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Van het Bestuur  
Het bestuur wenst iedereen een gezond en gelukkig 

2006 toe. Wij kijken uit naar ons jubileumfeest en 

hopen in 2006 dit met nog meer leden te kunnen 

vieren. Helpt hier allen aan mee en vraag bekenden 

een keer mee te komen om de sfeer te proeven 

Overzicht bestuur. 
Voorzitter, hoofd rondzendverkeer en veilingmeester 

C. Puijk  0412-625692 

Secretaris 

E. Roelfsema 0412-454110 

secretariaat Potbeker 65, 5384 DN Heesch 

Penningmeester 

C. Linders 0413-266366 

veilingadministratie 

J. v.d. Westelaken 0413-212246 

Leden A. v.d. Kruijssen 0492-363679 

A. Robben-van Erven 0413-366009 

S.  Christiaans 0413-264291 

Jeugdbestuur 

R. v. Noort 0413-293110 

 L den Dubbelden-Heijnes 0492-351788 

 M. Dekkers 0413-257213 

Jeugd + PR 

B. Schilder 0413-353689 

Agenda en ruilochtenden   

(normaal iedere 1e en 3e zondag v/d maand) 

te houden in het Trefcentrum, Cellostraat 2  

5402AE Uden Telefoon 0413-265240 

Jan. 15(1 jan Nieuwjaarsdag geen ruilochtend) 

Febr  5, 19 

Mrt 5, 19, op 18 najaarsveiling 

Apr 2, 16  

Mei 7, 21  

Juni 4, 18  

Juli 2, 16 

 

Voorjaarsveiling. 
Inzendingen voor de voorjaarsveiling inzenden tot 

15 januari. Wel opletten want bij inzending moet je 

aangeven welke nummering is gebruikt wordt  

(NVPH, Michel, Yvert, enz.  

Belangrijke mededeling 

van de Nieuwtjesdienst 
Beste leden van postzegelvereniging Volkel- Uden . 

 

Mag ik mij eerst even voorstellen, ik ben Jos van de 

Westelaken, sinds 10 jaar lid van de vereniging. Ik 

heb met ingang van dit jaar de nieuwtjesdienst van 

de heer Linders overgenomen en hoop u ermee van 

dienst te kunnen zijn minimaal zoals u gewend was.  

Recentelijk werd ik benaderd door de 

nieuwtjesdienst van PHILATELICA met een voor 

de vereniging interessant aanbod. Alle aangesloten 

verenigingen bij I.V. PHILATELICA, waaronder 

ook onze vereniging kan een sponsering van TPG 

Post ontvangen onder de voorwaarden dat zij een 

omzet halen van 1800 Euro per jaar aan nieuwe 

uitgiftes Nederland. De sponsering bedraagt dan per 

jaar 340 Euro met als tegenprestatie eenmaal per 

jaar een advertentie van TPG Post te plaatsen in ons 

verenigingsblad. Aan dat laatste kunnen wij als 

bestuur gemakkelijk voldoen, bij de eerste 

voorwaarde hebben wij uw hulp nodig. Vele van 

onze leden hebben nu een abonnement bij de 

COLLECT CLUB of bestellen hun zegels via 

internet bij TPG-post in Groningen. Wij nu vragen 

aan u is niet meer via internet te bestellen, het 

abonnement bij de Collect  Club op te zeggen en 

geen zegels meer te kopen aan het loket. Wel neemt 

u een abonnement voor de nieuwe uitgiften van 

TPG bij onze vereniging. Hierdoor zijn wij  in 

staat zijn een omzet van 1800 euro te realiseren. U 

helpt dan mee om de contributie minder snel te 

verhogen. Let wel dit geldt alleen voor uitgiftes 

Nederland zowel zegels velletjes als ook boekjes 

dus niet voor eerstedag enveloppen of eerstedag 

bladen, ook gestanste zegels voorlopig nog alleen 

het aantal van het abonnement. 

 

MET EEN ABONEMENT VIA DE VERENIGING 

HEBT U VANAF 1 JAN 2006 DE ZEGELS NL 

TEGEN NOMINALE WAARDE DUS ZONDER 

ENIGE OPSLAG. 
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Uw voordelen: 

Meerdere malen per jaar de laatste uitgiftes, dus niet 

meer wachten tot het jaareinde. Betaling  gespreid 

over het gehele jaar. Mogelijkheid om tot 3 

maanden na uitgifte datum nog na te kunnen 

bestellen onder dezelfde voorwaarden Extra 

inkomsten voor uw vereniging. 

Nadelen  

Wij vragen van u een borgsom van 20 Euro als 

waarborg dat u uw betalingsverplichting nakomt die 

aan u wordt terugbetaald bij het beëindigen van het 

abonnement. 

Opgeven hoe en waar: 

U kunt zich mondeling bij mij opgeven op de 

ruilzondagen in Uden, of  telefonisch 0413-212246 

of via email: vandewestelaken@hotmail.com of 

schriftelijk : Jos van de Westelaken  

                    Oosterbosstraat 4 

                    5469 EE   Erp 

 

World Numbering System 
Graag willen wij jullie wijzen op een internetsite 

welke voor verzamelaars van postzegels interessant 

kan zijn.  

http://www.wnsstamps.ch/en/ 

 

 

http://www.dupkesstamps.nl/ 

 

Uw verzameling verzekeren. 
Hebt u zich wel eens verdiept in de waarde van uw 

verzameling. Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe u 

zou reageren als al dat moois door een brand of 

inbraak verloren ging. Hebt u zich wel eens 

afgevraagd hoe u die schade kunt beperken. 

Met brandvrije safe zou een oplossing kunnen zijn, 

Maar ja zo’n safe heeft niet iedereen voorhanden. 

Als je dan toch iets wilt  

 

Noteer in uw agenda. 
6 APRIL 2006 Jubileumdag Postzegelvereniging 
Volkel/Uden Deze dag moet in uw agenda komen 

met dikke letters . De volgende Nieuwsbrief zal in 

zijn geheel aan het jubileum worden gewijd. Maar 

hou deze dag vast vrij. 

mailto:vandewestelaken@hotmail.com
http://www.wnsstamps.ch/en/
http://www.dupkesstamps.nl/

