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      Peize, 24 november 2022 
 
Geacht clublid, 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de komende clubavond. Deze zal worden gehouden op woensdag 7 december 
in het gebouw "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 of een aankoop uit onze voorraden te doen. 
 

Het officiële gedeelte van de clubavond begint om 20.00 uur. De agenda is als volgt: 
1. Opening en mededelingen.            5. Presentatie website.  
2. Nieuwtjes en filatelistisch allerlei.  6. DVD "Balkan". 
3. Discussie toekomst van de vereniging.   7. Rondvraag. 
4. Miniveiling.     8. Sluiting. 

       -pauze-     
 

Wij vragen uw aandacht voor punt 3. U kunt al uw ideeën kwijt. Ook de PR komt aan bod. 
Na de pauze zal ons lid de heer Van Huffelen u een idee geven hoe een meer eigentijdse website er uit kan 
zien. 
Aan het einde van de avond doen alle aanwezigen die de presentielijst hebben getekend mee aan de gratis 
verloting. Ook is deze avond de laatste kans om de prijs voor de hoogste jaaropkomst (een stockboek) te 
kunnen verloten. 

 
Miniveiling december 
 

Kavel NVPH/Michel          Omschrijving    Kwal.  Cat.w. Inzet  
 

1. Cameroun 1921, oa opdruk Franse bezetting   O/XX  5 0,75 
2. FDC's  5x divers       O   1 
3. FDC-album, Importa leeg, 16 bladen       5 
4. Finland  album rood, zwarte bladen (+Singapore)  O   6 
5. FVRL-album leeg          5 
6. 304-316 Ned Indie 1946 op brief (prinses Margriet hosp.) O   1   
7. NL  1982-91, 10x kindervelletje    XX  38 4,50  
8. 1909-18 NL 2000 Sail A’dam hangboekje (open)  XX  9 1,50  
9. NL  literatuur 2x beleef de natuur       2 
10. NL  35x adreswijzigingkaarten en briefkaarten  XX   2  
11. NL 2022  Trein “Benschop” zilveren zegel   XX   5  
12. Blok Oostenrijk 2019 “I love you” op brief   O   1   
13. Scandinavie 1986-94 diverse zegels/blokken   XX  16,50 2,50               
14. 183-186 Suriname 1938 emancipatie      X  9 1,50   
15. 349-353 Suriname 1960 sport     X  6 0,75  
16. 274-278 en 280-282 Suriname 1981/82 Kind en Ruimtevaart XX  10,5 1  
17. Thema  Ruimtevaart, Multo A5 200 zegels   O   3   
18. Thema  Ruimtevaart/auto/vuurtoren USA   XX/O   2   
19. Turkije  album rood 4 bladen     XX/O   2,50 
20. Wereld zakje 70 gr      O   1 
 

Voor de volledigheid  XX = postfris, X = ongebruikt met gom, O = gebruikt. Afbeeldingen van alle kavels 
ziet u op onze website  www.fvrl.nl  bij de rubriek Clubavond. De nieuwtjes Nederland vindt u ook daar. 

http://www.fvrl.nl/


Kerstpuzzel 
 

Ook dit jaar ontvangt u bij de decemberconvocatie een kerstpuzzel van mevrouw Oberink (met hulp van de 
heer Broere). Alle zegels vindt u in de NVPH-catalogus Nederland. Stuur de catalogusnummers van de zegels 
voor 1 februari naar mw. Oberink-Gaaikema, Valkenierslaan 1, 9301 KM Roden of mail naar  puzzel@fvrl.nl  
We verloten weer een aardige prijs onder de goede oplossingen. 

 
Contributie naar de nieuwe algemene rekening van de penningmeester 
 

Onze laatste ING-rekening verdwijnt binnenkort. Betalingen voor de penningmeester, zoals de contributie, 
dient u voortaan over te maken naar  NL90 RABO 0312 3841 22  t.n.v.  FV Roden-Leek e.o. 
De contributiebedragen voor 2023 zijn 50 euro voor leden MET en 30 euro voor leden ZONDER maand-
blad Filatelie. Betaalt u voor 1 januari, dan mag u vijf euro van het bedrag aftrekken! 

 
Verenigingsmiddag in De Til in Leek op maandag 19 december, aanvang 13.30 uur 
 

Deze inloopmiddag is dit maal een echte verenigingsmiddag. Zo is er een korte lezing, een mini-veiling en 
ook een gratis verloting. Daarna is er voldoende tijd om bij te praten of te ruilen. 
Als de nieuwe opzet voldoet, willen we dit in het komende jaar vaker op deze manier organiseren.  

 
Miniveiling 19 december 
 

Kavel  Omschrijving                                      Kwal.  Cat.w. Inzet 
 

1.  160 gram BRD 2400 zgls bv bezette gebieden    XX/O   6 
2.  P 65 Deutsches Reich 1908 postwaardestuk    O   1 
    gestempeld: Mulheim-Havelte 
3.  TG 1 NL 1877-1903 telegramzegel    X  95 14,50 
4.  P 43 NL 1907 Port De Ruyter    X  90 13,50   
5.  134-135 NL 1923 Toorop    X  22,5 3,25 
6.  PZB 7x NL 1964-2007 divers oa 6e    XX  33 2,50                         
7.  PR 2 NL 2004 Koninklijk huis    XX  30 4,50  
8.  NL  NVPH-catalogus 2021       6 
9.  NL  streek-stadspost Gr/Frl 150 zegels    XX/O   2   
10.  Europa  album groen, 8 bladen       5 
 

U vindt alle afbeeldingen op onze website bij het onderdeel "Clubmiddag Til". 

 
Uitlenen catalogi 
 

Er is behoorlijk veel vraag naar de wereldcatalogi van de vereniging. Het bestuur heeft daarom besloten dat u 
meer catalogi kunt lenen. Omdat we de catalogi echter ook zelf moeten gebruiken, zijn de regels wat 
aangescherpt. De uitleentermijn is maximaal twee weken, waarna de catalogus weer moet worden ingeleverd, 
liefst op de verenigingsbijeenkomst in Op de Helte of De Til. U kunt daarna natuurlijk opnieuw een aanvraag 
doen. 
Leden die de uitleentermijn herhaaldelijk overschrijden, zullen niet elke catalogus meer mogen lenen… 

 
Uitreiking Kok-ereteken in 2023 
 

U weet vast dat jaarlijks op de agenda van de algemene ledenvergadering in maart het punt "Uitreiking Kok-
ereteken" vermeld staat. Als u een persoon of een instantie kent die zich voor de vereniging geruime tijd op 
filatelistisch gebied verdienstelijk heeft gemaakt, dan kunt u dat laten weten aan onze commissie 
Onderscheidingen. Deze commissie beoordeelt dan of er genoeg redenen zijn om het ereteken in 2023 uit te 
reiken. U kunt uw motivatie voor een kandidaat schriftelijk doorgeven aan mevrouw Van Leeuwen. 

mailto:puzzel@fvrl.nl

