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Van het bestuur.
Tijdens de jaarvergadering op 21 april 2013 wordt er weer een
nieuwe nieuwsbrief uitgedeeld aan onze leden en doen wij als
bestuur een oproep aan alle leden om ook op de een of andere
manier actief te zijn voor de vereniging.
Dat kan eruit bestaan om een artikel te schrijven voor onze
nieuwsbrief of om een keer je verzameling tentoon te stellen op
een ruilochtend.
Door je op deze manier in te zetten voor de vereniging help je ook
om mensen buiten de vereniging te interesseren voor deze hobby,
immers door de aankondigingen van onze thema’s in de
weekbladen, regionale bladen, radio en TV krijgen wij aandacht in
de pers en zijn er ook werkelijk mensen die komen kijken naar
onze hobby en de tentoongestelde thema’s.
Verder denken wij dat de jaarvergadering zal terugkijken op een
gezond 2012 en kan er weer vooruit worden gekeken naar ons 50
jarig jubileum in 2016.
Als u trouwens een leuk idee hebt hoe dit te vieren met de
vereniging, dan horen wij graag deze suggesties.

Noodkreet van het rondzendverkeer.
Rini Ariens is net een paar maanden intensief bezig met het
rondzendverkeer en dan komt hij tot een vervelende ontdekking.
Bij het narekenen van een serie welke in de rondzending was
geweest bleek dat er een vrij dure zegel was uitgenomen zonder
stempel en zonder vermelding op een
uitnamelijsten van de betreffende serie.

3

Het betrof de telegraafzegel 4B van
Zwitserland met een waarde van 50c en
conditie gebruikt.
Cataloguswaarde van deze zegel volgens
inzender € 75.00 en deze zegel was in het
rondzendverkeer geprijsd voor € 15,00.
.

De zegel zat in rondzendserie 189, boekje 11001628, pagina 17.
HERKENT U DEZE ZEGEL IN UW VERZAMELING

Omdat de vereniging in het rondzendverkeer 5% commissie
ontvangt is het een eenvoudige rekensommetje om er achter te
komen dat de vereniging € 300,00 omzet moet halen om dit verlies
goed te maken. Dit is trouwens al meer dan er gemiddeld in een
serie wordt uitgenomen.
DAAROM HET VERZOEK AAN EENIEDER DIE MEEDOET
MET HET RONDZENDVERKEER:
Willen jullie nakijken of u deze zegel wellicht hebt uitgenomen
zonder af te stempelen en zonder deze te vermelden op de
uitnamelijst. (Als dat zo is zou het een hele opluchting zijn)
EN VERDER:
Hieruit blijkt dat het van groot belang is om de boekjes die u
ontvangt na te kijken of ELKE uitname is gestempeld. Mocht u
een ongestempeld vakje tegenkomen dan zal dit direct gemeld
moeten worden bij de rondzendleider om na te gaan waar het in het
circuit is misgegaan.
WIJ VERTROUWEN OP UW MEDEWERKING.
Met dank voor uw aandacht Rini Ariëns hoofd rondzendverkeer

Nieuwe ruilochtenden en hun thema.
De thema ochtenden beginnen een aardig succes te worden.
Zelfs zo succesvol dat er mensen op onze ruilochtenden komen die
wij er anders nooit zien. Maar of dat zo blijft is nu zeer de vraag.
Dit komt omdat wij langzaam vastlopen en geen nieuwe
mogelijkheid hebben als thema te presenteren. Daarom plaatsen
wij deze oproep want zonder jullie medewerking lopen wij
helemaal vast.
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Waarom. Eenvoudig omdat er te weinig mensen zijn die hun
kennis, kunde en verzamelingen met andere op onze ruilochtenden
willen delen.
Uw onderwerp kan echt allerlei. Echt alle onderwerpen zijn
welkom. Dus niet alleen onderwerpen als bloemen, boten, treinen
of vliegtuigen, maar ook bijzondere thema’s als de diverse
tandingen van een oude serie, of persoonlijke zegels, of postroutes,
of bootstempels, of de sport die u beoefent op zegels, of het land
waar u op vakantie gaat. Echt geen onderwerp is te gek om te laten
zien aan de bezoekers van onze ruilochtenden.
Bij twijfel of vragen kun je jouw idee altijd bespreken met Ben
Schilder of een ander lid van het bestuur om te kijken wat de
mogelijkheden zijn. Wij zijn al enthousiast over het feit dat je jouw
verzameling en kennis van filatelie wilt delen met anderen.
De thema’s van ruilochtenden voor de komende zondagen en voor
zover als vastgeld:
21 april
5 mei
19 mei
2 juni
16 juni
1 september
15 september
6 oktober

Ledenvergadering GEEN thema

1e Wereldoorlog
Pinksteren GEEN ruilochtend

Schilderijen renaissance hoogtepunt in de kunst
Pinguïns
Vacature

Schermen ook deze sport in de filatelie
Vacature

Meld je aan voor een thema, hoe klein je verzameling ook is, laat hem zien. Je
zult maar meemaken dat een andere lid nog materiaal voor je heeft en je verrijkt
jezelf en anderen ermee.

Verenigingsveiling
De door de vereniging op 2 maart jl. georganiseerde veiling werd
door 36 personen bezocht en met nog eens 15 schriftelijke bieders
was de belangstelling goed. Op de veiling zaterdag werden 395
kavels ( 38.5%) gekocht en op de aansluitende ruilzondag
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wisselde nog eens 90 kavels (8.8%) van eigenaar. De totale omzet
van 485 kavels (47.3%) bleef wat achter met de veilingen van
voorgaande jaren waar rond 50% werd verkocht.
Doordat enkele inzenders hun kavels tegen zeer aantrekkelijke
prijzen hadden aangeboden ontstond er een zeer levendige veiling
waarbij sommige kavels tot meer dan 5 maal de inzet werden
verkocht, mede hierdoor duurde de veiling wat langer dan
gebruikelijk.
Ook voor de verenigingskas was de veiling een succes, aan
inzenders moest 6007 Euro betaald worden van de kopers werd
7867 Euro ontvangen. Van het bruto resultaat moeten natuurlijk
nog de door de vereniging gemaakte kosten in mindering gebracht
worden, waarvan enkele facturen nog niet zijn ontvangen, zaalhuur
en verzekering, maar de netto opbrengst zal ca € 1150 bedragen.
De veilingcommissie vraagt aan alle leden die hun overtollig
materiaal eventueel te gelde willen maken via de veiling dit zo snel
mogelijk aan een van de leden van de commissie kenbaar te
maken, dat kan op de ruilzondagen, per email of per telefoon,
wacht u niet te lang, bij voldoende inzendingen kan er reeds in het
najaar geveild worden.

Handelaarstafel
Door het afzeggen van een handelaar is er weer ruimte voor om
verkoopruimte te huren op de ruilochtenden.
Allereerst geven we natuurlijk de ruimte aan een lid van de
vereniging. Voor kosten en voorwaarden kun je contact opnemen
met de bestuurstafel op de ruilochtend.

Zegels kopen en verkopen via internet II
Als aanvulling op het vorige verhaal van Catawiki, je weet nog wel
jouw dubbele verkopen via internet, desnoods voor 1 cent al is het
maar om je dubbele op te ruimen en voor dat geld zelf weer iets te
kunnen kopen welke je nog mist.
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Positief is nu het feit dat vanaf half maart alle verkopen via
Catawiki welke onder de € 75,00 zijn niet meer belast worden met
een provisie van 5% welke betaald moest worden aan Catawiki.
Dus aan de slag. Trouwens een leuke idee is het misschien om je
zegels te laten afhalen op de vereniging tegen minder of geen
verzend en verpakkingskosten. Succes.

Wijziging personalia naar onze secretaris
U weet het toch mogen wij aannemen. Bij gewijzigde personalia
dus een ander huisadres of een ander emailadres, deze wijzigingen
direct doorgeven aan onze secretaris. Ontvangt u nooit geen mail
van de verenging dan is het noodzakelijk om de secretaris een mail
te sturen met als onderwerp “controle mailadres” met in de mail
vermeld 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 (per kalenderjaar) in onze nieuwsbrief

Hele pagina (A5)
€ 25,=
Halve pagina
€ 15,=
Kwart pagina € 10,=
Uw artikel voor ons blad stuurt u naar schilder@tiscali.nl
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