendheid. Dit resulteerde een aantal malen in adviezen over aanwezige 
albums/stockboeken. Dit betrof meestal verzamelingen van zeer 
uiteenlopende aard. 
Er werd enig materiaal aan de vereniging geschonken, dat zijn weg weer 
vindt naar onze leden via de miniveiling dan wel instuif.  
De service mondde incidenteel uit in een financiële bijdrage aan onze 
vereniging. 
Er zijn thans nog enkele zaken in bewerking. Volgende verzoeken zullen 
zich zeker aandienen.  
 
 

15 jaar geleden… 
 

… moest er op de februari-bijeenkomst stevig geimproviseerd worden: 
zowel de voorzitter als de secretaris als de spreker waren geveld 
door de griep. 

 

… begon de redactie met een rubriek “afstempelingen in onze regio”. 
 

… kreeg de vereniging de beschikking over twee “scholendozen” van de 
stichting Jeugdfilatelie, om leerlingen enthousiast te maken voor het 
verzamelen van postzegels. Om een leerkracht te vinden die dit 
wilde ondersteunen bleek jammer genoeg een te grote opgave. 
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Stoppen met postzegels verzamelen? 
 

Iedereen kent wel een medeverzamelaar die meedeelde: “Ik stop er mee!” 
Meestal betekende dat dan: ik stop met het verzamelen van Nederland, 
dus ik doe al mijn postzegels de deur uit.  
Jammer. En… een beetje kortzichtig. Want er zijn veel meer onder-
werpen om te verzamelen dan de meeste verzamelaars weten en tegen 
veel lagere kosten dan een traditionele landenverzameling. 
Nu is op dat laatste natuurlijk helemaal niets tegen en daarom zijn er in 
Nederland veel verenigingen van landenverzamelaars: 
Baltische gebieden, Britannia, China, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, 
Filitalia, Islamitische wereld, Latijns-Amerika, Liechtenstein, Oost-
Europa, Skandinavië, Spanje-Portugal, Tsjechoslowakije, USA en 
Canada, Zuidelijk Afrika, Zwitserland, ZWP (Nederlandse overzeese 
rijksdelen en Australasia). 
 

Voor wie thematisch verzamelt zijn de mogelijkheden eindeloos: een 
lidmaatschap van de “Vereniging voor Thematische Filatelie” is dan 
eigenlijk onmisbaar. Maar er is ook een “Vereniging voor Verenigde 
Naties en Verenigd Europa Filatelie”, de “Vereniging Gabriël” (voor 
verzamelaars van Bijbel en Christendom), de “Vereniging voor 
Kinderpostzegels en Maximafilie”, de “Ruimtevaart Filatelie Club 
Nederland”, de “Filatelistische Motiefgroep Papier en Druk”, de 
“Filatelistische studiegroep De Getande Rand” (vrijmetselarij) en de 
“Perfin Club Nederland”. 
En voor wie wat dieper wil graven: de “Nederlandse Vereniging van 
Poststukken- en Poststempelverzamelaars”, de “Contact- en Studiegroep 
1e emissie Nederland 1852”, de “Nederlandse Vereniging van Aero-
Philatelisten” (De Vliegende Hollander), de “Studiegroep Particuliere 
Postbezorging” (stadspost), de vereniging “Dai Nippon” (Nederlands-
Indië tijdens de Japanse bezetting en de revolutionaire periode), de 
“Vereniging van Aantekenstrookjesverzamelaars”, de “Studiegroep 
Veldrandbijzonderheden” (plaat- en etsingnummers), de vereniging “De 
Plaatfout”, de “Vereniging voor Fiscale Filatelie”, de “Nederlandse 
Academie voor Filatelie” en de “Vereniging Persoonlijke Postzegels 
Verzamelaars”. 
 

Dit zijn alleen nog maar de verenigingen in Nederland…  
Dus: wilt u iets anders (er bij) gaan verzamelen, dan zijn uw 
keuzemogelijkheden eigenlijk onbeperkt!  
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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 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 publicaties), 
          - leesmappen met actuele filatelistische bladen, 
          - een fluorlamp, 
          - een electronische tandingsmeter,  
          - een watermerkzoeker. 
 

 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.  
De vereniging zelf doet geen aankopen. 

 

 De contributie voor 2015 bedraagt € 45,00 inclusief een abonnement 
op het landelijke maandblad "Filatelie". 


