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Van het Bestuur
De vakantietijd is voor de meeste alweer verleden
tijd. Wellicht in een ver oord nog met postzegels
bezig geweest door er een postzegelwinkel te
bezoeken of door in een postkantoor zegels te
kopen. Ook hebt u misschien wel een leuke
vakantiegroet van familie of kennissen mogen
ontvangen met een mooie zegel erop. Al met al het
nieuwe seizoen begint weer. Hopelijk wordt het
voor ons allen een interessant seizoen met veel
filatelistisch plezier.
Ook hopen wij op veel geïnteresseerde uit de regio
en met name zouden wij blij zijn met veel jeugdig
bezoek.

nov.

Op 6 nov Voorjaarsveiling
7, 21
Op 7 nov Regionale Postzegelcontactdag te Arcen

dec.

5, 19

jan.

2, 16

febr

6, 20

mrt

6, 20

apr

Op 2 apr Voorjaarsveiling (inleveren tot 3e zondag jan)
3, 17

mei

1, (15 mei Pinksteren geen ruilochtend)
Op 1 mei de Algemene Ledenvergadering

Overzicht bestuur.

juni

Voorzitter, hoofd rondzendverkeer en veilingmeester

Najaarsveiling.

C. Puijk 0412-625692
Secretaris
E. Roelfsema 0412-454110
secretariaat Potbeker 65, 5384 DN Heesch
Penningmeester

5, 19

Inzendingen voor de najaarsveiling kunt u inzenden tot
de tweede ruilochtend in september dus 19 september.
Belangrijk is ook deze keer weer dat bij inzending je moet
aangeven welke nummering is gebruikt, dus catalogus
NVPH, Michel, Yvert, enz.

C. Linders 0413-266366
veilingadministratie
.J. Sleegers 0413-310805
Leden

A. v.d. Kruijssen 0492-363679
A. Robben-van Erven 0413-366009
J. v.d. Westelaken 0413-212246

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
sept.

5, 19

okt.

3, 17 (Op 22/23 okt Tentoonstelling te Weert)
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Verslag algemene
ledenvergadering van
2 mei 2004.
Aanwezig: 27 leden; 27 afmeldingen.
1. Opening.
 De voorzitter opent de vergadering en heet
alle aanwezigen van harte welkom; hij is
blij, dat er nog zoveel mensen de moeite
nemen, de ALV bij te wonen, zij krijgen een
consumptie en een gratis lot voor een later te
houden loterij; hij vindt het spijtig, dat er
toch veel leden niet aanwezig zijn.
 Hij meldt verder, dat de penningmeester
i.v.m. (vrij ernstige) ziekte afwezig is.
 Er wordt een moment stilte in acht genomen
ter nagedachtenis aan de in dit jaar
overleden leden, te weten de heren Bongers,
Coolen, Peters en Stoker.
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2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering van 16 juni 2003
Er worden enkele tekstuele wijzigingen
aangebracht, waarna de notulen worden
goedgekeurd.
4. Vaststellen jaarverslagen:
a. Secretaris
Geen op- en/of aanmerkingen

Wordt aangenomen; Hr. Verberne zou graag
iets voor de jeugd willen doen; hij wordt
verzocht contact met de jeugdcommissie op
te nemen.
b. Algemeen
Algemeen: deze wordt zonder wijzigingen
aangenomen.
Opnieuw worden opmerkingen gemaakt
over de overzichtelijkheid,
Tijdens de pauze worden enkele prijzen verloot.

b. Rondzendverkeer
Verwisselingen komen helaas nog steeds voor:
VERWISSELING = DIEFSTAL.
Het afgelopen jaar bedroeg de schade door
verwisselingen 84,96 Euro .
c. Controle commissie rondzendingen
Geen op- en/of aanmerkingen
d. Secretaris jeugdcommissie
Geen op- en/of aanmerkingen
5.Financiele verslagen:
a. Algemeen
Er worden opmerkingen gemaakt over de
overzichtelijkheid; de penningmeester zal
worden gevraagd in het vervolg voor
duidelijke overzichten te zorgen.
Het verslag wordt goedgekeurd.

8. Huldiging jubilarissen
De leden, die twaalf-en een half jaar resp. vijf-en twintig jaar
lid zijn, worden gehuldigd.
25 jaar lid waren de heren Brandsen, Brinkhorst en
Hoogerdijk.
12 ½ jaar lid waren de heren Kruger, Pasman, Sleegers en
Stuurman.
De jubilarissen, voor zover aanwezig, werden in het zonnetje
gezet en ontvingen een attentie.

Zij, die niet aanwezig waren, krijgen hun attentie
thuis.
9. Verkiezing bestuursleden.
Mevr. Robben en de heer Sleegers zijn aftredend, zij stellen
zich opnieuw beschikbaar en worden herkozen.

De heer J. v.d. Westelaken wordt voorgesteld als
nieuw bestuurslid; hij heeft zich bereid verklaard de
Nieuwtjesdienst op zich te nemen; in verband met
vakantie is hij afwezig; de leden gaan accoord.
9a. Verkiezing kascontrole commissie.

b. Jeugdafdeling
Dit verslag wordt goedgekeurd.
c. Kascontrole commissie
Het verslag wordt door de secretaris
voorgelezen: de boeken werden in orde
bevonden en er werd decharge verleend onder
applaus van de aanwezigen.
6. Voorstellen van het bestuur.
Door de uitstekende financiële situatie van de
vereniging wordt voorgesteld voor het 40-jarige
jubileum dit jaar opnieuw 500 Euro te reserveren;
het totaal is dan 2500 Euro. De vergadering gaat
hiermee akkoord.
7. Vaststelling begrotingen voor 2003 en eerste
half jaar 2004.
a. Jeugdafdeling
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Aftredend is de heer Hagen; hij wordt voor zijn diensten
bedankt.
Als kascommissieleden worden gekozen: Mevr. Christiaans en
de heer Vlooswijk; als reserve wordt de heer Verberne
benoemd.

10. 40 jarig jubileum.
Evt. ideeën kunnen nog bij de jubileumcommissie worden
ingediend.

11. Rondvraag.
Hiervan werd geen gebruik gemaakt.
12. Sluiting.
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering en
meldt, dat het gevoerde beleid zal worden voortgezet. De
vereniging draait, ook vergeleken met andere verenigingen
goed; aanwezigheid van 70-80 mensen op de ruilochtenden is
goed te noemen. Speciaal worden de overige bestuursleden
bedankt voor hun inzet.
Hij sluit af met een oproep om kavels voor de veiling.
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Junior Plaza heeft info.
Er is altijd veel aandacht besteed voor de vele facetten van de
filatelie in de jeugdhoek. Ook senioren maken er wel eens
gebruik van met vragen over iets specials. Veelal lukt het ons
ook hen op weg te helpen. Voor de jeugd zijn naast
ruilmogelijkheid onze eigen stockboeken met zegels aanwezig
waarin naar zegels gezocht kunnen worden voor de
kindvriendelijke prijs vanaf € 0,02. En elke zondag is er
natuurlijk weer die geweldige populaire loterij waar de jeugd
van smult. En altijd zijn er weer die vele prijzen waar zelfs
senioren soms jaloers op zijn. Het grabbelblik met lotjes geeft
de jeugd kans op filatelistische prijzen van uitzonderlijke
zegels Nederland met een hoge cataloguswaarde.
Om al het werk te kunnen blijven doen vragen wij u allen om
daar eens bij stil te staan. U kunt uw dubbele of ander
filatelistisch materiaal zoals catalogi enzovoorts ook in de
jeugdhoek afgeven als prijs voor de loterij of aanvulling van
onze stockboeken. Zeker recent Nederlandse materiaal is voor
ons net als voor u moeilijk aan te komen. Maak onze jeugd
blij met uw dubbele. Bedankt alvast.

Filatelie info (UV lamp)
Er zijn nog diverse verzamelaars die geen kennis hebben van
begrippen als luminiscerend, fluorescerend en fosforcerend en
zij vragen zich af met welke UV lamp zij dit kunnen zien.
Luminiscerend (=geven van licht) is de algemene naam voor
alles wat met een speciale chemische stof is behandeld en
daardoor geschikt is gemaakt om te gebruiken bij bijvoorbeeld
postzegels, maar ook papiergeld om door machines met
behulp van UV licht herkent te worden. Men kent bij
postzegels fluorescerende en fosforcerende zegels.
Fluorescerend noemt men de zegels die zegels die onder UV
licht sterk oplichten en die na het doven van de lamp nog even
zwak nalichten in het donker (zeg maar net als de wijzers van
een wekker). Fluorescerende zegels zijn door hun fel gele of
geel-witte kleur onder de meeste UV lampen gemakkelijk te
herkennen. Voorbeelden zijn zegels uit Denemarken,
Duitsland, Italie, Zweden enzovoorts. Meest bekend voor
Nederland zijn de zegels NVPH 774 t/m 776 of wel de
Krimpen cijfer zegels 4 en 8 cent alsmede het Juliana kopje
12 ct Harz.

controleren. Zoek een donker plekje voor de controle van
zegels met behulp van de UV-lamp. Licht van een UV-lamp
is voor het onderzoeken van zegels onschadelijk. Bedenk
echter wel dat het een soort mini hoogtezon is. Laat daarom
voor de zekerheid het licht niet in uw ogen schijnen maar
scherm het af met een kapje of zo. Voordeel daarbij is dat de
zegels van elkaar beter zijn te onderscheiden

Tenslotte
-

De werkgroep Jubileum is hard aan het werk om hiervoor
iets leuks te organiseren. Ideeën zijn nog steeds erg
welkom. In de volgende nieuwsbrief komen we hier
uitgebreid op terug en zal de werkgroep verslag doen.

-

Ook is in de volgende nieuwsbrief plaats voor vraag en/of
aanbod van bijzondere filatelistische doelen. Bijvoorbeeld
voor iemand met kennis op het gebied van luchtpost,
stempels of misschien een speciaal gebied zoals een
periode van een Aziatisch land. Maar ook om samen iets
speciaals te onderzoeken en daarin samen te werken.

-

Het zou leuk zijn als u een artikel voor de nieuwsbrief
zou insturen. Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw bijdrage.

Kopie kunt u sturen of mailen aan de redactie: B. Schilder, De
Scheifelaar 60, 5463 HL Veghel, of mail naar
cheats@home.nl

Te Koop Gevraagd
Verzamelingen en partijen
Nederland en Overzee.
Verzamelingen en Partijen

Gehele Wereld
Ook Motief Verzamelingen

en Nalatenschappen

Fosforcerend noemt men de zegels die onder UV licht minder
sterk oplichten maar na het doeven van de lamp wel sterk
nalichten. Deze zegels zijn onder een gewone (lange golf)
UV-lamp wat lastiger te herkennen. Na wat ervaring zal ook
dit bij u moeten lukken bij landen als Belgie, Nederland,
Noorwegen en Zwitserland. Lastigere landen zijn hierbij
Engeland, Joegoslavie en de USA. Voor laatst genoemde
landen is een korte golf UV-lamp noodzakelijk.

Aanbiedingen en info:
Peter Antonisse
Runmolen 16, 5404 KT Uden
Telefoon 0413-268333

Witmakers in het papier van postzegels hebben niets te maken
met luminescentie en dienen alleen voor het mooi maken van
het papier. Dit papier kan oplichten onder een UV-lamp maar
deze reactie verdwijnt direct na het doven van de lamp. Bij
twijfel dus altijd even testen met in en uitschakelen van de
UV-lamp.

’s-Avonds bellen tussen 18.00 en 21.00
uur
Bezoek alleen op afspraak

Tips: Luminiscerende zegels zijn bij daglicht onvoldoende te
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