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FILATELISTENVERENIGING  "RODEN-LEEK  en omstreken" 
 

Aangesloten bij het SamenwerkingsVerband Filatelie 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 dan alweer de laatste Nieuwsbrief van het seizoen 2014-2015. Op 
25 juni is er nog een instuifavond in “Op de Helte” en dan gaan we op 
vakantie. 
 

Het afgelopen seizoen is dit keer niet zomaar voorbij gevlogen, want er 
zijn diverse dingen gebeurd die we ons zullen blijven herinneren. Ik 
noem hieronder een paar. 
Het uitkomen van een jubileumnummer van de “Nieuwsbrief” dat ons 
een overzicht geeft over 25 jaar Filatelistenvereniging Roden-Leek en 
omstreken. 
Het uitreiken van de gouden Bondsspeld aan onze secretaris door het 
bondsbestuurslid de heer Kraaibeek. 
Uw voorzitter die werd benoemd tot Lid van Verdienste van (toen nog) 
IV Philatelica. 
Daarna werden op 24 april twee van onze leden benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau, de dames (in willekeurige volgorde) T. 
Oberink-Gaaikema en G. La Crois-van Ewijck. Op 22 mei viel deze eer 
te beurt aan ons lid de heer R. Onstwedder in Stadskanaal.  
Hierdoor is onze vereniging in één seizoen vijf gedecoreerde leden rijker 
geworden, voorwaar geen kleinigheid. Nogmaals onze welgemeende 
felicitaties aan deze leden! 
 

U ziet, of beter leest, het is dus tijd om uit te rusten. Hoewel uw bestuur 
alweer druk bezig is voor het nieuwe seizoen. 
Het bestuur wenst en de uwen een zeer geslaagde vakantie toe. 
Tot ziens op de clubavond van 2 september. 
 

Jan Gerritsen 
 

Verenigingsagenda 2015 
 
donderdag 25 juni: avond-instuif. 
woensdag 2 september: lezing . 
woensdag 7 oktober: lezing Luther. 
zaterdag 24 oktober: onze beurs in Nieuw-Roden. 
woensdag 4 november: grote clubveiling. 
donderdag 19 november: middag-instuif. 
woensdag 2 december: lezing. 
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Onze instuif 
 

Als afsluiting van het seizoen wordt op 25 juni weer de halfjaarlijkse 
instuif gehouden,  aanvang 19.30 uur en natuurlijk in “Op de Helte” in 
Roden. 
Op deze avond kunt u: 

- onderling ruilen 

- snuffelen in voorraden 

- catalogi raadplegen 

- tijdschriften inzien 

- gezellig praten over onze hobby 

- vragen aan het bestuur stellen. 
 

Deze keer komt de vereniging met een vrij groot aantal aanbiedingen. 
Een soort “voor-opruiming” voor de nieuw geplande bijeenkomsten in 
“De Til” te Leek. Het bestuur rekent op een grote opkomst. 
Vergeet niet uw nieuwtjes af te halen, want anders moet u wachten 
tot september! 
 
 

Aanvullingsbladen 
 

Volgens de administratie van de nieuwtjesdienst zijn bijna alle bestelde 
aanvullingsbladen uitgeleverd. Mocht u de door u bestelde bladen nog 
niet hebben ontvangen, neem dan contact op met de nieuwtjesdienst, tel. 
050 501 9547. 
 
 

Nieuwe Michelcatalogi 2015 
 

Het bestuur heeft besloten dit jaar weer een volledige set Michelcatalogi 
aan te schaffen. De zeven delen verschijnen in de loop van dit jaar. 
Reeds verschenen is deel 1, Midden-Europa, waarin de postzegels van de 
volgende landen zijn opgenomen: Liechtenstein, Oostenrijk, 
Zwitserland, Slowakije, Tsjecho-Slowakije, Tsjechische Republiek, 
Republiek Hongarije, Verenigde Naties: Genève en Wenen; West –
Hongarije.  
Wilt u nu of t.z.t. deze catalogi lenen, neem dan contact op met de 
nieuwtjesdienst, tel. 050 501 9547. 
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Nieuw in de leesportefeuille 
 

Het Duitse blad “Postfrisch” is vanaf 1 januari 2015 in onze lees-
portefeuille opgenomen. Het blad, uitgegeven door de Duitse Post, 
besteedt veel aandacht aan nieuwe uitgiften, niet alleen van postzegels, 
maar ook van munten. De illustraties zijn in kleur en de teksten zijn in 
een vlotte stijl geschreven en laten zich daardoor gemakkelijk lezen. Het 
blad is een aanwinst voor de leesportefeuille. Wilt u meer weten, neem 
dan contact op met J. Gerritsen, tel. 0594 515 331. Hij kan u informeren 
over hoe u in het leesportefeuillecircuit kunt worden opgenomen. 
 
 

Zakelijke postzegels 
 

Onze vereniging heeft een aantal klanten voor de rollen zakelijke 
postzegels. Dit zijn bedrijven of verenigingen, waarmee één van onze 
leden contacten heeft. Kent u ook een bedrijf of vereniging, attendeer ze 
dan op de bestelmogelijkheid van deze zegels. Zij worden geleverd tegen 
postkantoorprijs.  
 
 

Standbezetting 
 

Onze vereniging is met een infostand aanwezig op de grote nationale 
tentoonstelling, die op 5 en 6 september in sporthal de Hullen in Roden 
plaatsvindt. De organisatie is in handen van de Filatelistenvereniging 
Groningen. Ook maken we propaganda voor onze vereniging op de 
hobbybeurs in Leek op zondag 13 september. Voor de bezetting van de 
stand zoeken we enthousiaste leden, die daar een paar uren samen willen 
zitten. U kunt uw voorkeur opgeven voor tijden rond de middag of later. 
Opgave bij Tineke Oberink, 050 501 9547. 
 
 

Wanneer het u een keer overkomt… 
 

Af en toe komt het voor, dat zaken niet zo lopen, zoals ze moeten lopen. 
U ontvangt plotseling geen rondzending meer, u blijft maar wachten op 
bestelde albumbladen of het clubblad wordt op het verkeerde adres 
bezorgd. Neem in dergelijke gevallen direct contact op met één van de 
bestuursleden en het euvel wordt zo spoedig mogelijk verholpen! 
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Fraaie stempels 
 

De Duitse Post gebruikt elke maand weer bijzonder mooie stempels. Zo 
draagt zij er toe bij om een breed publiek te attenderen op tal van histo-
rische en culturele gebeurtenissen. 
Op 13 april jl. overleed één van Duitslands bekendste na-oorlogse 
schrijvers en wel Günther Grass. Vele van zijn werken zijn ook in het 
Nederlands vertaald, b.v. die Blechtrommel (“de blikken trommel”). Dit 
werk is tevens verfilmd en was als film een groot succes. 
 

 
 

Het Günter Grass-stempel dat u op de afgebeelde brief ziet, is gebruikt 
in Lübeck, omdat hij in deze stad overleed. 
Het stempel past niet alleen in een verzameling Duitse literatuur, maar 
tevens in een verzameling Nobelprijswinnaars. Deze bekende prijs kreeg 
hij in 1999. 
PostNL moet maar eens bij haar zusterorganisatie te rade gaan om te 
kijken of ook zij dit soort stempels kan inzetten. Dat is in ieder geval 
beter, dan het onzalige idee om tal van brievenbussen uit het Neder-
landse straatbeeld te laten verdwijnen.  
Hebt u interesse voor de bijzondere Duitse poststempels, over welk 
onderwerp dan ook, neem dan contact op met de nieuwtjesdienst. 
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In onze bibliotheek 
 

Ruim achttien maanden geleden besloten de organisatoren van de 
internationale tentoonstelling Europhilex 2015 in Londen een exclusieve 
veiling te organiseren, waarvan de organisatie werd uitbesteed aan enkele 
zeer grote veilinghuizen. De doorsnee-verzamelaar, die de catalogus van 
deze veiling, getiteld “London 2015 Europhilex Rarities Auction”, 
doorbladert,  ziet het ene prachtkavel na het andere. Hij weet ook, dat hij 
niet kan bieden op de aangeboden kavels, omdat reeds de inzetprijzen 
extreem hoog zijn. Bij het bekijken van de catalogus krijgt de lezer 
ongeveer het gevoel van iemand, die in het Rijksmuseum de beroemde 
Rembrandttentoonstelling bezoekt. Hij is diep onder de indruk van de 
kunstpracht waarnaar hij alleen maar kan kijken.  
 

De veiling bestond uit 474 kavels. Hier een voorbeeld:  
 

         
 

kavel 267 en 268, twee zegels uitgegeven in de Duitse kolonie Togo in 
september 1914 met de opdruk Togo Anglo-French Occupation. De 
Engelsen en de Fransen bezetten deze kolonie aan het begin van de 
Eerste Wereldoorlog, maar beschikten niet over eigen postzegels. 
Daarom werden de Duitse zegels, die de bezetters aantroffen, Michel 7 
t/m 19, van de hierboven genoemde opdruk voorzien. Helaas vond men 
van de twee hoogste waarden, 3 en 5 mark, maar twee exemplaren. Dit 
hield dus in, dat er ook maar twee exemplaren met deze opdruk 
bestonden. Eén ervan is opgenomen in de verzameling van de Engelse 
koningin Elisabeth II. Het tweede exemplaar werd in de rariteitenveiling 
opgenomen. Inzetprijs, voor zowel de 3 mark als de 5 mark zegel was € 
20.000. De opbrengst echter exclusief kosten, die toch gauw 20% 
bedragen, was voor de 3 mark zegel € 115.000 en voor de 5 mark zegel   
€ 120.000.  
Op de veiling werd slechts één Nederlands poststuk aangeboden en wel 
als kavel 474. Het betrof een luchtpostbrief met o.a. de zegel NVPH 
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1011. Deze brief bevond zich in een Japans vliegtuig, dat werd gekaapt 
door een lid van het Japanse  rode leger en vier Palestijnen en wel kort 
na het vertrek van Schiphol. Het werd opgeblazen op 24 juli 1972 op het 
vliegveld van Benghazi, een stad in het noordoosten van Libië. De 123 
passagiers en de 22 bemanningsleden waren toen al vrijgelaten. Deze 
brief was volgens de veilingmeester “a highly interesting item of airmail 
postal history”. Opbrengst: € 1300.  
Leden die deze catalogus eens willen “doorbladeren” kunnen contact 
opnemen met de heer Peeterse, tel: 0594 517 721.  
 
 

Abonnementen 
 

Nu de fusie tussen De Globe en IV Philatelica een feit is, kunnen onze 
leden via de nieuwtjesdienst een abonnement afsluiten voor zegels, die 
passen in een thematische verzameling. De voormalige vereniging de 
Globe had een goede thematische nieuwtjesdienst en daarvan kunnen nu 
ook onze leden profiteren. De lijst van verzamelgebieden is te omvang-
rijk om in deze nieuwsbrief te publiceren, maar ligt wel ter inzage op de 
instuifavond, 25 juni a.s.  
Enkele leuke verzamelgebieden zijn vogels (1), schilders(2), vuurtorens 
(3) en voetbal (4). 
 

                              
                 1                   2          3 
 

 
           4 
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U kunt ook aangeven van welke landen u géén zegels wenst te 
ontvangen, b.v. Afrikaanse landen, die zeer veel zegels uitgeven zonder 
postale functie, maar alleen dienen om aan verzamelaars veel geld te 
verdienen. Info: 050 501 9547. 
 
 

Koninklijke onderscheidingen 
 

Zoals u in het voorwoord van onze voorzitter al hebt kunnen lezen, zijn 
onlangs maar liefst drie leden van onze vereniging benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. 
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Op vrijdag 24 april kreeg mevrouw Gerrie La Crois-van Ewijck in 
besloten kring de onderscheiding uitgereikt door burgemeester Hoekstra 
van de gemeente Leek. Mevrouw Tineke Oberink-Gaaikema ontving de 
onderscheiding uit handen van burgemeester Van der Laan van de 
gemeente Noordenveld in “Op de Helte” in Roden. Beide dames zijn op 
velerlei terreinen in hun gemeente actief en daarvan profiteert ook onze 
vereniging. 
 

Een derde lid dat deze koninklijke onderscheiding kreeg was de heer 
Ruud Onstwedder in Stadskanaal. Hij heeft zich voor de plaatselijke 
postzegelvereniging zeer verdienstelijk gemaakt. De heer Onstwedder is 
lid van een aantal filatelistenverenigingen, waaronder de onze. Hij levert 
voor het rondzendverkeer goede boekjes in en kavels voor de club-
veilingen. Op de jubileumfeestavond van de vereniging  De Kanaalstreek 
op 29 mei jl. kreeg hij de onderscheiding uit handen van de burgemeester 
van Stadskanaal.  
 

Onze voorzitter en penningmeester brachten de felicitaties van de 
Filatelistenvereniging Roden-Leek e.o over.  
 
 

Een lang gekoesterde wens 
 

Naar het zich laat aanzien is het bestuur erin geslaagd een lang 
gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Het is gelukt een locatie te 
vinden waar leden twee keer per maand, en wel op de tweede en vierde 
maandag, bij elkaar kunnen komen om te postzegelen van 14 uur tot 
ongeveer 16 uur. Onderling ruilen, snuffelen in verenigingsvoorraden, 
het raadplegen van catalogi, het lezen van filatelistische tijdschriften en 
het lezen van werken uit de omvangrijke verenigingsbibliotheek. Ook 
kunnen nieuwtjes worden afgehaald en dozen van het rondzendverkeer 
geruild. 
 

De locatie is het dorpshuis “De Til” aan de Tolberterstraat 36 in Leek. 
De kosten zullen in het seizoen 2015-2016 worden betaald uit de 
reserves van de vereniging, maar daarna moet er een meer structurele 
oplossing komen voor de financiële aspecten. Op de clubavond in 
september krijgt u gedetailleerde voorstellen. Leden die suggesties 
hebben, kunnen deze doorgeven aan één van de bestuursleden.  
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Schriftelijke veiling 
 

Deze zomer bieden wij u weer een veiling aan van diverse betere zegels 
en series tegen bescheiden inzetprijzen. Een uitstekende gelegenheid om 
uw verzameling aan te vullen. 
 

1. 13-18      1869-1871 Rijkswapen    O 300    60 
2. 49      1898 Inhuldigingszegel    O 150    35 
3. 80      1899/1905Kon.Wilh.bontkr.O 750  210 
4. 101      1913 Jubileumzegel     O 900  225 
5. 130      1923 Jubileumzegel     O 275    70 
6. 131      1923 Jubileumzegel     O 225    60 
7. 136-138    1924 Tentoonst. Kon.Wilh.  O 160    37,50 
8. 371-373    1940 Guilloche     X 150    40 
9. R19-R31   1926-1927 Tweezijdige rolt.    O 105    25 
10. R33-R56   1928 Vierzijdige roltanding   O 237,30    60 
11. 61c      1924 Keerdruk m.tussenstr.  O 1150  275 
12. LP12-13    1951 Zeemeeuw     O 300    75 
13. P31-43      1907 Michiel de Ruyter,m.opd. O 160    35 
14. D1-8       1913  Dienstz. Armenwet    O 240    60 
15. BK1-7       1921 Brandkastzegels    O 850  215 
16.                   Velletjes Mooi Nederland   XX 350  100 

                              2005 t/m 2011; fr.w. € 127 
 

Uw biedingen dient u voor 10 juli te sturen naar Fil. Ver Roden-Leek 
e.o., Valkenierslaan 1, 9301 KM Roden. 
Natuurlijk kunt u hoger bieden dan de inzetprijs. Het kavel wordt 
toegewezen aan de hoogste bieder voor een prijs die € 1 hoger is dan het 
bod van de op één na hoogste bieder. B.v. kavel 1, u biedt € 80 en het op 
één na hoogste bod is € 65; u krijgt het kavel voor € 66. 
 

Let wel,  u betaalt geen veilingkosten e.d., elders toch gauw 20% van het 
geboden bedrag. Meer informatie: 050 501 9547. 
De kavels van deze veiling kunnen bekeken worden op de instuifavond 
van 25 juni en verder op onze website onder “Jaarprogramma”. 
 

Mocht u op zoek zijn naar geldige frankeerzegels: velletjes van de jaren 
2012 t/m 2015 kunnen door de nieuwtjesdienst nog steeds tegen 
postkantoorprijs worden geleverd. 
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Ladderpuzzel 
 

De laatste jaren werden wij verblijd met de puzzel van mevr. Van der 
Wiel met de beroemde postzegelfragmenten. De animo hiervoor was van 
dien aard dat een voortzetting van een puzzel het bestuur leuk lijkt. We 
gaan zelfs een stapje verder door er een ladderpuzzel van te maken! 
In elke convocatie/nieuwsbrief treft u 6 vragen aan waarvan we de 
oplossing uiterlijk op de 15e van de maand van de clubavond willen 
ontvangen. Bent u die avond niet aanwezig, of heeft u meer tijd nodig, 
dan mag u de oplossing sturen naar: Klaas Keuter, Appelhof 24, 9356 
BT Tolbert (poststempel moet een datum hebben voor of op de 15e) of 
e-mailen naar  klaas.keuter@gmail.com Graag vermelden welke 
ladderpuzzel het betreft, bijvoorbeeld Ladderpuzzel 1 - September 2015. 
In oktober reiken we een prijsje uit aan de hoogst scorende van de 
septemberpuzzel. Bij een gelijke stand wordt er geloot. Aan het eind van 
het seizoen is er voor de beste drie van alle negen ladderpuzzels een 
prijs. Deze worden uitgereikt op de clubavond in september 2016. Ook 
hiervoor geldt dat bij meer dan drie winnaars wordt geloot. Veel 
puzzelplezier. 
 

De 6 categorieën zijn : 
1.    Een vraag over een Nederlandse postzegel(serie) (1 punt) 
2.    Een vraag over filatelistische kennis (2 punten) 
3.    Een vraag over wie postzegels heeft ontworpen (1 punt) 
4.    Een vraag over een landsnaam op postzegels (1 punt) 
5.    Een plaatje van een postzegelfragment (1 punt) 
6.    Een open vraag waarop zoveel mogelijk antwoorden worden  
 gevraagd (maximaal 5 punten). 
  
 

Minilezingen mei 
 

Was u op de clubavond in mei? Nee? Dan hebt u wat gemist! Drie van 
onze (oud)leden hielden een beknopte lezing over een onderwerp 
waarover zij ons nog veel meer hadden kunnen vertellen. 
Mevrouw Schaafsma deed ons de levensloop van Albert Schweitzer uit 
de doeken, de heer Keuter onthulde waarom februari de schrikkelmaand 
is geworden en de heer Oberink toonde aan dat meer kaarten het 
verzamelen waard zijn dan wij vaak denken.  
 

mailto:klaas.keuter@gmail.com
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Keramiek in Roden 
 

Sinds 15 april jl. worden er in Havezate Mensinge topstukken van 
Maastrichts aardewerk tentoongesteld. Dit aardewerk werd geproduceerd 
door een aantal fabrieken zoals Petrus Regout/Sphinx, Société 
Céramique, Mosa en N.A. Bosch sinds 1835.  
Aanvankelijk was het onversierd, maar later ook gedecoreerd. De meeste 
modellen en decoraties kwamen destijds uit Engeland, maar het 
“boerenbont” werd echter alleen in Maastricht gemaakt.  
 

Er werden veel keramisten uit het hele land aangetrokken voor het 
ontwerpen van serviezen, jubileumborden, lampetstellen maar ook 
tegeltableaus. Ook voor de Bijenkorf en de HEMA is een servies 
ontworpen.  
 

 
 
De keramist Chris van der Hoef maakte in opdracht van Regout/Sphinx 
serviezen met eenvoudige motieven, waarvan u hierboven een voorbeeld 
ziet.  
Het is zeker de moeite waard deze tentoonstelling te bezoeken. 
 
 

Te koop aangeboden 
 

Zes jaarcollecties Nederland: 1983 t/m 1988. Slechts vijf euro per 
jaargang. Koopje. 
De collecties kan ik meenemen naar de clubavond, eerst even bellen. 
H. Sijbring. Tel. 0594 552 784. 
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Noord 2015 
 

Het was helemaal duidelijk! De vlag “Postzegels ” wapperde in de wind. 
De auto’s moesten aan de openbare weg geparkeerd worden en de 
verzamelaars stroomden toe. Omdat er een flinke rij ontstond, gingen de 
deuren gelukkig iets eerder open en “De Hullen” was er klaar voor. Voor 
iedereen was er wel wat te vinden en er waren veel gelukkige gezichten. 
Ook de stand van de Duitse Post werd druk bezocht en van het fraaie 
beursstempel werd goed gebruik gemaakt. 
 

 
We mochten weer een aantal eigen leden begroeten bij onze 
verenigingsstand; het was een geanimeerd geheel. Er waren nieuwe 
standhouders. Ook thematische verzamelaars kwamen aan hun trekken. 
En... de beurs heeft ons een nieuw lid opgeleverd! 
 
 

Nieuwe leden 
 

Wij hebben de laatste tijd weer enkele nieuwe leden mogen inschrijven.  
Begin dit jaar meldden mevrouw Berends uit Zuidhorn en de heer 
Pigmans uit Assen zich aan en afgelopen maand kwamen er maar liefst 
drie nieuwe leden bij: mevrouw Fokkema, de heer Kroon en mevrouw 
Renkema, allen uit Leek. 
Welkom bij onze vereniging, wij hopen u op onze clubavonden te 
ontmoeten! 
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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 onderwerpen), 
          - 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 het abonnement 
op het landelijke maandblad "Filatelie". 


