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Van de voorzitter 
 

Op 1 maart houden wij onze algemene ledenvergadering. Kom naar deze 
avond als onze vereniging u ter harte gaat! 

Jan Gerritsen 
 
 
AGENDA voor de algemene ledenvergadering van de Filatelisten-
vereniging "Roden-Leek en omstreken".  
De vergadering wordt gehouden op woensdag 1 maart 2023 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. Veiling. 
  7. Notulen vorige ledenvergaderingen.  
  8. Jaarverslagen: 

 secretariaat  

 rondzendverkeer  

 nieuwtjesdienst 

 commissie nalatenschappen en posthuis (voorraden) 

 penningmeester  
  9. Verslag kascommissie.   
10. Benoemingen: 

 kascommissie 

 commissie onderscheidingen  

 nalatenschapscommissie 
11. Bestuursverkiezing.  
12. Rondvraag. 
13. Uitslag gewichtraadwedstrijd en verloting van de Ton.  
14. Sluiting.  
 
Toelichting op de agenda  
o punt 8: de financiele stukken zijn op de verenigingsavond  

beschikbaar en op aanvraag bij de penningmeester. 
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o punt 10: aftredend kascommissielid is de heer Wiekens. 
o punt 10: herkiesbaar voor de commissie onderscheidingen is 

mevrouw Van Leeuwen, aftredend is mevrouw Oberink, 
verkiesbaar is de heer Paap. 

o herkiesbaar voor de nalatenschapscommissie is de heer Meijer. 
o punt 11: aftredend en herkiesbaar zijn de dames Schuitema en 

Wobbes en de heer Kremer. Verkiesbaar is de heer Van Huffelen. 
o punt 13: tot aanvang van de vergadering mag u de Ton optillen en   

het gewicht raden. U dient dit dan op de presentielijst achter uw 
naam in te vullen. Wie er het dichtst bij zit, ontvangt een zilveren 
postzegel. 

o punt 13: er is dit jaar weer een goed gevulde ton, waarvoor u in  de 
pauze loten kunt kopen voor 50 cent per stuk  

 

Verder besteden we deze avond ook aandacht aan ons 45-jarig bestaan. 
Als er wat tijd over is, kunt u snuffelen in een voorraadje euroknallers. 
 
 

Verenigingsdatums 2023 
 

tot de zomer 
    - 1 maart: algemene ledenvergadering 
    - 20 maart: Til-middag (13.30-15.30 uur) 
    - 5 april: lezing door spreker 
    - 17 april: Til-middag (13.30-15.30 uur) 
    - 17 mei: minilezingen, veiling met afslag, Nieuwsbrief 
    - 14 juni: instuifavond in De Til (19-21 uur) 
na de zomer 
    - 6 september: lezing door spreker 
    - 4 oktober: DVD 
    - 1 november: financiele ledenvergadering, grote clubveiling 
    - 6 december: lezing door spreker 
 

De middagen in de Til tot de zomer kennen het eerste halfuur een vereni-
gingsdeel met beamerpresentatie en veiling. Hoe deze bijeenkomsten na 
de zomer aangekleed worden, beslist het bestuur in mei. 
Bevat deze opzet u? Dan kunt u dat al tijdens de ledenvergadering laten 
weten. Ook andere ideeën over de invulling van onze bijeenkomsten zijn 
van harte welkom. 
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Veiling woensdagavond 1 maart 
 

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

1.   Album rood leeg 8 bladen   2,50 
2.   Australie album 1998-2007 series, XX  15 

 vellen Olym.Sp. /postw.stukken etc 
3. zakje Belgie,  oudere zegels O  2  
4. Lit  NL 2010 Waddenzee incl. 15 vellen XX  35 

 persoonlijke postzegels 
5. 214+281 Ned Ant/NL 1950 LP-brief van Shell O  1 
6. 198 Ned Ind. 1937 LP brief O  1 
7. 265 Ned Ind. 1938/39 Wilhelmina 5 gld O 17,50 3 
8. 45 NL 1893 Pr. Wilhelmina O 30 3 
9.   NL 1899-2018 album  O  5 
10. 166-168 NL 1925 kind O 6 0,75 
11. D20-D24 NL 1947 dienst O 7 0,75 
12.   NL 2002 herinneringsmap 12 prov. O  1 
   met speciale stempels,  
13.   NL 2021 zilver postz Kasteel de Haar XX 25 5  
14.   NL persoonlijke postz. +/- 30 st O  7,00 
15. 276/277 Sur 1948 inhuldiging Juliana XX 7 0,75 
16. 280-283 Sur 1950 Curie + Rontgen X 90 10  
17. blok 1 Thema 1984 hoofdeksels Transkei  XX 2,60 0,50 
18. blok 55 Thema 1985 treinen Belgie XX 5 1 
19.   Thema vissen 10x vel                       O/XX  2 
20.                  Wereld brieven 10x, bekijken! O  1,50 
21.   album "100 jaar Ned. vorstinnen",met cassette O  25,00 

  

Notulen ALV 2 maart 2022 
 

De eerste verenigingsbijeenkomst dit jaar was de ledenvergadering, met 
een mooie opkomst van 35 leden. De dames Renkema en Wobbes en de 
heren Ten Brinke, Groenewold en Klopstra hadden zich afgemeld. 
Na de opening even na acht uur door voorzitter Gerritsen wenste deze 
alle leden alsnog een gezond 2022. Hij gaf een overzicht van het afgelopen 
jaar, dat vanwege de coronabeperkingen in 2021 weinig tijd in beslag nam. 
Hierna werd in de vergadering ons overleden actieve lid mevrouw G. La 
Crois staande herdacht. 



5 

 

Het Kok-ereteken kon dit jaar gelukkig weer worden uitgereikt en wel aan 
de heer Paap, o.a. voor zijn werk als veilingmeester. Na een korte 
felicitatiepauze waren er opnieuw bloemen, nu voor de enige jubilaris: de 
heer Wiersma ontving de verenigingswaardebon. 
Na behandeling van de nieuwtjes en het filatelistisch allerlei door 
mevrouw Van Leeuwen en de heer Peeterse volgde de miniveiling. De 
heer Paap wist bijna alle kavels van een nieuwe eigenaar te voorzien. Hier-
na volgden in een vlot tempo de diverse jaarverslagen. 
Penningmeester Kremer behandelde na de koffie uitgebreid 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 mevrouw 
Oberink zich aan als reservelid.  
Als nieuw lid van de commissie Onderscheidingen werd mevrouw 
Schuitema benoemd, de heer Elzinga werd herbenoemd als lid van de 
nalatenschapscommissie en de heren Peeterse en Van der Velde werden 
herkozen als bestuurslid. 
Bij de rondvraag vroeg de heer Meijer om meer aandacht aan de P.R. te 
besteden, ook al zou dat kosten met zich meebrengen. De voorzitter 
zegde dit toe, met daarbij de opmerking dat een nieuw bestuurslid voor 
deze schone taak welkom was. 
Voor de Ton gingen 140 lootjes in de verkoop, waarvan het winnende lot 
toebehoorde aan de heer De Jong. Een andere prijswinnaar was de heer 
Dutmer, hij ontving het stockboek vanwege de hoogste jaaropkomst. 
Ruim voor tien uur werd de vergadering door de voorzitter gesloten. 
 
 

Notulen ledenvergadering 2 november 2022 
 

Vice-voorzitter Kremer opent even na acht uur en heet iedereen welkom. 
Hij noemt enkele leden die hebben laten weten niet te kunnen komen en 
gaat over tot enkele mededelingen. De heer Havinga is al ruim 25 jaar lid 
van onze vereniging en ontvangt als jubilaris de gebruikelijke tegoedbon. 
Het voorstel om de contributies ongewijzigd te laten, evenals de huidige 
kortingsregeling, wordt met algemene stemmen aangenomen. Ook de 
evenwichtige begroting voor 2023 heeft ieders instemming. Een hogere 
huur voor De Til en Op de Helte zal ongetwijfeld nog volgen. 
Deze korte vergadering kan daarna al om twintig over acht worden 
gesloten. 
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Jaarverslag "F.V. Roden-Leek e.o."  
 

2022 begon met de naweeën van de coronaperiode, maar vanaf maart 
konden al onze activiteiten weer doorging vinden. 
Het ledental bleef vrijwel constant en daalde tot 80, gelijk aan het aantal 
van 30 jaar geleden in 1992. De kleurrijke Nieuwsbrief verscheen 3x.  
 

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 (voorraden) 
en mevrouw Wobbes (o.a. prijzenfestival) vergaderde acht maal in De Til.  
 

Verenigingsactiviteiten. 
De clubavonden op de woensdag werden gehouden in het gebouw “Op 
de Helte” in Roden. Onderstaand overzicht geeft het hoofdonderwerp 
van de bijeenkomsten aan en de opkomst. 
  - 2 maart: ALV (bezocht door 35 leden) 
  - 6 april: lezing Fotografie (37)  
  - 18 mei: lezing Dans (32) 
  - 15 juni: instuifmiddag in De Til 
  - 7 september: (27) 
  - 5 oktober: lezing Luchtpost (28) 
  - 3 november: ALV en grote clubveiling (33) 
  - 7 december: DVD-presentatie Balkan (34) 
 

De derde maandag van de maand was er een inloopmiddag in de Til in 
Leek. Omdat niet alle leden de woensdagavond willen of kunnen 
bezoeken, is de Til-middag in december als experiment voorzien van een 
verenigings-deel met beamerpresentatie en miniveiling. 24 leden waren 
aanwezig, zodat deze succesvolle vorm de komende maanden 
gehandhaafd blijft. Verder presenteerden wij ons met onze postzegelbeurs 
in Nieuw-Roden op 15 oktober. Deze werd goed bezocht. 
 
 

Jaarverslag rondzendverkeer 
 

Het jaar 2022 is erg rustig geweest. Het aantal deelnemers steeg met 1. 
Verder waren er geen bijzonderheden is de secties te melden.  

Rondzendcommissaris Cisca Schuitema 
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Jaarverslag nieuwtjesdienst 2022 
 

Het aantal leden met een abonnement bij PostNL is weer afgenomen, 
zowel voor FDC’s als Postzegelmapjes, etc. Ook de aanvragen voor aan-
vullingsbladen binnen- en buitenland zijn verminderd. Wel is er meer 
interesse voor de langlopende series Beleef de Natuur en Typisch 
Nederland.  
Gelukkig kunnen we nog diverse leden voorzien van de nieuwste uitgiften. 
Heel blij zijn we met een aantal bedrijven, via leden, dat een grote 
bestelling postzegels bij ons heeft geplaatst.  
 

De postzegels van PostNL van het lopende jaar zijn verkrijgbaar bij de 
nieuwtjesdienst. De firma Feddema levert ons de overige materialen. 
De Michelcatalogi Australie 2, Azie Europa zijn aangekocht. 
De verdeelmomenten vonden dit jaar bij een van de dames thuis. Met 
dank aan Cisca Schuitema en Willeke Wobbes voor hun hulp. 
 

     Claartje van Leeuwen 
 
 

Jaarverslag nalatenschapscommissie 
 

Wij zijn bij diverse nalatenschappen gevraagd om deze te beoordelen. Er 
waren echter nergens bijzondere verzamelingen, het bleef hoofdzakelijk 
bij Nederland 1960-2000. Volgend jaar hopelijk beter. 
 

    Bram Peeterse, comm. nalatenschappen 
 
 

Het Posthuis 
 

Ons Posthuis is er voor alle leden. Een ieder moet natuurlijk wel zelf  
aangeven wat er gemist wordt, zodat wij van dienst kunnen zijn. 
Niet alleen Nederland is aanwezig, ook divers buitenland. Het kan een 
stimulans zijn om de middagen in De Til te bezoeken (elke derde maan-
dag van de maand) waar veel materiaal voorhanden is. 
Tijdens de clubmiddag of clubavond mag u best wat nadrukkelijker infor-
meren wat onze voorraden zijn. Wellicht kunnen we dan ook iets regelen. 
Al met al hebben we afgelopen jaar diverse leden geholpen met 
uitbreiding van hun verzameling. 
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Postzegels verzamelen vooral een leuke hobby 
 

"Experts zien wel waardegroei in Chinese zegels" door Johan Wiering (De 
Telegraaf van 19 januari 2021). 
 

"Postzegels verzamelen is in de eerste plaats een leerzame hobby en die 
mag best wat kosten", meent voorzitter Victor Coenen van de Koninklijke 
Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen. Wie er toch aan wil 
verdienen, kan het beste voor heel oude zegels gaan en dan liever Chinese 
dan Nederlandse. Coenen schat dat nog zo'n 150.000 Nederlanders 
postzegels verzamelen; 90% minder dan in de jaren '70 en '80. Het ging 
toen economisch goed en gelokt door de prijsstijgingen van postzegels 
werden deze massaal verzameld. En daar bleef het niet bij. Tienduizenden 
speculeerden op grote schaal en kochten volledige postzegelvellen op. Dit 
heeft gezorgd voor een enorm overaanbod van postzegels van de jaren 
1960 tot 2000. Wie deze bezit, krijgt er bij verkoop waarschijnlijk niets 
meer voor. Advies: schenk ze aan bijvoorbeeld jeugdige verzamelaars. 
Staar je dus ook niet blind op de prijzen die in de postzegelcatalogus 
staan. Die geven vooral de relatieve zeldzaamheid aan. 
 

Ook bij de veilingsite Catawiki zorgt corona voor een stevige impuls, 
mede doordat de epidemie de verschuiving naar online heeft versneld. 
Catawiki meldt dat de groei van de postzegelverkoop in 2020 fors 
versnelde. Met eBay als nog grotere speler gaat inmiddels 85-90% van de 
postzegelhandel online, schat Coenen. Fysieke veilingen, winkels en 
postzegelbeurzen hebben echter nog wel bestaansrecht, meent hij. Verder: 
"Thematische verzamelingen zoals kunst, een dier of een sport zijn in." 
 

Coenen ziet het verzamelen van postzegels in eerste instantie als hobby 
die geld mag kosten. Maar wie er juist op wil verdienen zou zich op 
Chinese postzegels kunnen storten. Zoals bij ons vijftig jaar geleden, is 
postzegels verzamelen in China nu heel erg in opkomst. Chinezen kopen 
overigens niet alleen postzegels van hun eigen land, maar ook zeldzame 
postzegels van andere landen. Martijn Bulterman, voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren, beaamt dit. Chinezen 
zijn echte verzamelaars. Zij investeren heel veel in postzegels uit de 
periode van Mao Zedong. Die zijn nu aanzienlijk duurder geworden, 
hoewel er veel van deze postzegels zijn. "Ik denk dat het verstandiger is 
kwaliteitspostzegels van vóór 1900 te kopen. Deze zijn schaars en nog niet 
zo in prijs gestegen." 
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Uitgifteprogramma Nederland 2023 
 

o 2 januari Beleef de natuur: Marker Wadden Flevoland 
o 2 januari Typisch Nederlands: musea 
o 13 februari Beleef de Natuur: weidegebied Skrok en Skrins Friesland 
o 13 februari Typisch Nederlands: molens 
o 20 maart Typisch Nederlands: bollenvelden  
o 21 april Ruimtepostzegels 
o 28 april Willem-Alexander tien jaar koning 
o 9 mei PostEuropa: vrede/peace 
o 15 mei Typisch Nederlands: kaasmarkten 
o 12 juni Beleef de natuur: Weerribben 

Overijssel 
o 26 juni Sail Den Helder & Marinedagen 

 

en in de tweede helft van het jaar verschijnen: 
 

o laatste emissie Beleef de Natuur: provincie Noord-Brabant 
o 20e emissie Typisch Nederlands: n.n.b. 
o Kunstpostzegel (van een progressieve ontwerper) 
o Dag van de Postzegel 
o Kinderpostzegels 
o Decemberpostzegels 

 
 

Miniveiling maandagmiddag 20 maart 
 

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

1. zakje Frankrijk-Monaco 90 gram                  O/XX  1,50 
2.   Groninns Ontzet 1972    XX  2 
3. blok 932 Ned. Ant 1989, postz. tentoonst.  XX 6,50 1 
4. 1774-77 Ned. Ant 2007 blok Frans Hals  XX 8 1  
5. 965-969 NL 1970 Kind  O 3,60 0,50 
6. 1614       NL 1994 WK voetbal spec. envelop  O  1 
7.                NL 2022 zilv. zegel trein “Bisschop”  XX 25 5 
8.                NL 1899-1997 album zwart  O  4 
9. 297-307 Suriname 1951-54 Inheemse afbeeld.  X 13,5 1,25 
10. 234 Thema Kon. Huis, 6 enveloppen  O  1 
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Werf een nieuw lid 
 

Er zijn veel meer verzamelaars dan leden van een postzegelclub. Nodig 
daarom uw verzamelende buurman, kennis of familielid (m/v) eens uit 
om een clubavond te bezoeken. Een nieuw lid wordt verwelkomd met een 
insteekboek en ook u ontvangt er eentje. 
 
 

Veilingmateriaal 
 

Graag willen wij alle inzenders van veilingkavels er op wijzen dat het 
materiaal vrij van gebreken moet zijn: lever alleen kavels aan die u 
vanwege de kwaliteit zelf zou kopen. Dure zegels met een kort tandje zijn 
meestal  geen probleem, maar een dunne plek wel.  
 
 

Bankrekeningen 
 

Al onze rekeningen zijn nu ondergebracht bij de Rabobank, ze staan 
vermeld op de verenigingspagina. Controleer daarom uw adresboek als u 
met de computer of uw mobieltje bankiert. 
Nog steeds komen er betalingen binnen op een rekening die daar niet 
voor bestemd is, b.v. de contributie samen met een uitnamebedrag bij het 
rondzendverkeer. Fijn dat u betaalt, maar het bezorgt onze rekening-
beheerders onnodig werk om dit door te boeken. 
 
 

Postzegels Nederland vanaf 1852 
 

Wilt u meer weten over de Nederlandse postzegels? Bijvoorbeeld welke 
postzegels er zijn over Drenthe of over "bouwwerken" ? 
Ga dan achter uw computer zitten en kijk op  www.postzegelontwerpen.nl 
Een aanrader (voor de bezitters van een computer) ! 
 
 

Aangeboden:  

Informatieblad Pro-fil en zijn opvolger Collect vanaf 1984 (nr. 1!) tot 
2020. Vrijwel compleet. Prijs: wat u er voor over heeft.  

J.D.D. Hofman, tel. 0592-614600. 

http://www.postzegelontwerpen.nl/
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430.000 euro 
 

Weinig verzamelaars hebben zo'n bedrag over voor een zeldzaam stuk, 
ook al was het in dit geval de "Baden-brief" uit 1856. Een onbekend 
gebleven filatelist (of belegger) kocht dit fraaie stuk op de veiling van de 
firma Köhler, ondertussen al bijna twee jaar geleden. 
De zegels op de brief zijn van de eerste serie van de stad Lübeck. 
 

 
 
 

Te ruil aangeboden 
 

1. 174 enveloppen particuliere postdiensten NL. 
2. roodfrankeringen: 52 complete enveloppen, 135 lange stroken met  
3. bedrijfslogo’s er op en meer dan 300 kort afgeknipte 

roodfrankeringen. 
4. 31 port betaald enveloppen NL. 
5. 11 Sandd Magazine kaarten seizoen 2018/19. 
6. 52 enveloppen NL diverse stempels. 
7. 18 TPG/PostNL enveloppen met afwijkende frankeringen. 
8. 78 enveloppen Sandd. 
9. 45 enveloppen diverse alternatieve postdiensten. 

 

Als je voor mij wat Scandinavie of Nederland heb, waarmee ik lege 
plekken in mijn verzameling kan vullen, moeten we er altijd uit kunnen 
komen.  
H. van Huffelen. Contact via hjvanhuffelen@gmail.com of de clubavond. 
 

mailto:hjvanhuffelen@gmail.com
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Leden zoeken medeverzamelaars 
 

Sommige leden willen graag materiaal uitwisselen of gewoon praten over 
hun verzamelgebied met andere leden. Binnen onze vereniging weet het 
bestuur redelijk goed wie wat verzamelt, maar dat maken we niet zonder 
meer aan iedereen bekend.  
Wilt u dus graag contact met een medeverzamelaar die ook belangstelling 
heeft voor een bepaald land of onderwerp, laat dit dan weten aan een 
bestuurslid. Wij proberen dan het contact te leggen. 
 
 

Goedkope frankeerzegels 
 

Als filatelist hebt u natuurlijk altijd fraaie zegels op voorraad voor uw 
uitgaande post. U weet toch dat u bij de vereniging een korting krijgt van 
maar liefst 20 % op frankeergeldige zegels? De heer Peeterse heeft een 
ruime sortering verenigingsvoorraden. 
 
 

Uitslag kerstpuzzel 
 

Er waren drie inzenders die de kerstpuzzel foutloos hadden opgelost. Na 
loting wees mevrouw Oberink de heer Schuitema aan als winnaar van 
"haar" puzzel. 
 
 

15 jaar geleden… 
 

… had de voorzitter zoveel te melden dat zijn voorwoord nog maar net 
op een pagina paste. 

 

… kende de Nieuwsbrief een "zoekhoekje": een afbeelding van een zegel 
en daarbij de vraag of het een postzegel of een plakzegel betrof en wat 
de eventuele functie was. 

 

… experimenteerde de redactie met verschillende lettertypen, waarna de 
lezers hun mening over de leesbaarheid konden geven. Niet alles was 
prettig leesbaar. 

 

… bracht de vereniging voor het eerst een eigen PR-folder uit. 
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… organiseerde het bestuur een november-instuifmiddag. Er kwamen 38 
leden opdagen, waardoor het gereserveerde zaaltje aan de kleine kant 
was. 

 

… was de oogst van de vakantiekaartenwedstrijd in de voorbije zomer 
gering. Het bestuur stelde daarom voor om de oogst van een heel jaar 
mee te laten tellen. 

    (Misschien een idee om deze wedstrijd in ere te herestellen?) 
 

… ging de vereniging in 2007 er ruim 5500 euro op vooruit. Het totale 
bezit was toen ruim 32.000 euro! 

 

… had de vereniging nog een jeugdafdeling ('t Karteltje) en ook een 
commissie Publiciteit. 

 
 

Kunst 
 

Uit een stukje in de Tilburgsche Courant van 9 augustus 1930 blijkt dat 
niet iedereen kunst op postzegels kan waarderen. 
 

 
 

 
 

Het schilderij van Goya is van rond 1800, de postzegelserie verscheen in 
1930. 
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 Op elke eerste woensdag van de maand, met uitzondering van de 
zomermaanden, is er een verenigingsavond in het gebouw "Op de 
Helte”, Touwslager 125 te Roden (tel. 050 501 9390).  
Elke derde maandag van de maand is er vanaf 13.30 uur een 
verenigingsmiddag 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 rondzendboekjes. Leden kunnen voor intern en extern 
rondzendverkeer eigen boekjes inleveren. 

 

 Bij de nieuwtjesdienst zijn nieuwe en eerdere uitgaven van 
Nederlandse en buitenlandse postzegels, thema-uitgaven, 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 %. 
Zoekt u materialen? Informeer eerst even bij uw eigen vereniging. 

 

 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), 
          - fluorlamp, electronische tandingsmeter, watermerkzoeker. 
 

 De commissie Nalatenschappen kan voor leden en  nabestaanden 
bemiddelen bij verkoop van verzamelingen.  

 

 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeg-
gingen dienen schriftelijk voor 1 november bij het secretariaat te zijn 
ingediend.  

 

 De contributie voor het verenigingsjaar 2023 bedraagt voor nieuwe 
leden € 50,00 inclusief het abonnement op het landelijke maandblad 
"Filatelie" en € 30,00 zonder. 


