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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, 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-   J. Broere, Heerestraat 211, 9301 AE  Roden 
meester tel. 050 501 9364, e-mail: pm@fvrl.nl 
 
2e penning- P. Kremer, Buitensingel 62, 9883 SJ  Oldehove 
meester tel. 0594 621 266 
 

nieuwtjes-      mw. C. van Leeuwen, Faunalaan 6, 9301 KG  Roden 
dienst       tel. 050 534 3470, e-mail: nieuwtjes@fvrl.nl 
 

winkel en B. Peeterse, Weth. I.Hutstraat 68, 9351 RH  Leek 
veilingen tel. 0594 517 721  
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

rondzend- mw. C. Schuitema, De Grouw 10, 9351 LP  Leek 
verkeer  tel. 0594 511 586, e-mail: rzv@fvrl.nl 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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 Roden 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Verenigingswebsite:  www.fvrl.nl 
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Van de voorzitter 
 

Voor u ligt de Nieuwsbrief, de eerste van dit seizoen, maar denk nu niet 
dat deze zomaar tot stand is gekomen. 
We hebben gevraagd of er leden zijn die iets voor het blad zouden 
kunnen schrijven, omdat uw bestuur al best een puist werk te verzetten 
heeft. De reactie was overstelpend: er waren nul (0) leden bereid om iets 
te schrijven. 
Dit moet toch anders kunnen, er zijn best leden die dit voor ons zouden 
kunnen doen. Dus kom op, wat let u.  
Verder weer onze grote clubveiling en dat met Sint in aantocht: u kunt 
zich dus alvast verrassen met een goede aankoop! Wij wensen u veel 
succes. 

Jan Gerritsen  
 
 

Verenigingsagenda  
 

woensdag 2 november: ALV en grote clubveiling 
zondag 6 november: aanwezig met stand op de hobbybeurs in Peize 
woensdag 7 december: lezing over de Zuidpool 
woensdag 4 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst 
woensdag 1 februari: lezing 
woensdag 1 maart: ALV 
woensdag 5 april: lezing over perfins 
woensdag 17 mei: minilezingen 
en natuurlijk op elke 2e en 4e maandagmiddag van de maand: 
 openstelling van “De Til” in Leek. 
 

De geplande avond “Postzegels op Zolder” in Leek gaat dit najaar niet 
door. 
  
 

Clubavond november 
 

Onze eerstkomende clubavond wordt gehouden op woensdag 6 
november a.s. in het verenigingsgebouw “Op de Helte” in Roden. De 
zaal is open vanaf 19.15 uur; u bent dan in de gelegenheid om in alle rust 
uw nieuwtjes en uw bestellingen af te halen. 
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Het officiële gedeelte begint om 20.00 uur en het eerste deel van de 
avond houden we onze najaars-ALV. De agenda is als volgt: 

1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Aanwending financiële reserves. 
    Het bestuur stelt voor om de reserves in te mogen zetten voor  
   door de ALV goedgekeurde bestemmingen waarvoor geen 
    dekking uit reguliere inkomsten is.  
4. Vaststellen contributie 2017. 
    Het bestuur stelt voor de contributies ongewijzigd te laten. 
5. Begroting 2017. 
6. Bestuursverkiezing. 
  Het bestuur stelt mw. C. Schuitema kandidaat als bestuurslid. 
7. Benoeming reservelid voor de kascommissie 2017. 
8. Rondvraag. 
9. Sluiting. 

De begroting is op de avond van de vergadering beschikbaar. 
 

Hierna vervolgen we met de reguliere clubavond: 
1. Opening. 
2. Nieuwtjes en filatelistisch allerlei. 
3. Uitslag ladderwedstrijd oktober. 
4. Grote clubveiling. 
5. Sluiting. 

 

Denkt er aan ook wat kleingeld mee te nemen voor het afrekenen van 
door u gekochte kavels? 
In verband met de clubveiling is er deze avond geen gratis verloting. 

 
 

Kadotip 
 

Wilt u in de decembermaand uzelf of iemand anders iets schenken, of 
zoekt u iets dat u op uw verlanglijstje kunt zetten, dan kunt u terecht bij 
de nieuwtjesdienst.  
Zij biedt aan een nieuw Importa insteekalbum met fraaie opdruk 
”Filatelistenvereniging Roden-Leek eo“, Edelweiβ, 16 witte bladen (32 
bladzijden) zonder tussenstrook.  
De winkelprijs bedraagt € 13,25, maar onze prijs is slechts € 7,50 ! 
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Ons winkeltje 
 

“In de winkel van Sinkel is alles te koop, potten en pannen”, enz. Verder 
was er een hoek van zes bij vier meter waar alles te koop was voor uw en 
mijn hobby: de filatelie.  
Ook onze eigen winkel biedt u een ruime sortering. Van zegels tot 
boeken, van pincetten tot loepen. 
Soms is er zelfs een aanbieding: dit maal een collectie met alle zegels tot 
2016 met mapjes, prijs op aanvraag. Verder ook: foutdrukken Nederland. 
 

Niet  vergeten: Kerstzegels 2016 bestellen in het winkeltje. Dit jaar is de 
prijs 70 cent en dat is weer mooi meegenomen. U mag zoveel bestellen 
als u wilt en dat doet u op de clubavond en anders belt of schrijft u naar 
mevrouw Van Leeuwen of de heer Peeterse.  
 

U weet toch dat PostNL de tarieven met ingang van 2017 fiks  verhoogt? 
Bestel daarom nu een voorraad fraaie frankeerzegels. Als filatelist plakt u 
toch zeker geen saai standaard blauw zegeltje met ons staatshoofd er op! 
 
 

Postzegelbeurzen in de regio 
 

zat 29 okt: Coevorden (Heujmansbelt, Wijkstr. 2a, Bruchterveld, 10-16) 
zat 29 okt: Zwolle (Jubal, Geert Grootestraat 1, 10-15)  
zat  5 nov: Drachten (De Utwyk, Oud Ambacht 116, 10-16) 
zat  5 nov: Meppel (Trias, Groenmarkt 6, 9-12.30)  
zat  5 nov: Stadskanaal (De Rank, Oosterkade 5, 9.30-15.00)  
zat 12 nov: Veendam (Dukdalf, De Reede 1, 10-15) 
zat 19 nov: Appingedam (ASWA-gebouw, Klauckelaan 16, 10-16) 
zat 10 dec: Winschoten (SV Bovenburen, Tromplaan 86, 9.30-15)  
 

zat 21 jan: Appingedam (ASWA-gebouw, Klauckelaan 16, 10-16) 
zat 28 jan: Winschoten (SV Bovenburen, Tromplaan 86, 9.30-15) 
zat 28 jan: Oosterwolde (De Miente, Snellingerdijk 39, 10-15) 
zat 25 feb: Coevorden (Schalm, Hoofdweg 47, Steenwijksmoer, 10-16) 
zat 11 mrt: Winschoten (SV Bovenburen, Tromplaan 86, 9.30-15) 
zat 18 mrt: Heerenveen (Doarpshus, Binnendijk 22, Rottum, 9.30-14.30)  
zat 18 mrt: Appingedam (ASWA-gebouw, Klauckelaan 16, 10-16) 
 

Regenachtige zaterdag? Ga eens naar een beurs. 
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De beide onderstaande zegels horen bij het interview met ons lid de heer 
Krause, verderop in dit blad. 

                

 
Aanvullingsbladen 2016 Nederland 
 

Het is weer tijd om de aanvullingsbladen 2016 te bestellen en dat kan 
met het bestelformulier, dat u bij deze Nieuwsbrief ontvangt. Het betreft 
de bladen Nederland van de merken DAVO en Importa.  
Een bestelformulier voor  bladen Nederland van andere merken, b.v. 
Lindner, en bladen buitenland ontvangt u op een later tijdstip. 
 
 

Ladderwedstrijd 2016-2017 
 

Oplossing september 2016. 
Het aantal inzenders was (slechts) acht. Dat valt een beetje tegen, maar ik 
geef de mooie nazomer nog even de schuld. De antwoorden waren als 
volgt: 

1. Brazilië    3. Walter Nikkels 
2. Prinsjesdag/Troonrede 4. Thailand 

 

5.                  
 

Links de gemanipuleerde zegel, rechts de originele. De cirkeltjes geven 
aan waar de verschillen zitten. 
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De winnaar van de bon van € 10, te besteden in het winkeltje,  en een 
blokje met de drie eerste zegels van Brazilië is op basis van snelheid van 
inzenden de heer J. Schaafsma. 
 

Opgave november 2016. 
Oplossing voor 20 november 2016 per post, e-mail of persoonlijk op de 
clubavond. Adres is Klaas Keuter, Appelhof 24, 9356 BT Tolbert, e-mail 
is klaas.keuter@gmail.com 

1. Welk Europees land geeft al sinds 1872 dezelfde, nagenoeg 
onveranderde, permanente serie uit en hoe heet deze serie? 

2. Welk verband is er tussen onderstaande zegels? (hint: verkiezing) 

                               
3. Wie ontwierp de Orveltezegel uit 1975? 

4. Uit welk land komen zegels met deze tekst?  AZƏRBAYCAN 
5. Welke 5 verschillen ziet u op onderstaande zegel vergeleken met 

het origineel (NVPH 1321)? 
 

 
 
 

NVPH Speciale Catalogus Nederland 2017 
 

Hebt u dit onmisbare boekwerk al? Ook heel geschikt als Sinterklaas-
kado! U bestelt uw exemplaar bij onze Nieuwtjesdienst. 
 

mailto:klaas.keuter@gmail.com
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Niet direct naast de deur… 
 

Op 13 juni jl. heb ik met mijn zuster een bezoek gebracht aan de 
Edmonton Stamp Club in Alberta, Canada. Van te voren had ik al 
contact opgenomen en voorzitter Robert Schutte wachtte ons op. Ik 
werd voorgesteld aan andere bestuursleden en voorzien van een kopje 
koffie. Ook schoten diverse leden mij aan voor een praatje. De meeste 
van hen waren van Nederlandse afkomst.  
De club heeft 250 leden en per bijeenkomst zijn er zo’n 50-60 aanwezig. 
Er wordt maandelijks een nieuwsbrief uitgegeven dat zowel digitaal op 
de verenigingssite als op papier te lezen is en deze is zeker de moeite 
waard. De uitgave staat onder redactie van Fred Tauber (op de foto bij 
de verenigingstafel). Bezoekt u vooral eens deze site als u tijd heeft: 
www.edmontonstampclub.com 
 

 
 

De club heeft twee bijeenkomsten per maand en vanavond stond deze in 
het teken van de bestuursverkiezing, wat een kleine 10 minuten in beslag 
nam. 
Een vast onderdeel van de clubavond is een kleine filatelistische 
presentatie door leden met als thema een letter van het alfabet. Deze 
keer was de letter H aan de beurt waaraan een zestal leden hun inbreng 
leverde. Een greep hieruit: poststukken met het postkantoorstempel van 
een stadje beginnend met de letter H. Daarnaast een bladzijde met 
postzegels uit Haiti met o.a. helikopters en b.v. een pagina over de stad 

http://www.edmontonstampclub.com/
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Haarlem met brief met het puntstempel van Haarlem. De maker hiervan, 
Barend Wissink, viel in de prijzen.  
 

 
 

Alle leden gaven mondeling een kleine toelichting en het materiaal ging 
rond door de zaal zodat iedereen het kon bekijken. Na een pauze begon 
men met de veiling die in een zeer rap tempo werd afgehamerd. Deze 
bestond uit ongeveer 100 kavels. De kavels zijn ingebracht door de 
leden, max. 3 kavels p.p. Daarnaast was er nog een zogenaamde “estates” 
veiling, met  ongeveer 20 kavels uit nalatenschappen.  
Als presentje van de FV Roden-Leek voor de Canadese filatelisten waren 
er gestempelde kinder- en zomerzegelvelletjes die gretig aftrek vonden en 
in dank aanvaard werden 
Het was een leuke avond met enthousiaste leden. Het was ook heel 
leerzaam om eens bij anderen op de clubavond om de hoek te kijken. Ik 
kan het u aanraden.  En … het levert contacten op,  ook niet geheel 
onbelangrijk.  
Dit was weliswaar niet direct naast de deur, maar het stond al heel lang 
op mijn verlanglijstje! 

Claartje van Leeuwen 
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Clubveiling november 2016 
 

Kavel  Omschrijving      Cat. waarde       Inzet 
 

001 NVPH 66 Wilhelmina Bontkraag 0        16,00        3,50 
002 NVPH 97 Jubileum 1913  0    40,00      10,00 
003 NVPH 141 -143 Kind 1924  0    16,00        4,00 
004 NVPH R86 - R89 Kind 1930     0    35,00        9,00 
005 NVPH D4 - D15 Court 1934/38 0     62,50      16,00 
006 NVPH 323 - 324 Willibrordus 1939 X/0    10,75        3,50 
007 NVPH 325 - 326 Spoorwegen 0      5,25        1,25 
008 NVPH 356a - 356b Guilloche 0    17,00        4,50 
009 NVPH 374 - 378 Kind 1940  0      3,30        1,00 
010 NVPH 392 - 396 Zomer 1941 0      2,00        0,50 
011 NVPH D20 - D24 Court 1947 0      7,00        1,50 
012 NVPH 489 Wilhelmina 1948  X    23,50        5,00 
013 NVPH 513 - 517 Zomer 1949 0      5,00        1,50 
014 NVPH 518 - 537 Juliana 1949/51  0    48,50      12,00 
015 NVPH 556 - 560 Kerken 1950 0    53,50       11,50 
016 NVPH 568 - 572 Kastelen 1951 XX    39,00        8,00 
017 NVPH 578 - 581 v. Riebeeck 1952 X    26,00        5,50 
018 NVPH 722 - 726 Zomer 1959 0    25,00        5,00 
019 NVPH 854 Kind 1966  0    25,00        6,50 
020 NVPH 932 - 936+937 Kind 1969 0    14,00          3,00 
021 NVPH FDC 9 Zomer 1952 met adres  175,00        17,50 
022 NVPH FDC 10 100 jaar postz. met adres  120,00 }    20,00 
                  FDC 31 Rode Kruis met adres    17,50 }  
022a NVPH FDC 27 Europa blanco   200,00       30,00 
023 NVPH FDC 36 Kinderzegels 1956 met adres     25,00 }    15,00 
                  FDC 41 Kinderzegels 1959 met adres     16,00 }  
                  FDC 46 Kinderzegels 1960 met adres    20,00 }  
                  FDC 49 Kinderzegels 1961 met adres    12,50 }  
024 NVPH FDC 38 Zomerzegels 1959 met adres     25,00 }    15,00 
                  FDC 47 Zomerzegels 1961 met adres   20,00 }  
                  FDC 43 Zomerzegels 1960 met adres     23,00 }   
025 NVPH 1381 - 1383 + PB 36 1987 0     9,80        2,00 
026 NVPH 1461/1487/1542 + 1543 vel 1990/91/92          32,00        7,00 
027 NVPH  Ouderenfonds 2011  XX     7,50        3,00 
028 Vel Verenigingszegels 10 stuks XX          5,00 
029 Portugal Insteekkaarten 3 stuks ca. 80 zegels          4,00 
030 Oostenrijk Michel 868 - 877    X     7,00        1,25 
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031 Oostenrijk Michel 822 - 828   X    10,00        1,50 
032 Nieuw Zeeland FDC 3 stuks V.C. blanco    24,00        6,00 
033 Nieuw Zeeland FDC 3 st. Kiwi blanco    26,00        6,00 
034 San Marino FDC Kerken blanco       3,00        0,50 
035 NVPH 2299 Kinderboeken 2012 XX    13,00        5,50 
036 Motief Vlinders 83 stuks  0          2,50 
037 Spaans Marocco tbc-bestrijding X          1,00 
038 Motief Motoren 44 zegels + 1 blok 0          3,00 
039 Canada 2 stuks diverse zegels 0           2,00 
040 Berlijn (West) Mi 98 - 100 1952 X  100,00      15,00 
041 Ned. Ant. NVPH 1722 - 1733 2007 XX    21,00        5,00 
042 Albania Michel 839 - 842 1964 0    11,00        1,00 
043 Denemarken Mi 295 - 297 1947 0      1,50        0,25 
044 Engeland  Mi 1147 - 1150 1988 XX      9,00        1,50 
045 Berlijn (West) Mi 140 - 153 1956 0     36,00        5,00 
046 Hongarije Mi 5021 - 5024 2005 XX      4,40        1,00 
047 Suriname 35 - 46 1965  XX      4,00        1,00 
048 Denemarken Mi 532 - 535 1972 0      1,00        0,25 
049 Duitsland Insteekk. 12 bijz. zegels 0          0,60 
050 Curaçao NVPH 164 - 167 1943 XX      4,00        1,00 
051 Oostenrijk Michel 42 Type 2 1867 0    30,00        5,00 
052 Oostenrijk Michel 3 1850   0      7,00        1,00 
053 Oostenrijk Mi 929+931 1949  X    40,00        2,50 
054 Duitsland Mi 500A/502A 1933 XX    40,00        6,00 
055 Duitsland 15 Postwaardestukken Div. stempels         3,00 
056 Engeland 2 Royal Birthdays 1986    XX          1,50 
057 Zweden Mi 2221 - 2223 2001 XX                  3,20 }     2,00 
                   Mi 2228 - 2231 2001   XX      5,00 }          
058 Ned. Antillen Mi 556 - 558 Toerism. XX                       3,00        1,00 
059 Zweden Mi 2129 - 2140 1999  XX    14,00 }     7,00  
                   Mi Block 18 2004  XX      5,50 }  
                 Mi Block 15 2000  XX    14,00   }      
060 NVPH 348 Wilhelmina 5 gld 1946 0    45,00      12,50  
061 NVPH 349 Wilhelmina 10 gld 1946 0    45,00      12,50 
062 Ansichtkaart “Mooi Gieten” blanco          6,00 
063 Ansichtkaart “Gemeentehuis Roden” blanco         6,00 
064 Rondzendboekje Duitsland 2001 - 2014        10,00 
065 Groningen ansichten           10,00 
066 Themaboeken Janneke Brinkman/Bloemen - Tom Poes 75 jaar       4,00 
067 Insteekalbum Importa Wereld           6,00 
068 DAVO Standaard album 1910 – 1998         10,00 
069 Finland insteekalbum 1875 - 2000 incompleet        10,00 
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070 Cuba + Wereld insteekalbum            7,00 
071 Scandinavië insteekalbum            7,50 
072 Motief Kunst insteekalbum            6,00 
073 Insteekalbum Wereld            6,00 
074 Diversen - vele landen insteekalbum           9,00 
075 Album met 35 insteekbladen zwart voor zegels en PZB        2,50 
076 Insteekalbum Importa Europese landen          7,00 
077 NVPH LP 10 1933   XX    22,00        3,30 
078 NVPH 287 - 288 300 jaar UvU XX      9,00        1,95 
079 NVPH 707 - 711 Zomer ’58   XX    20,00        3,00 
080 FDC NVPH E7 van Riebeeck 1952   170,00      20,00 
081 Jaarcollectie Nederland 1984   XX          5,00 

 
VEILINGVOORWAARDEN  
 

1. Kopers zijn geen provisie verschuldigd. 
2. De veiling geschiedt tot een biedprijs van vijf euro met 25 cent 

verhoging, van vijf tot 10 euro met 50 cent verhoging en boven 10 
euro met 1 euro verhoging. 

3. Schriftelijke bieders dienen een biedbriefje voor de veiling op te sturen 
naar: B. Peeterse, Weth. I. Hutstraat 68, 9351 RH  Leek 

4. Schriftelijke bieders kunnen een maximumbod opgeven, bijvoorbeeld 
"kavel 1: 15,00". Wordt in de zaal 10,00 geboden als hoogste bod dan 
krijgt de schriftelijke bieder het kavel toegewezen voor 11,00. 

5. De omschrijving van de kavels is naar beste weten, maar geheel 
vrijblijvend. 

6. Reclames op zegels uitsluitend op de veilingavond, schriftelijke bieders 
bij aflevering. 

7. De kavels zijn op de veilingavond te bezichtigen tussen 19.15-20.00 
uur of op een eerdere dag na telefonische afspraak (tel. 0594 517 721).  

  
 

Album closed 
 

Op 13 augustus overleed toch nog onverwacht op 88-jarige leeftijd de 
heer Jan Roelof Bolling  uit Leek.  
De heer Bolling werd 15 jaar geleden lid van onze vereniging en hoewel 
hij geen bezoeker was van onze clubavonden, was hij wel een trouw 
deelnemer aan het rondzendverkeer. 
De vereniging heeft de familie haar medeleven betuigd. 
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Uitgelicht… 
 

Ons lid Evert Jan Krause is geboren in Kerkrade in Limburg en sinds 
2006 woonachtig in Leek. Musicus in hart en nieren; dirigent, pianist en 
organist. Studeerde onderwijskunde, was leraar muziek aan de Pabo. Hij 
liep stage bij het Limburgs Symfonie Orkest. Ook was hij  onderwijs-
consulent en heeft tevens aan de basis gestaan van de oprichting van het 
huidige basismuziekonderwijs. De CITO-toetsen muziek waren mede 
van zijn hand. Hij is dirigent van diverse  koren en orkesten en is 
organist van de protestantse gemeente te Leek en bespeelt dus het orgel 
in diverse kerken. 
 

Pas kort, sinds 2014, is hij lid van onze vereniging. Ooit, lang geleden, 
kocht hij een pakketje postzegels bij V&D met daarin 25 postzegels over 
muziek. Hij noemt zichzelf een etappe-spaarder. Het begint in de jeugd-
jaren, vervolgens wordt een flink aantal jaren overgeslagen en daarna is 
er weer tijd om aandacht aan postzegels te besteden.  
Vanwege het enthousiasme van een buurman, de heer Schukking, ook lid 
van onze vereniging, is hij meegegaan naar een van onze clubavonden en 
“is blijven hangen”.  
 

De heer Krause aan het woord: “Er is zoveel te doen op de club-
avonden. Er is voldoende tijd om te ruilen. Het is veelzijdig en gezellig. 
Maar ik zou graag een keer voorlichting willen hebben over de 
technische kant van het verzamelen zoals tandingen en plaatfouten. Ik 
ben ook maar een beginneling.  
De mini-veiling is wat te eenzijdig. Er worden veel kavels Nederland 
aangeboden. Het is ook jammer dat van maar enkele leden bekend is wat 
ze verzamelen. Als dat wel zo was, dan kan er voor elk wat wils in de 
veiling.  
De Til is voor mij een welkome aanvulling op de verenigingsactiviteiten. 
De ene keer is het drukker dan de andere keer maar zeker de moeite 
waard. Ik vind het leuk om een klusje te doen voor de vereniging. In de 
Til is er alle ruimte voor. Ik heb alle daar in de voorraden gevonden 
postzegels met het thema muziek uitgezocht en opgestoken”.  
 

De heer Krause is ook lid van de werkgroep Thematische Filatelie in 
Zuidlaren. Abonnee op het maandblad Filatelie is hij nog niet, maar 
enkele inkijkexemplaren heeft hij met belangstelling gelezen. 
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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). 

     Op elke 2e en 4e maandagmiddag van de maand kunnen leden een 
bezoek brengen aan onze huisvesting in “De Til” in Leek. 

 

 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 2016 bedraagt € 45,00 inclusief het abonnement 
op het landelijke maandblad "Filatelie". 


