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Overzicht bestuur. 
Voorzitter C. Puijk  0412-625692 

Secretaris  S. Christiaans 0413-264291  

Secretariaat:   Jonkerveld 1.48   5403 CB Uden 

Penningmeester+nieuwtjes     J. v.d. Westelaken 0413-212246 

Leden A. v.d. Kruijssen 0492-363679 

S. Christiaans 0413-264291  

PR B. Schilder 0413-353689  

Hoofd rondzendverkeer J. v. Boxmeer 0413- 351336 

Agenda en ruilochtenden 2012/2013 

(normaal iedere 1e en 3e zondag v/d maand van 09:00 tot 12:30) 

Plaats: het Trefcentrum, Cellostraat 2, 5402AE Uden Telefoon 0413-265240 
 

jun 3, 17 

sept 2, 16 

okt 7, 21 

nov 4, 18 

dec 2, 16 

jan 6, 20 

febr 3, 17    op 2 febr VEILING (afhankelijk van aantal kavels) 

mrt 3, 17 

apr 7, 21 (21 apr. ALV jaarvergadering) 

mei 5, 19    

jun 2, 16 
 

ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD 

In dit nummer 
 

- Van het bestuur 

- Verslag ALV 

- Oproep voor zegels Bulgarije 

- Tafelhuur voor een lid 

- Nieuwe ruilochtenden en hun thema 

- Graag uw MAIL naar onze secretaris 

- Help de nieuwsbrief drukken 
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Van het bestuur 
Met een goed verlopen algemene ledenvergadering in het achterhoofd gaat het 

seizoen 2011/2012 wel snel naar een eind. We blijven voor de filatelisten van 

Noord-Oost Brabant gelukkig nog een fijne vereniging waar heet goed ruilen is 

en waar de veiling van een redelijk hoog niveau is. Landelijk gezien waren wij 

ook bijzonder met voor derde maal de wisseltrofee voor de beste landelijke 

vereniging binnen IV Philatelica.  Laten we dat koesteren en in stand houden 

door elkaar te helpen waar dat kan. Misschien tijd om eens na te denken over het 

verdiepen van uw hobby, specialiseren, uitbreiden met thema of land. Wat ook 

kan is het ruimen van overtollig materiaal en dit klaarmaken voor de veiling van 

de vereniging. Rest het bestuur alle leden en hun familie een fijne vakantie toe te 

wensen. 
 

Verslag van de ALV op 15 april 2012 

Aanwezig:   31 leden  

Afmeldingen: 8 leden (mw. Van Hofstad, mw. Robben, de heren Dekkers, Van 

Hal, Van der Kruijssen, Van Oort, Pepers en Reijnen) 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

 Er zijn geen ingekomen stukken. 

 Aan het begin van der vergadering worden de overleden leden met een 

minuut stilte herdacht. Tot april 2012 zijn overleden, de heer M. 

Dinkeloo uit Uden, mevrouw P. van Geffen uit Erp, de heer H. Muller 

uit Kevelaer, mevrouw A. Verhoeven uit Uden en de heer W. 

Hoogerdijk uit Uden. Mogen zij rusten in vrede. 

 De voorzitter deelt mede dat de kwaliteit van de rondzendboekjes 

verbeterd is. De rondzendingen lopen perfect. 

 De veilingen verlopen erg goed, mede dankzij de inzet van de 

veilingcommissie. 

 De voorzitter vindt het jammer dat er zo weinig leden op de Algemene 

Ledenvergadering aanwezig zijn. 

3. Vaststellen notulen ALV d.d. 17 april 2011. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen, de notulen worden vastgesteld. 

4. Jaarverslagen 2011. 

A) Financieel verslag 2011 

Vanuit de vergadering wordt gesteld  dat het een heel gepuzzel is om 

het financieel jaarverslag te lezen en te interpreteren. Er staan drie jaren 

(2010, 2011 en 2012) bij de inkomsten. Dit maakt het niet duidelijk wat 

precies de inkomsten van 2011 zijn. De penningmeester stelt dat de 

inkomsten van 2011 ook betrekking hebben op de jaren 2010 (te laat 

betaalde contributie) en ontvangen contributie voor het jaar 2012. De 

vergadering wil eigenlijk alleen de cijfers uit 2011 zien. Al het andere 
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kan de kascommissie controleren en uitleggen aan de vergadering. Dit 

is dus bij een financieel correct jaarverslag niet mogelijk. De 

penningmeester zal volgend jaar proberen de presentatie duidelijker te 

maken door kolommen te maken voor de aparte jaren. 

Op het financieel verslag 2011 zijn verder geen op- of aanmerkingen. 

Het verslag wordt vastgesteld. 

B) Balans 2011 

Op de balans staat nog steeds het saldo van de jeugdkas. Dit zou, 

volgens de vergadering, opgenomen worden in de centrale kas. Het 

bestuur laat weten dat we nog steeds bezig zijn om de jeugd weer bij de 

vereniging te betrekken. Voorlopig blijft het saldo van de jeugdkas nog 

staan. 

Op de balans 2011 zijn verder geen op- of aanmerkingen. De balans 

wordt goedgekeurd. 

C) Kascontrole commissie 2011 

Mevrouw C. van Schoor en de heer G. Petit vormden samen de 

kascontrole commissie voor het jaar 2011.  

Verslag van de kascommissie  

De kascommissie van de Postzegelvereniging Volkel-Uden e.o., 

bestaande uit mevrouw C. van Schoor en G.P. Petit, heeft op donderdag 

8 maart 2012 ten huize van de penningmeester J. van de Westelaken de 

administratieve bescheiden en boeken gecontroleerd en in goede en 

verzorgde staat bevonden. 

Gecontroleerd zijn de contributie-inkomsten, veiling- en 

rondzendopbrengsten, kruisposten en loterijopbrengsten, alsmede de 

bankaansluitingen op vorig jaar.  

De kascommissie geeft het bestuur twee zaken in overweging: 

a) Het percentage van de zondagverkopen na de veiling van 10 % 

naar 20 % te brengen. 

b) Afdrachten van rondzendverkopen te laten lopen via de algemene 

clubbankrekening.  

De kascontrole commissie verzoekt de Algemene Ledenvergadering het 

bestuur en in het bijzonder de penningmeester van bovengenoemde 

Postzegelvereniging decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 

het jaar 2011. 

Uden 14 maart 2012. 

Getekend door mevrouw C. van Schoor en de heer G.P. Petit. 

De Algemene ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor het 

gevoerde beleid.  

 Ad a) laat de penningmeester weten dat het verhogen van het 

percentage tot gevolg zal hebben dat inzenders hun prijzen verhogen 

om aan het door hen gewenste bedrag te komen. Het is ook niet de 

bedoeling dat de vereniging veel zal verdienen aan de aangeboden 

kavels. Na enige discussie beslist de vergadering dat het percentage van 

de zondagverkopen 10 % blijft. 
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Verder was en is het de bedoeling van het bestuur door middel van het 

aanbieden van deze kavels op de ruilzondagen om deze te 

verlevendigen. 

Ad b) Dit advies wordt opgevolgd. 

Nieuwe kascommissie 2012: 

De nieuwe kascommissie wordt gevormd door de heer G.P. Petit en de 

heer M.A.M. Ariëns. 

D) Rondzendverkeer 

De opsomming en opstelling van het rondzendverkeer is in orde 

bevonden. 

 

In de pauze worden gratis lootjes verdeeld en krijgen alle aanwezigen een 

consumptie aangeboden.  

 

5. Vaststellen begroting 2012. 

Er zijn geen opmerkingen over de begroting 2012. Deze wordt vastgesteld. 

6. Eventuele verhoging contributie 2013. 

De voorzitter vraagt aan de vergadering toestemming om de contributie 

voor 2013 eventueel – indien dit nodig blijkt i.v.m. huurverhoging etc. – te 

verhogen. De vergadering wenst deze toestemming  niet blanco te 

verstrekken. Na enige discussie wordt besloten dat – als er een verhoging 

nodig blijkt te zijn – een extra Algemene Ledenvergadering ingelast wordt 

en dat de leden dan hierover beslissen.  

7. Bestuursverkiezing. 

De heer Toon van der Kruijssen en mevrouw Siegi Christiaans zijn 

aftredend en stellen zich opnieuw ter beschikking. Zij worden met applaus 

herkozen. 

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. 

8. Huldiging Jubilarissen.  

De volgende jubilarissen worden gehuldigd i.v.m.  

12 ½ jaar lid van de vereniging zijn: mevrouw M.E.G. van Hofstad-

Rouschop, de heer V.F.E.C. Knechten, de heer A. Reijers, de her L.J.M. 

Verkaar en de heer G. Zwijnenberg. 

25 jaar lid zijn: de heer H.W.M.A. Huisman, de heer J.H.M. Hurkmans en 

de heer F.J.W. Koster. 

Zij worden hartelijk gefeliciteerd en ontvangen allen een kleine attentie. 

9. Rondvraag. 

 De voorzitter laat weten dat het hoofdbestuur zeer tevreden was over 

ons jaarverslag. 

 Het afgelopen jaar is het wederom goed gegaan met onze vereniging. 

We hebben voor de derde keer de trofee gewonnen met de bijbehorende 

prijs van € 250,-. Omdat het de derde keer was, dat wij deze prijs 

gewonnen hadden, mochten wij de trofee behouden. Maar het  bestuur 

heeft besloten de trofee terug te geven. Wij hebben een plaatje met 
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inscriptie aan laten brengen en de trofee teruggeschonken aan de 

Federatie.  

De trofee komt nu in het hoofdkantoor te Den Haag te staan. 

 De heer Vlooswijk vraagt hoeveel leden de vereniging heeft. Per 1 

januari 2012 telde onze vereniging 121 leden. Er zijn geen jeugdleden. 

Het ledenaantal van de vereniging wordt opgenomen in de toekomstige 

jaarverslagen. 

10. Sluiting. 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en hun inbreng en 

sluit de vergadering. 
 

Oproep voor zegels Bulgarije 

Voor ons lid de heer Kommer doen wij u een oproep hem te helpen met zegels 

van Bulgarije tot 1945. Hebt u de heer Kommer op dit gebied iets aan te bieden 

dan kunt u hem hierover telefonisch benaderen op nummer 0413-254766.  
 

Tafelhuur voor een lid (herhaalde oproep) 

Sinds 1 januari is er voor de ruilochtenden een tafel beschikbaar gekomen waar 

een lid van de vereniging zijn materiaal als semi handelaar kan verkopen.  Om 

als lid in aanmerking te komen voor deze tafel (let op alleen voor leden) moet 

men in contact treden met onze penningmeester Jos van de Westelaken welke de 

voorwaarden voor tafelhuur met de gegadigde kan doorspreken. 

 

Nieuwe ruilochtenden en hun thema  
De ruilochtenden voor het nieuwe seizoen zijn bekend en daarnaast 

zijn ook de thema’s voor de ruilzondagen weer bepaald 

 

De themazondagen zijn: 

20 mei  Oostenrijk, 

  3 juni  Caracao, 

17 juni  Zweden, 

  2 sept.  Noorwegen, 

16 sept.  Spanje, 

  7 okt,  IJsland, 

21 okt.  Italie,  

  4 nov. Bloemen/planten, 

  2 dec.  Nieuw-Zeeland, 

16 dec.  Japan, 

  6 jan.  Vogels, 

20 jan   Nederland, 
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  3 febr.  Duitsland, 

17 febr.  Belgie, 

  3 mrt   Engeland, 

17 mrt   Australie, 

  7 apr.  Nederlands Indie, 

21 apr.  Nederlandse Antillen, 

  5 mei  Suriname, 

19 mei  Ierland, 

  2 juni  Zwitserland, 

16 juni  Frankrijk. 

 

Graag uw MAIL naar onze secretaris 
 

Het blijkt dat de vereniging niet kan mailen naar diverse leden. Reden 

daarvan is of dat het adres niet is opgegeven of dat er een fout is 

geslopen bij de opgave.  

Daarom het verzoek aan alle leden om de secretaris een mail te 

sturen met als onderwerp “controle mailadres” met in de mail 

uw naam en adres.   
Het email adres van onze secretaris is siegi.christiaans@planet.nl  

Bedankt voor uw medewerking.  

 

Help de nieuwsbrief drukken 
U helpt de nieuwsbrief drukken door een adverteerder voor ons te 

werven. Hiermee kunnen we onze drukkosten betalen en wellicht in de 

toekomst een prijs beschikbaar stellen voor leden die een goed verhaal 

hebben voor plaatsing in de nieuwsbrief. 

 

Tarieven voor advertenties in onze nieuwsbrief 

Hele pagina (A5)  € 25,=  

Halve pagina   € 15,=  

Kwart pagina  € 10,= 
 

 

Uw artikel voor ons blad stuurt u naar schilder@tiscali.nl 

mailto:siegi.christiaans@planet.nl
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