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12 mei: Ede: Jaarvergadering 

19 mei: Barneveld: Bijeenkomst met Postzegelwinkeltje 

19 mei: Ede: postzegelmiddag 



 



Fila Ede  ~  Barneveld  2016    1 

____________________________________________________________________ 

27e Jaargang nr. 4, april 2016 
Verschijnt 10 maal per jaar 

Kopij inleveren, vóór de 15e van de maand bij de redactie:  A. de Wit, tel. 0318-637424 of   

redactie@fv-degeldersevallei.nl 

Bestuur Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 

Voorzitter:  

 R.Lijbaart,  tel 0318 621305   (voorzitter@fv-degeldersevallei.nl) 

Secretaris: 

 Vacant     (secretaris@fv-degeldersevallei.nl)    

Penningmeester (tevens vice-voorzitter): 

S.R. Martin,  tel 0318 690659  (penningmeester@fv-degeldersevallei.nl) 

Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv  

Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris): 

A.G. Jakobsen, tel 0318 613806 (hrzv@ fv-degeldersevallei.nl) 

Bankrekeningnummer rondzendingen: NL38INGB0006826584 tnv  

Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

Ledenadministratie: 

 E.R. Bel, tel 0318 610959  (leden@fv-degeldersevallei.nl)  

Commissaris: 

L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991 

Lex van Rootselaar, Barneveld, tel 0342 493444 

Nieuwtjesdienst: 

 R.M. Lijbaart,  tel 0318 621305 

 Bankrekeningnummer: NL32INGB0006826595 tnv  

 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 

Jeugdleider: vacant 

Veilingmeester: Ron van Beest, tel 0343 415425  (veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl) 

 

Maandelijkse bijeenkomst in Ede op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en 

augustus) om 19.00 uur voor de jeugd en om 20.15 uur voor de senioren in kantine 

“Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 

Bijeenkomst in Barneveld is op de 2e donderdag van de maand in de Immanuelkerk, 

Achterdorpstraat 5, 3772 CC Barneveld. Aanvang: 19.30 uur, tel. 0342 415669. 

Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30 

uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 

Op de avonden en middagen zijn (rond 200) snuffelboeken met zegels a 5 eurocent 

per stuk en snuffelbakken met poststukken a 25 eurocent per poststuk aanwezig.  

Bezoek ook onze websites:  

Eigen afdeling     www.fv-degeldersevallei.nl 

Samenwerkingsverband Filatelie  www.svfilatelie.nl 

De internetveiling     www.SVFveiling.nl 

Uitlenen wereldcatalogi: Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo 
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mailto:voorzitter@fv-degeldersevallei.nl
mailto:secretaris@fv-degeldersevallei.nl
mailto:penningmeester@fv-degeldersevallei.nl
mailto:hrzv@fv-degeldersevallei.nl
mailto:leden@fv-degeldersevallei.nl
mailto:rvb@kpnplanet.nl
http://www.fv-degeldersevallei.nl/
http://www.svfilatelie.nl/
http://www.svfveiling.nl/
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Geachte leden, 

et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte 

uit voor de bijeenkomst van donderdag 12 mei a.s. (Let op: deze keer tweede 

donderdag van de maand!!) in de zaal van “Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. 

     Aanvang 20.00 uur. 

De trouwe lezer is een tweetal dingen opgevallen nl. de clubavond wordt niet  

gehouden op de 1e donderdag van de maand en de aanvangstijd is een kwartier eerder 

dan de voorafgaande keren. Dit heb ik gedaan zodat er na de jaarvergadering nog tijd 

is om stuiverboeken te bestuderen en/of nog even na te praten. De stuiverboeken  

komen dus pas na de jaarvergadering “uit de kast”.  

Noteert u deze bijzondere clubavond alvast in uw agenda! Graag tot ziens. 

 

Roy Lijbaart, voorzitter 

 

Jaarvergadering  FilatelistenVereniging  De Gelderse Vallei voor het boekjaar 2015 

 

AGENDA 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Jaarverslag secretaris. 

4. Financieel verslag hoofd rondzendingen. 

5. Financieel verslag hoofd nieuwtjesdienst 

6. Verslag snuffelboeken  

7. Financieel verslag penningmeester en begroting 2017 

8. Verslag kascontrolecommissie en benoeming lid kascontrolecommissie 

9. Bestuurszaken  

A. Vacatures en verkiezingen 

B. Overhandigen van een blijk van waardering aan diegenen, die zich in 2015 

hebben ingezet voor de rondzenddienst 

C. Blijk van waardering voor een lid, dat in 2014/15 veel voor de vereniging 

heeft gedaan. 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

 

Agenda huishoudelijke bijeenkomst 

 

1. Mededelingen en ingekomen stukken 

2. Verslag bijeenkomst 7-04-2016 

3. Rondvraag 

4. Sluiting 

 

___________________________________________________________________ 

 

H 
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Nieuws uit Barneveld 

eddingen op zee 

Gelukkig kon Rob Bosman, oud koopvaardijvaarder, zijn lezing over  

“Reddingswezen op zee” houden, na zijn weinig gelukkig verlopen knie-operatie. 

Hij presenteerde een groot assortiment postzegels met strandingen, reddingen en  

reddingsboten. Ook over zijn eigen stranding bij Mombasa kon hij boeiend vertellen. 

We hebben nu enig inzicht op de veiligheid en de reddingen op zee. Heeft u vragen 

over postzegels met schepen, dan is Rob graag bereid mee te denken over een 

antwoord. Dat doet hij ook volgende keren nog wel! 

19 mei 2016 

Onze laatste bijeenkomst van het seizoen in Barneveld is deze keer op de derde 

donderdag. Op de tweede donderdag (12 mei 2016) vindt in Ede de jaarlijkse 

ledenvergadering plaats. Gaat de vereniging u aan het hart, kom dan en praat mee 

over de  

toekomst van onze filatelistenvereniging. Op 19 mei komt Hans van Laarhoven met 

zijn team en stellen zij het postzegelwinkeltje op. Mist u nog bepaalde zegels, dan is 

dit een goede gelegenheid om ze alsnog te verkrijgen, dus neem uw mancolijst mee, 

opdat u makkelijk kunt zoeken (en vinden!). 

Op 2 juni wordt in Ede een veiling gehouden, waarvoor u voor 12 mei nog kavels 

kunt aanmelden. 

Op 3 en 4 juni 2016 wordt in de Veluwehal in Barneveld weer de beurs Hollandfila 

gehouden. 

We starten het seizoen 2016/17 met een eerste bijeenkomst op donderdag  

8 september. We hopen dat iedereen opgeladen na een zomervakantie met 

enthousiasme aan het nieuwe seizoen gaat beginnen en dat we weer veel genoegen 

aan onze hobby kunnen ontlenen. 

Uw wensen? 

Lammert en ik zijn aan het denken over de aktiviteiten die we volgend seizoen 

kunnen gaan aanbieden, maar wat wilt U?  Een extra veiling? Een excursie naar een 

EKP? Een dialezing over uw favoriete verzamelonderwerp? Het kan allemaal, maar 

dan moeten we wel weten wat uw favoriete verzamelonderwerp is. We hebben uit 

een inventarisatie voor de rondzending wel een beeld van wat die leden verzamelen, 

maar als u niet aan de rondzending meedoet of een nieuw verzamelgebied begonnen 

bent, willen we dat ook graag weten. 

Zelf willen we leden uitnodigen om hun “overtollige” materiaal mee te nemen en te 

presenteren, opdat anderen daaruit voor hen waardevolle zaken kunnen kopen of 

ruilen. Wie wat aan te bieden heeft aan medeleden, kan een tafel gebruiken om haar 

of zijn spullen te presenteren. 

We hopen u binnenkort weer op onze bijeenkomsten te zien en samen te postzegelen. 

Lex van Rootselaar 

Oranjestraat/Kampstraat 16 

3771 AV Barneveld 

0342-493444 

____________________________________________________________________ 

R 
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Verslag van de bijeenkomst in Ede op 7 april j.l. 
 

1. Opening en welkom door de voorzitter 

     - Hans Moens is aanwezig als handelaar deze avond. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

Mededelingen: 

 a. correctie Fila: 12 mei zal de jaarvergadering plaatsvinden, in juni de veiling. 

 Inleveren hiervoor kan t/m 12 mei! 

 b. Serge gaat vooruit, hij kan steeds meer doen. 

c. Rayon vergadering  24 mrt: samenvatting: de SVF (Samenwerkingsverband 

 Filatelie) gaat verder actief opzoek naar nog meer samenwerking met 

 NBFV (bond), NVPH en andere verenigingen! Inzet hierbij is om meer 

 verenigingen te interesseren om zich  aan te sluiten, zodat we een grotere en 

 sterkere organisatie worden. Met één  beleid voor alle verenigingen. 

 Jaarvergadering SVF vindt plaats op 21 mei as. 

Zo ook zal men de nieuwe jeugd moeten gaan benaderen. Nieuwe jeugd is de 

 groep vanaf 45 jaar. Deze zijn vroeger bezig geweest met de hobby en moeten 

 nu weer enthousiast gemaakt worden.  

Het blad Filatelie blijft in 2017 even duur als dat het nu is. 

 d. Vrijwilligers! Opheffen servicediensten van de Filatelistenvereniging “De 

 Gelderse Vallei”. Dit bevat o.a.de nieuwtjesdienst (te weinig deelnemers ten 

 opzichte van het werk dat hiervoor gedaan moet worden) en de stuiver boeken. 

 (wat tot gevolg heeft dat de clubmiddagen dan ook stoppen!)  

 Er is echter 1(één) ontsnapping  mogelijk: Er dient een nieuwe beheerder te 

 komen voor de stuiverboeken. 

 

Ingekomen stukken: 

 a. bondsbrief 136: Beleid komende jaren 

 b. proces tegen KPN : verloren. De gulden zegels worden niet met 

 terugwerkende kracht opnieuw geldig. 

 c. De Filatelistenvereniging Rijn en Grift e.o. houdt op zaterdag  23 april 2016 

 haar half-jaarlijkse Verzamelbeurs. Plaats: Veenendaalhal.  

 De beurs is geopend van 9:30 t/m 15:30 uur. 

 

3. Verslag van de bijeenkomst van donderdag 3 maart j.l. 

 -Hier zijn geen op en of aanmerkingen op. Voor de ladderstand van de 

 puzzelrubriek worden weer 2 stockboeken uitgedeeld. Er is een dun stokboek 

 voor dhr. v.d. Maessen en een middeldik stockboek voor dhr. van Andel. 

 

4. Rondvraag:  

 Er zijn geen vragen 

B. Jakobsen. 

____________________________________________________________________ 



Fila Ede  ~  Barneveld  2016    5 

____________________________________________________________________ 

 
otulen van de afsluitende Algemene ledenvergadering van de Afdeling Ede van 

de Globe op donderdag 5 maart 2015. 

 

1. Opening. De waarnemend voorzitter R. Lijbaart opent om 20:20 uur de 

vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezige leden. 

 

2. Mededelingen. Dhr. R(oy) Lijbaart stelt aan de leden het huidige bestuur voor. 

Bestaande uit hemzelf als waarnemend voorzitter, hoofd nieuwtjesdienst en beheerder 

5 centenboeken, S(erge) Martin – penningmeester, M(arijke) Mulder – secretaris, 

D(ick)  Kranen – ledenadministratie, B(erry) Jakobsen – Hoofd rondzendingen, L(ex) 

van Rootselaar – vertegenwoordiger Barneveld, L(ammert) Brouwer – 

vertegenwoordiger Barneveld, E(rik) Bel commissaris en veilingmeester dhr R(on) 

van Beest. Hij meldt de vergadering dat de nieuwe filatelistenvereniging De Gelderse 

Vallei 3 nieuwe bankrekeningen heeft geopend bij de ING. te weten voor de 

penningmeester, rondzendingen en nieuwtjesdienst. 

 

3. Secretarieel jaarverslag. De secretaris M. Mulder leest het verslag voor waarin alle 

activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar 2014 nogmaals de revue passeren. Er 

zijn geen op- of aanmerkingen op dit verslag en de voorzitter dankt de secretaris voor 

de uitwerking van het verslag. 

 

4. Financieel verslag hoofd rondzendingen. Hierbij wordt verwezen naar de bij 

aanvang van de vergadering uitgereikte (financiële) stukken. Er zijn geen op- of 

aanmerkingen, noch vragen over dit verslag. 

 

5. Financieel verslag hoofd nieuwtjesdienst. Er zijn geen op- of aanmerkingen, noch 

vragen over dit verslag. 

 

6. Financieel verslag jeugdafdeling. Er zijn geen op- of aanmerkingen, noch vragen 

over dit verslag. 

 

7.  Financieel verslag snuffelboeken. De snuffelboeken hebben in 2014 aardig veel 

opgeleverd. Hoofd snuffelboeken geeft aan dat hij per abuis te weinig provisie heeft 

gerekend en daardoor de inzenders eigenlijk teveel heeft uitbetaald. Hij meldt wel dat 

hij het komende jaar hier zeker rekening mee zal houden. Verder geeft hij aan dat er 

enkele klachten zijn geweest van inzenders dat er meer is uitgenomen dan 

afgerekend. Hij wijt dit aan slechte administratie bij uitname en roept de gebruikers 

op daar meer aandacht aan te besteden. 

 

8.  Financieel verslag penningmeester. De penningmeester vraagt of er vragen zijn 

over het overzicht van baten en lasten voor het verenigingsjaar 2014. Er wordt 

gevraagd wat er onder de kosten clubavond moet worden verstaan. De 

penningmeester geeft aan dat deze kosten bestonden uit snacks en drankjes welke 

N 
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verstrekt zijn aan de aanwezige leden op de nieuwjaarsbijeenkomst 2014. Er zijn 

verder geen op- of aanmerkingen op het financieel verslag. Wel wordt er verzocht het 

financieel verslag eerder aan de leden te doen toekomen. Het bestuur geeft aan zich 

hier over te beraden. 

 

9. Verslag kascontrolecommissie en benoemen leden kascontrolecommissie.  

Dhr. G. Dartel heeft als lid van de kascontrolecommissie door omstandigheden 

verstek moeten laten gaan ,waarbij dhr. Oskam werd verzocht hem te vervangen.   

Dhr Peter Fidder leest het verslag van de kascontrolecommissie voor, welke heeft 

bestaan uit dhr A. Oskam en hemzelf. In het verslag geven de heren aan, dat de 

financiële administratie een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid en daarom 

adviseert de kascontrolecommissie de algemene ledenvergadering het bestuur 

decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid over het boekjaar 2014. De 

ALV stemt hier met een applaus mee in. 

 

Verkiezing leden kascontrolecommissie. De nieuwe kascontrolecommissie voor 2015 

zal, na een oproep door de voorzitter aan de  leden, bestaan uit:  

dhr. P. Fidder  (voorzitter kascontrolecommissie) 

   dhr E. Strik (lid) 

   dhr R. van den Hengel (reserve lid) 

   dhr R. Bosman (reserve lid) 

 

10. Bestuurszaken. 

A. In 2014 is dhr. B(ert) Datema teruggetreden als veilingmeester. De voorzitter 

memoreert  in het kort, dat dhr Datema deze functie zeer lange tijd heeft vervuld en 

dat hij niet anders weet dat vanaf het begin dat hij lid werd, dhr. Datema de veilingen 

strak en kundig organiseerde. De voorzitter overhandigt dhr. Datema een bloemstuk 

en een cadeaubon en bedankt hem nogmaals voor zijn langdurige inzet voor de 

afdeling Ede. 

B. Jubileum oorkonden. Er zijn een 12 tal leden welke in aanmerking komen voor 

een jubileum oorkonde. Een flink aantal heeft te kennen gegeven dat zij helaas 

verhinderd zijn om de oorkonde in ontvangst te nemen. Aan de aanwezige 

jubilarissen dhr. H Kampman endhr. S. Bos worden de oorkondes overhandigd 

waarbij de voorzitter memoreert, dat deze oorkondes door een lid worden gemaakt. 

C. De blijk van waardering voor de beheerders van het rondzendverkeer is dit keer 

overgemaakt op hun rekeningnummer, daar de vorige keren uitgereikte bonnen niet 

altijd werden verzilverd. 

D. Uitreiking Jan Mak Trofee. Dhr. Bel reikt de Jan Mak Trofee uit aan de inzender 

van het kader over Toon Hermans te weten Anneke de Wit. 

 

11. Rondvraag. Er wordt gevraagd om alle namen van de jubilarissen. Deze zullen 

gepubliceerd worden in de volgende Fila Ede. Dhr. Kampman vraagt of het financieel 

overzicht voortaan in Fila Ede kan worden gepubliceerd, zodat voor aanvang van de 

Algemene Leden Vergadering er op de cijfers kan worden gestudeerd. Het bestuur 
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geeft aan dat zij zich hier over zullen beraden. Er worden verder enige vragen gesteld 

welke geen betrekking hebben op de lopende Algemene Leden Vergadering. Deze 

vragen worden meegenomen door het bestuur naar de opgerichte 

Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei. 

 

12. Sluiting: Om 21:15 sluit de waarnemend voorzitter de laatste Algemene Leden 

Vergadering van de Globe Afdeling Ede en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 

___________________________________________________________________ 

Notulen 1 ste Algemene ledenvergadering Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei. 

 

1. Opening. Om 21:16 opent dhr. R. Lijbaart deze vergadering. 

 

2. Begroting. De Begroting voor het verenigingsjaar 2015 en 2016 wordt 

gepresenteerd. Er wordt gevraagd of er vragen zijn over deze begroting. Er zijn geen 

vragen over de begroting, alleen wordt opgemerkt dat de retributie voor 2015 en 2016 

aan de inkomstenkant staat. Voor de begroting 2015 en 2016 dient hier contributie te 

worden gelezen. De gepresenteerde begroting wordt geaccepteerd. 

 

3. Bestuurszaken. 

a. De waarnemend voorzitter van de Afdeling Ede van De Globe, R. Lijbaart, geeft 

aan dat hij de functie van voorzitter van de filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 

niet ambieert, maar dat hij deze wel wil gaan vervullen. De vergadering geeft door 

middel van applaus aan dat dhr. Lijbaart bij acclamatie is gekozen in de functie van 

voorzitter. Hij stelt zich eveneens herkiesbaar als hoofd nieuwtjesdienst. 

b. De huidige secretaris M(arijke) Mulder is door omstandigheden niet herkiesbaar en 

zij wordt met applaus en een lentebloemstuk met cadeaubon bedankt voor de door 

haar verrichte werkzaamheden in de afgelopen jaren. Er hebben zich geen kandidaten 

gemeld voor de vrijgekomen functie en de voorzitter doet een oproep aan de leden 

om zich te beraden over het vervullen van de functie van secretaris. 

c. Aftredend en herkiesbaar als hoofd rondzendingen dhr. A.G. Jakobsen. Deze wordt 

eveneens bij acclamatie herkozen. 

 

4. Rondvraag. Dhr. Harms geeft te kennen dat de huur voor een avond in wijkcentrum 

De Velder a.d. Munnikenhof maar 27 Euro per avond kost. Is dit voor ons geen 

mogelijkheid om te verhuizen, daar hij de huidige locatie maar matig vindt en vooral 

de gezelligheid mist zoals die er was op de vorige locatie. Dhr. Bos stelt een andere 

veilingopzet voor waarbij de bieder onmiddellijk het gewonnen artikel krijgt en aan 

het eind pas wordt afgerekend. De huidige opzet vraag zowel tijdens als na de veiling 

teveel tijd en administratie. Mevr. Van Genuchten stelt nog even aan de orde de hoge 

bankkosten, welke zijn verbonden aan het hebben van meerdere zakelijke 

bankrekeningen. 

 

5. Sluiting. Om 21.28 sluit de nieuwe voorzitter de 1ste Algemene Leden Vergadering 

van de filatelistenvereniging De Gelderse Vallei. 
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Van de bestuurstafel 
 

orig jaar tijdens de jaarvergadering werd ik, na een jaartje waarnemend 

voorzitter, “gekozen” als voorzitter van onze vereniging.  

Het werd en is nog steeds een enerverende periode.  

 

Mijn motivatie is dat deze mooie vereniging niet mag ophouden te bestaan en wij, als 

bestuur, doen ons uiterste best om alle activiteiten door te laten gaan! In Barneveld 

verlopen de clubavonden, onder leiding van Lammert en Lex “op rolletjes”. In Ede 

verlopen de clubmiddagen en –avonden als vanouds en veel clubleden komen met 

plezier naar deze dagen. 

Niets aan de hand, zo lijkt het maar het bestuur stond onder grote druk. Serge werd 

halverwege het seizoen ziek en was ruim een half jaar niet beschikbaar. Op dit 

moment gaat het “redelijk goed” zoals hij het zelf verwoord. Erik nam de jeugd onder 

zijn hoede en nam de ledenadministratie van Dick over. Berry loopt zijn eigen 

schaduw voorbij en verzorgt de Rondzending, organiseert de beurzen, beheert onze 

website, drukt en verspreidt de Fila en maakt een kort verslag van onze avonden.  

 

Als voorzitter ben ik veelal bezig met de organisatie, verzorg de post en vul zoveel 

als mogelijk de taken van de secretaris in. Daarnaast verzorg ik de Nieuwtjesdienst en 

de Stuiverboeken. Mijn oproepen om hulp, als bestuurslid of vrijwilliger haalden 

niets uit. Dit mag zo niet doorgaan, de kruik gaat net zolang te water enz.  

Op de clubavond van april maakte ik bekend dat ik stop met de servicediensten van 

de Nieuwtjesdienst en de Stuiverboeken. Aan beide diensten hangt een financieel 

plaatje en ik vind dat deze diensten niet samen kunnen met het voorzitterschap.  

De mededeling dat de Stuiverboeken per eind juni stoppen, en daarmee de 

clubmiddagen, veroorzaakte flink wat reuring in de zaal en een reactie kunt u lezen 

verder in dit blad.  

 

Is hiermee de zaak opgelost? Is mijn oproep ”om samen deze vereniging te dragen” 

hiermee ingevuld? Neen, graag nog een paar vrijwilligers/bestuurders erbij die een 

(deel-) taak van ons overneemt. Ik hoop ook vurig dat de vacature van secretaris 

wordt ingevuld. Vereniging zijn doe je samen, achterover leunen is geen optie. 

Ik wil deze ”Van de bestuurstafel” afronden met de mededeling dat ik mijn belofte, 

dat ruim van te voren het financieel verslag beschikbaar zal zijn, NIET kan 

waarmaken. Serge, met steun van Anton, is al weken bezig om de financiën af te 

ronden, maar het is (op dit moment) nog niet af. Belangstellenden voor het verslag 

kunnen zich opgeven via de mail secretaris@fv-degeldersevallei.nl . 

Zodra het verslag af is, zal ik het u toesturen. 

 

Roy Lijbaart 

 

____________________________________________________________________ 

V 

mailto:secretaris@fv-degeldersevallei.nl
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Einde van de 5 cent boeken of toch niet….? 
Inleiding 

onderdagavond 7 april j.l. dreigde Roy, onze voorzitter, tijdens zijn 

welkomstwoord het bestaan van de 5 cent boeken op te blazen, als niemand het 

werk van hem overnam. Het geheel werd hem te veel. Dat was even schrikken. Zijn 

motivatie was: een vereniging moet gedragen worden door alle leden en niet door een 

enkeling en hij riep iedereen op om daar eens goed over na te denken en zich 

eventueel aan te melden voor een verenigingstaak. 

Nadat we enigszins van de schrik bekomen waren, schoot Gerard mij even later aan 

en vroeg of ik eventueel bereid was om de financiële administratie op me te nemen, 

want het inschrijven en de overige handelingen zouden hij en Harrie blijven doen. Ik 

heb ‘m gezegd, dat ik er even over wilde nadenken en dat hij nog van mij zou horen. 

 

Analyse van het huidige systeem  

In het huidige systeem is het zo, dat een gevuld stockboek met doubletten wordt  

ingeleverd en op naam wordt ingeschreven. Het boek krijgt een nummer en komt op 

tafel te liggen. Een lid kan postzegels eruit halen. De uitgenomen zegels per boek 

worden genoteerd op een op naam gesteld lijstje. Dit lijstje + het verschuldigde 

bedrag worden aan het eind van elke bijeenkomst ingeleverd bij de beheerder. Dit 

gedeelte kost nauwelijks tijd. 

Het tijdrovende begint nu. Vervolgens moeten alle uitgenomen aantallen per boek 

worden geregistreerd. Dat is bij gemiddelde van 30 leden die uit pakweg 10 

willekeurige stockboeken postzegels uitnemen, elke 2 weken een puist werk, om nog 

maar te zwijgen van het berekenen van de uitbetaling aan het einde van de looptijd 

van een stockboek. U kunt zich wel voorstellen dat iemand die lid is om lekker te 

kunnen ‘postzegelen”, niet zit te wachten op bovenstaande vrijetijdsbesteding. 

Vrijwilligers voor de functie van beheerder liggen dan ook  niet voor het opscheppen. 

Volgens mij moet de financiële afhandeling daarom drastisch veranderen, want als lid 

alleen maar een stockboek in te leveren en om zonder verder iets te doen aan het 

einde van de rit de centen op te halen, is iets te makkelijk. 

 

Voorstel voor een nieuwe handelwijze 

Gebaseerd op eerlijkheid, nauwkeurigheid, vertrouwen en zelfwerkzaamheid. 

1. Een lid levert een gevuld stockboek in en betaalt daarbij 2 euro commissiegeld. 

Dit laatste ook om de kwaliteit van de inhoud te verhogen, want iedereen wil 

dit bedrag minstens terugverdienen. Dat lukt al bij 40 uitgenomen zegels.  

2. De beheerder schrijft het boek in, voorziet het van een nummer, int het geld en 

plakt daarvoor een op naam gestelde uitnamelijst op de binnenkaft van het 

stockboek. 

3. De nummering begint met het laatste cijfer van elk jaar van inschrijving en 

wordt gevolgd door een oplopende getal van 3 cijfers te beginnen met 001. 

(bijvoorbeeld: stockboeken die dit jaar worden ingeschreven beginnen met 

6001, 6002 etc. In 2017 wordt begonnen met 7001 etc). 

D 
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4. Een lid noteert het aantal uitgenomen zegels op elke uitnamelijst (model nog te 

bepalen) en telt het totaal aantal uitgenomen zegels uit alle boeken op. Dit 

aantal maal 5 cent vormt het bedrag dat moet worden ingeleverd bij de 

beheerder. Dit vraagt om uiterste nauwkeurigheid.  

5. De stockboekeigenaar geeft zelf aan wanneer hij/zij zijn/haar boek uit de 

roulatie wil nemen en meldt zich daarvoor bij de beheerder. Als hij/zij ziet de 

uitname gedurende een bepaalde periode gering of nul is, wordt het tijd om in 

actie te komen. 

6. De beheerder verwijdert het nummer en de uitnamelijst en betaalt het totaal 

van de uitgenomen zegels vermenigvuldigd met 5 cent uit, aan de 

stockboekeigenaar. 

7. Eind van elk boekjaar draagt de beheerder het commissiegeld (aantal 

ingeschreven boeken X 2 euro) minus de gemaakte kosten af aan de 

penningmeester. 

Met dit systeem omzeil je het tijdrovende tellen en registreren van de uitgenomen 

zegels per stockboek en per periode en het berekenen van de 10% commissie voor de 

vereniging. 

 

Hoe nu verder met het huidige systeem 

1. De beheerder (Roy) stopt met het huidige systeem en berekent per stockboek 

de uitbetaling aan elke eigenaar. 

2. Elke eigenaar ontvangt zijn/haar stockboek terug plus het uit te betalen bedrag. 

3. Alle stockboeken worden uit de roulatie genomen en moeten zo spoedig 

mogelijk worden opgehaald. Alleen bij een nieuwe inschrijving zo als 

hierboven beschreven kunnen ze weer mee rouleren. 

Dit alles moet komende maanden geschieden, zodat we in september kunnen 

beginnen met het nieuwe systeem. 

 

Tot slot 

Uiteraard ben ik bereid de organisatie van het nieuwe systeem op me te nemen met 

medewerking van Gerard en Harrie en tevens op te treden als beheerder. Bij de 

volgende maandelijkse bijeenkomst wil ik gaarne ingaan op mogelijke vragen en zal 

ik proberen onduidelijkheden weg te nemen. Ook zijn tips en suggesties van jullie 

kant van harte welkom.  

Want dat de 5 cent boeken moeten blijven, staat voor mij als een paal boven 

water. 

 

 

Pieter Driessen. 

 

 

_______________________________________________________________ 
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Van de redaktie 
 

eze maand staat de Fila vooral in het teken van de komende jaarvergadering. 

 

Nogmaals uw aandacht voor juiste datum en 

aanvangstijd. Deze keer is de clubavond niet op 

de eerste donderdag van de maand (Dan is het 5 

mei), maar op de tweede donderdag  (12 mei). 

Ook de aanvangstijd is gewijzigd: niet om 20.15 

uur, maar om 20.00 uur! 

Dat uw aanwezigheid erg belangrijk en gewenst is, spreekt voor zich. Op een 

jaarvergadering worden er belangrijke besluiten genomen, die ons allemaal aangaan! 

 

Natuurlijk ook uw aandacht voor het stukje van Pieter Driessen, denk er eens over na 

en reageer op de volgende bijeenkomst. 

____________________________________________________________________ 

 

Puzzelrubriek 
 

e opgave van afgelopen maand was tamelijk gemakkelijk en velen scoorden 15 

punten of zelfs meer – echter helaas weer geen bonus. Ik zal de namen van 

degenen die (weer) verstek lieten gaan niet expliciet vermelden... ze zijn echter 

gewaarschuwd.   

 

DE OPLOSSING 

 

1. Zoek 2 zegels met fluitketels: 895 (899) en 2472. En een tweetal puzzelaars wisten 

ook te melden dat er een persoonlijke postzegel met André van Duijn als Flip 

Fluitketel is uitgegeven. 

 

2.“………., te land, ter zee en in de lucht”. 

Wat hoort er op de plaats van …….? 

‘De vrouw’ op Kinderzegels 1987 was hier 

bedoeld 

1387-1390.  

 

 

Peter Fidder noemde nr. 1228 ‘Export over rail’ –

Goed gevonden omdat 1229 tot 1231 ook via het 

water, door de lucht en via de weg zijn.  

 

D 

D 
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3. Gewei met versiering: 1323 en 2894. Herten en geweien te over in de catalogus, 

maar niet allemaal zijn ze ‘versierd’.  

4. De staalmeesters: 229-231. Ik heb dit schilderij van 

Rembrandt van Rhijn op zaterdagavond 9 april nog in het 

Rijksmuseum mogen bewonderen.  

 

 

5. Geen roodborstje maar een blauwborstje. 1599 en 1623. 

 

DE STAND 

 

Dhr. H. Wolters   469  454 + 15  

Mevr. C. vd Genugten   451 

Dhr. A. Oskam     387  381 + 6b      

Dhr. R. Ietswaart   364  349 + 15       

Dhr. Verhoeff     361  348 + 3b + 10     

Dhr. R. van Andel  272  257 + 15  

Mevr. J.A. te Loo   261  246 + 15  (middel stockboek) 

Dhr. G. de Nooij  235  219 + 6b + 10   

Mevr. I. Riedel   219  204 + 15  

Dhr. P. Fidder  209  193 + 16      

Mevr. A. de Wit   185  170 + 15  

Dhr. W. van Doorn 173    

Dhr. J. Huiskes   145  

Dhr. L. v.d. Maesen  120  105 + 15    

Dhr. L. v. Rootselaar 115   

Dhr.  C.v. Holthe     113   

 

 

DE NIEUWE OPGAVE 

1. Slaapgelegenheid waar je een lichaamsdeel kunt breken? 

2. Van Swieten 

3. Wat steelt de dief die boven 2 vlindertjes staat? 

4. Nooit geweten dat we ook een A100 hebben! 

5. De Kikkerkoning 

 

Wederom 3 punten per vraag en 5 bonuspunten bij 10 inzenders. 

 

Uw oplossing s.v.p. uiterlijk donderdag 12 mei a.s. voor 17.00 uur op de post doen 

naar      Geo van Dartel     Annadaal 67    6715 JB Ede 

A.u.b. uw envelop filatelistisch frankeren ten behoeve van de jeugd. 

 

E-mailen mag ook, maar levert een aftrek van 4 punten op: blenders67@live.nl.  

Voor vragen of opmerkingen kunt u ook mailen.  

mailto:blenders67@live.nl
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”DUTCHSTAMP” 
 

HET ADRES VOOR: 

 

 

Uw postzegel en (euro)muntenalbums. 

Abonnementen op elk land of motief. 

 Nederlandse en Euromunten. 
 

 

 
 Postzegel- en munthandel ”DUTCHSTAMP” 

Maanderpoort 11 

6711AB  Ede (centrum) 

Tel. 0318-610334 

e-mail postzegels@dutchstamp.nl 

 

 

 Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 09.00 - 17.30 

   Zaterdag 09.00 - 17.00 

   Avondverkoop op afspraak 

 
 

 

 

 

 

 
 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl
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