
0 

 

 

NIEUWSBRIEF 
 
 

36e jaargang no. 1, februari 2022 
 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
  



1 

 

Filatelistenvereniging  "Roden-Leek en omstreken" 
 

Opgericht 31 januari 1978 
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  B. Peeterse, Weth. I.Hutstraat 68, 9351 RH  Leek 
  tel. 0594 517 721  
 

lid  mw. W. Wobbes, Ericalaan 30, 9828 PH  Oostwold 
  tel. 050 551 5722, e-mail: lid1@fvrl.nl 
 

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

Rekeningnr. nieuwtjesdienst :  NL98 INGB  0004 3757 69  
  t.n.v. FV Roden-Leek Nieuwtjes 
 

Rekeningnr. rondzendverkeer :  NL41 RABO 0364 0176 19  
  t.n.v. FV Roden-Leek en omstreken 
 

Rekeningnr. penningmeester (alg.) : NL41 INGB  0003 9466 00  
  t.n.v. FV Roden-Leek en omstreken 
 

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

Verenigingswebsite:  www.fvrl.nl 
Redactie-adres Nieuwsbrief: Groningerweg 32, 9321 TC  Peize 
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AGENDA voor de algemene ledenvergadering van de Filatelisten-

vereniging "Roden-Leek en omstreken". De vergadering wordt gehouden 
op woensdag 2 maart 2022 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. Miniveiling. 
  7. Notulen vorige ledenvergadering.  
  8. Jaarverslag secretaris.  
  9. Jaarverslag rondzendverkeer.  
10. Jaarverslag nieuwtjesdienst, verlotingen en winkel.  
11. Jaarverslag commissie nalatenschappen.  
12. Jaarverslag penningmeester.  
13. Verslag kascommissie.   
14. Benoeming leden en reservelid kascommissie.  
15. Benoeming leden commissie onderscheidingen.  
16. Benoeming leden nalatenschapscommissie. 
17. Bestuursverkiezing.  
18. Rondvraag. 
19. Verloting van de Ton.  
20. Sluiting.  
 
Toelichting op de agenda  

 punt 12: de stukken zijn op de verenigingsavond beschikbaar 
   en op aanvraag bij de penningmeester 

 punt 14: aftredend is mevrouw Suiveer 

 punt 15: verkiesbaar is mevrouw Schuitema 

 punt 16: aftredend en herkiesbaar is de heer Elzinga 

 punt 17: aftredend en herkiesbaar zijn de heren Peeterse en 
   Van der Velde 

 punt 19: er is dit jaar weer een goed gevulde ton, waarvoor u in 
   de pauze loten kunt kopen voor 50 cent per stuk  
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Het staat nu al vast dat er deze avond een voorlopige recordopkomst 
voor 2022 zal zijn. Daarom wordt er een stockboek onder de aanwezige 
leden verloot! Na afloop is er natuurlijk een kleine gratis verloting. 
 
 

Miniveiling maart 
 

Nr.  NVPH/Mi Omschrijving                                   Kwal. Cat.w. Inzet 
 

1.   album Argentinie/Cuba   4 
2.   album Denemarken   3 
3.   album Nederland 8 bladen   7,50 
4. 98-100 Berlijn (west) 1952 X 100 15  
5. LP 33 Curaçao 1946 op LP brief O  2 
6. 19 Deutches Reich 1872 (dun plekje) O 8 1,25 
7.   Deutches Reich 1905-1932 18 perfins O  5  
8. D 27 Ned Indie 1911 frankeerzegel overdr. X 42,50 6,50 
9.   Ned Indie 1948 LP bl.militair vrijdom O  5 
10. 5  NL 1864 Kon.Wil III (mooi stempel!) O 10 2  
11. R 25 NL 1926/27 paartje verticaal XX 6 3,00 
12. 219 NL 1928 Olymp. Spelen X 25 3,75 
13. 469-473 NL 1946 Kind blokken v. 10 zegels O  3                  
14. 489 NL 1949 Kon. Wilhelmina X 16 3,75 
15. 520+601 NL 1953 1e dagbrief Watersnood O  1  
16. 830-834 NL 1964 Kind plaatfout P1 XX 18 2,50 
17.   NL 2021 Zilveren honingbij op brief O 25 5 
18. 195-196 Suriname 1941 Scheepjes, Ind. druk O 9,60 1,75 
19. 57-60 thema Bloemen, Ned. Nw. Guinea, XX 4 0,80 
20.   Zwitserland RZV boekje XX 34 4  

 

    kavel 5 
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Notulen ALV 6 oktober 2021 
 

De tweede verenigingsbijeenkomst dit jaar was de uitgestelde ledenverga-
dering, met een opkomst van 35 leden. Zes leden hadden zich afgemeld. 
Na de opening even na acht uur door voorzitter Gerritsen keek hij kort 
terug op een voor de vereniging moeizame anderhalf jaar, die gelukkig 
niet tot ledenverlies leidde. De activiteiten die wij buiten de club-
avonden organiseerden werden gewaardeerd. Belangrijkste mededeling 
was dat onze postzegelbeurs in Nieuw-Roden doorging, maar dat 
hiervoor nog enige vrijwilligers gezocht werden. 
Vanwege het gebroken jaar was er geen uitreiking van het Kok-ereteken, 
maar wel konden we enkele leden via een tegoedbon laten weten dat we 
hun jarenlange lidmaatschap waarderen. Het waren mevrouw Holthuis 
(40 jaar lid) en de heren Van der Wijk (40) en Bathoorn (25). 
Na het filatelistisch allerlei door de heer Broere werden de diverse 
jaarverslagen in een vlot tempo behandeld, waarna de pauze al om half 
negen aanbrak. 
Penningmeester Kremer behandelde na de koffie de financiën en nadat 
de kascommissie bij monde van mevrouw Suiveer haar accoord had 
gegeven, verleende de vergadering onder applaus décharge aan het 
bestuur. Bij de verkiezing van de nieuwe kascommissie bood de heer 
Paap zich aan als reservelid. De voorstel om de contributie voor 2022 
gelijk te houden aan die voor het huidige jaar had uitsluitend voor-
stemmers, net als het voorstel voor 10 euro korting. Dit als goedmakertje 
voor het coronajaar. Na toelichting ging de vergadering daarna accoord 
met de begroting voor 2022. 
Bij de verkiezingen werd mevrouw Oberink benoemd als lid van de 
commissie Onderscheidingen, de heer Peeterse herbenoemd als lid van 
de nalatenschapscommissie en mevrouw Van Leeuwen en de heer 
Gerritsen als bestuurslid. 
Nadat de rondvraag geen vragen opleverde, was er een betaalde verloting 
met enkele betere prijzen. Nog ruim voor tien uur kon deze ledenverga-
dering daarna door de voorzitter worden gesloten. 
 
 
Jaarverslag "F.V. Roden-Leek e.o." over 2021 
 

Ook 2021 was niet het verenigingsjaar zoals wij ons dat hadden voor-
gesteld. Slechts drie bijeenkomsten konden doorgaan. 
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Net als voorgaande jaren liep het ledental licht terug. Helaas overleden onze 

actieve leden mevrouw Van der Wiel en mevrouw La Crois en de heren 

Sijbring, Leij en Van Dongen. 

De kleurrijke Nieuwsbrief verscheen drie maal. Door het maandelijkse 

ledenbericht met gratis verloting en twee puzzels van mevrouw Oberink 

bleef het contact met de leden enigszins in stand. Voor de beide snuffel-

tassen die circuleerden was een matige belangstelling. 
 

Bestuurszaken. 

Het bestuur, bestaande uit J. Gerritsen (voorzitter), W. van der Velde 

(secretaris), P. Kremer (penningmeester), mw. C. van Leeuwen (nieuw-

tjesdienst), mw. C. Schuitema (rondzendverkeer), B. Peeterse (winkeltje) en 

mevrouw Wobbes (o.a. prijzenfestival) vergaderde slechts eenmaal samen in 

De Til. Verder verliepen de contacten digitaal; hiervoor werd geïnvesteerd in 

betere apparatuur. 
 

Verenigingsavonden. 

De clubavonden op de woensdag werden gehouden in het gebouw “Op de 

Helte” in Roden. Onderstaand overzicht geeft het hoofdonderwerp van elke 

avond aan en de opkomst. 

  - 1 september: DVD over nachtposttreinen (24 leden) 

  - 6 oktober: algemene ledenvergadering (35) 

  - 3 november: grote clubveiling (30) 
 

In de regio presenteerden wij ons met onze postzegelbeurs in Nieuw-Roden 

op 16 oktober. Deze werd ondanks de corona-beperkingen goed bezocht. 

 

 

Jaarverslag nieuwtjesdienst 2021 
 

Het aantal leden met een abonnement bij PostNL is wederom afgenomen, 

maar gelukkig kunnen we toch diverse leden voorzien van de nieuwste 

uitgiften. Heel blij zijn we met een aantal bedrijven, via leden, dat een 

bestelling postzegels bij ons heeft geplaatst.  

Het aantal abonnementen FDC’s, postzegelmapjes en aanvullingsbladen is 

weer afgenomen.  

De postzegels van PostNL van het lopende jaar zijn verkrijgbaar bij de 

nieuwtjesdienst; de firma Feddema levert ons de overige materialen. De 

meest recente delen van de catalogi Michel Europa zijn aangekocht evenals 

de delen Australië, China en het deel Japan, Korea, Mongolië, etc.  
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De contacten en leveringen via PostNL, de firma Feddema en 

overige leveranciers verlopen uitstekend. De verdeelmomenten 

vonden dit jaar niet in “de Til” plaats, maar bij een van de dames 

thuis. Helaas moeten we Gerrie la Crois missen.  

Met dank aan Cisca Schuitema en Willeke Wobbes voor hun hulp 

tijdens de werkzaamheden. 

     Claartje van Leeuwen 

 
Gratis verloting 2021 
 

We zitten nu inmiddels bijna 2 jaar met de covid-pandemie met 

op- en af-lockdowns, al of niet intelligent. 

We hebben het afgelopen jaar zegge en schrijve drie keer een 

verenigingsavond in Op de Helte mogen beleven. Alleen de gratis 

verloting en de miniveilingen konden gewoon doorgang vinden. De 

meeste keren dus via de mail en 1 keer in Op de Helte. 

Er is een vaste club mailers ontstaan van zo’n 29 tot 32 deel-

nemers.  

Hopelijk is dat in februari voor het laatst en kunnen we de gratis 

verloting weer fysiek houden tijdens onze verenigingsavonden. 

Afwachten, veel komt vaak anders dan je denkt of wilt. 

Voor mij als ‘hoofd van het prijzenfestival’ maakt het niet uit: de 

Gratis Verloting gaat door!  

Met vriendelijke groeten, 

Willeke Wobbes-Jongbloed 

 
Jaarverslag winkel 2021 
 

Er staat winkel, maar eigelijk moeten we zeggen "ruiladres". 

In de Winkel van Sinkel is alles mogelijk te koop of te bestellen. 

Diverse leden hebben ervaren dat het vaak resultaat oplevert. Niet 

alleen de "eurozegels", maar ook in de "guldenzegels" zijn er veel 

mogelijkheden. Vergeet ook de albums, stroken en hoesjes niet, 

veelal goedkoper dan in de echte winkels. 

Het resultaat van wat er geruild is, is te zien op het overzicht van 

de penningmeester.  

Bel gerust op. Indien mogelijk wordt er altijd een oplossing 

gevonden voor wat u wilt aanvullen op uw verzameling. 
 

Namens de winkel en het ruiladres, Bram Peeterse 

 
(Deze beide pagina's staan elk in een ander lettertype. Graag horen we van u of u een 
hiervan prettiger leesbaar vindt dan de rest van de Nieuwsbrief.) 
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Jaarverslag nalatenschapscommissie 
 

In 2021 zijn wij bij diverse families geweest om verzamelingen te 
beoordelen. Hierbij blijkt dat "vroeger" meer naar het plaatje werd 
gekeken dan naar de kwaliteit. 
Hiervan akte: kijk bij uzelf nog eens naar de kwaliteit van de zegels in uw 
verzamelingen. Dit beïnvloedt de mogelijkheid om er later interesse bij 
derden mee op te wekken. Indien men eerder naar de mogelijkheden wil 
laten kijken, kan dat altijd geregeld worden. Ik zou zeggen: "Kijk 
vooruit", want de jeugd is vaak niet meer geïnteresseerd. 
 

De nalatenschapscommissie 
 
 

Gratis verloting januari 
 

29 leden hadden wel trek in een prijsje. De gelukkigen waren deze maand 
de heren Bats, De Boer, Bouwers, Broere, Elzinga, Groenewold, Groote, 
Havinga, Van Huffelen, Louwes, Meinders, Paap en de dames Oberink, 
Schuitema en Turner. 
 
 

Een bericht van de penningmeester 
 

Wij zitten al een mooi stuk in het jaar 2022, maar nog steeds hebben 18 
leden hun contributie voor dit jaar niet voldaan. 
Het achter de broek zitten van leden met achterstallige contributie is niet 
de leukste taak van de penningmeester. Daarom: controleer uw 
administratie of bel even als u niet zeker bent van uw betaling.  
Inclusief de korting is het bedrag € 40,00 met abonnement op het 
landelijke maandblad "Filatelie" of  € 20,00 zonder. 
 
 

Verenigingsdatums 

 

      - 2 maart: algemene ledenvergadering 
      - 6 april: lezing 
      - 18 mei: lezing 
en vanaf maart is er elke derde maandag van de maand een inloopmiddag 
in De Til. We gaan ervan uit dat het dan weer kan. 
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15 jaar geleden… 
 

… verscheen de Nieuwsbrief in een erg klein lettertype. Vast voordelig   
om te laten drukken, maar niet zo prettig voor de oudere leden. 

 

… hield de heer Schaafsma een lezing over de postzegels van Canada. 
Laptop en beamer werden toen ook al ingezet. 

 

… bleek dat de schriftelijke najaarsveiling van betere stukken een succes 
was geweest: de omzet was maar liefst 2100 euro! 

 

… vroeg een lid zich af hoe hij een bepaalde slecht herkenbare zegel kon 
thuisbrengen. Hij stelde de redactie voor om deze in de Nieuwsbrief 
te publiceren, zodat alle leden advies konden geven.  

  Een goed idee dat om herhaling vraagt!  
 

… stond er in de Nieuwsbrief een zoekplaatjespuzzel van mevrouw  Van 
der Wiel op klein formaat en in zwart-wit. Het waren daardoor echte 
zoekplaatjes. 

 
 

 
 

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

E-mail:  hofsteebloemen@gmail.com 



9 

 

 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).  
Elke derde maandag van de maand is om 13.30 uur een ledenruimte 
geopend in het dorpshuis “De Til”, Tolberterstraat 36 in Leek (tel. 
0617 017 622). 
Voorafgaand aan de clubavond ontvangen de leden een convocatie. 

 

 Maandelijks ontvangen de deelnemers aan het rondzendverkeer een 
doos boekjes. 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 het verenigingsjaar 2022 bedraagt voor nieuwe 
leden € 50,00 inclusief het abonnement op het landelijke maandblad 
"Filatelie" en € 30,00 zonder. 


