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Van het bestuur
Om te beginnen wenst het bestuur alle leden en hun dierbaren een gezond 2018 toe. En
alweer zit er een jaar op. Wij hopen dat 2017 een goed jaar was voor u allen. De crisis
lijkt gestopt en consumenten hebben weer vertrouwen in de toekomst. Voor de
postzegelliefhebber geldt dat ook, gezien de verkopen op de veilingen en zeker voor de
topstukken die soms voor ongekende prijzen van eigenaar wisselen.
Gelukkig worden de gewone zegels goedkoper, zodat ook veel verzamelaars daar baat
bij hebben. Zij kunnen hun verzameling nu gemakkelijker uitbreiden of zelfs een nieuwe
opstarten. Dit geldt zeker voor thematische verzamelingen. Manco! Prijzen zijn ook
lager geworden, omdat er minder aanwas bij de verenigingen komt. Interesse bij
jongeren is er nauwelijks. De jonge verzamelaar, die filatelie wel heeft ontdekt, kan zijn
verzameling veel gemakkelijker opzetten en uitbreiden. Dit door de lage prijzen en de
mogelijkheid om via internet (Ebay, Catawiki, Marktplaats, Qoop enzovoorts) overtollig
materiaal te verkopen. De oudere verzamelaar moet daar niet jaloers op zijn. Nee zij
moeten de jongeren juist aanmoedigen en meer bij de vereniging betrekken. De jeugd is
de toekomst en dat geldt uiteraard ook voor onze vereniging. Even iets anders. Helaas
zijn er elk jaar leden die hun contributie te laat betalen. Hier alvast een waarschuwing:
Degene die de contributie na 1 februari 2018 betaalt, krijgt dan een boete van € 2,50
i.v.m. de kosten die wij hiervoor moeten maken. Gelukkig heeft het merendeel van de
leden inmiddels de contributie voor 2018 al betaald. Tenslotte een belangrijke
bestuursbeslissing en wijziging. De veiling is NIET op 3 maar op 17 februari.
Om de prijzen op onze eigen verenigingsveiling aantrekkelijker te maken heeft het
bestuur besloten om als proef de toeslag op kavels te verlagen van 15% naar 10%.
Op deze manier hopen wij te ervaren dat de lagere toeslag er voor zorgt dat meer kavels
verkocht worden en dus de veilingopbrengsten voor de vereniging niet echt zal afnemen.
Ook verwacht het bestuur dat de lagere toeslag meer filatelisten naar de veiling zal
trekken die middels het aspirant lidmaatschap mogelijk een volledig lidmaatschap met
onze vereniging aangaan. Het bestuur roept iedereen op om aan de veiling deel te nemen
en overal reklame te maken voor onze veiling.

Postmuseum herrijst als COMM
COMM is het nieuwe museum voor communicatie. We kenden heel vroeger bij de start
in 1929 het Nederlandsche Postmuseum. Dit museum werd in 1998 omgevormd tot
Museum voor Communicatie. Het museum is in 2016/2017 met een ingrijpende en
kostbare verbouwing volledig op de schop genomen. Na deze anderhalf jaar verbouwen
werd het vernieuwde museum omgedoopt tot COMM en is op 3 november 2017 met een
feestelijk weekend heropend. Het kreeg een compleet nieuwe expositie, met net als bijv.
in het Amsterdamse wetenschapsmuseum Nemo veel aandacht voor interactie. COMM
is ook bedoeld als centrum voor congressen, cursussen, trainingen, workshops,
persconferenties, (zakelijke) ontmoetingen en flexibele werkplekken.
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DEPOTS
De depots vormen eigenlijk de schatkamer van het museum. Hierin zijn tienduizenden
voorwerpen opgeborgen, waarvan maar een klein deel ooit door het publiek aanschouwd
zal worden. Het grootste depot van het Museum voor Communicatie vormt het
algemeen depot dat een oppervlakte van circa 620 m² beslaat. Daarnaast is er nog het
postwaardendepot, het brievendepot, het boekendepot, de atlas (het gedeelte waar
'liggende' objecten worden bewaard zoals affiches) en het foto- en filmdepot. In het
algemene depot worden ongeveer 10.000 driedimensionale objecten bewaard die
voornamelijk behoren tot de collecties posthistorie en telecommunicatie. Het museum
verwierf objecten door schenkingen van bedrijven of particulieren, aankoop en legaten.
Dit waren bijvoorbeeld brievenbussen, stempelmachines, emaillen loketborden,
telefoon- en telegraaftoestellen en telefooncentrales. Verder staan in het algemene depot
nog objecten opgeslagen als scheepsmodellen en kleding van PTT-personeel uit
vervlogen tijden. De samenstelling van de collectie vloeit natuurlijk voort uit het
verleden van het Museum voor Communicatie, dat tot 1998 het Nederlandse PTT
Museum heette. Naar het nieuwe COMM kun je m.u.v. maandag elke dag vanaf 10:00
tot 17:00 uur terecht. Entreeprijzen zijn voor jeugd tot 8 jaar gratis, jeugd van 8 tot 16
jaar € 7.50 en daarboven € 16.50 p.p., ook kent men enkele kortingsgroepen. Op de site
van het museum www.COMM.nl kun je al iets meer ontdekken wat er te zien is. Een
kleine greep uit de verzameling van het museum wil ik hier vernoemen namelijk de
blauwe Mauritius, de verzameling die door filatelist P. Waller geschonken werd in 1924,
de Enigma machine die niet alleen in WO II gebruikt werd maar ook door de PTT om
berichten te sturen naar Ned. Indië. Ook kun je in het museum terecht voor studie van
filatelistisch materiaal. Zo zijn er stempels en stempelboeken met informatie over
uitgifte en inname van diverse soorten stempels. Op de 2e verdieping staat er de
zogenaamde postzegeltafel, waarin diverse emissies, drukproeven en ontwerpen te zien
zijn. Aan weerszijden van de postzegeltafel hangen klaplijsten met daarin de postzegelcollectie Nederland en de Overzeese Gebiedsdelen. Elders op de 2e verdieping en op de
3e verdieping zijn diverse objecten op het gebied van posthistorie te zien, waaronder de
17e -eeuwse brievencollecties Doesburg en De Brienne. Wil jij er iets onderzoeken dan
kan dat door een afspraak te maken via de mail met:Ruben.verwaal@comm.nl.

Nieuws van SvFilatelie
December 2017 was de maand van de verhuizing naar ons nieuwe onderkomen samen
met de KNBF in Houten. U kunt er voor het eerst een bezoek brengen op de open dag op
woensdag 17 januari 2018 en verder zoals gebruikelijk iedere woensdag.
Het nieuwe adres is geworden:
Samenwerkingsverband Filatelie,
Nieuwe Schaft 23, 3991AS Houten
Nieuw telefoonnummer: 06 - 8377 1868.

KNBF is verhuisd naar Houten
We hebben het al eerder laten weten. De KNBF heeft in Houten een nieuw onderkomen
gekocht. In november is er heel druk gewerkt om de bouwkundige aanpassingen (o.a.

4

.

lift) op tijd klaar te hebben voor de verhuizing in december. Het nieuwe onderkomen
wordt al “Huis van de Filatelie” genoemd.
In Houten aan de Nieuwe Schaft 23, 3991AS Houten zitten per 3 januari 2018 het
Bondsbureau, de Bondsbibliotheek, het Audio Visueel Centrum en het
Bondskeuringsbureau. Het bureau is telefonisch bereikbaar op 030-5075469.

Motor Filatelisten Nederland.
(leuk bericht van een lid van onze vereniging als reactie op het artikel in de vorige
nieuwsbrief over de gespecialiseerde verenigingen in NL)

Hallo, ik ben Ad van Tiel en verzamel van alles wat met motorfietsen, scooters of
bromfietsen te maken heeft, maar dan op filatelistisch gebied. Zegels, briefkaarten,
poststukken, telegrammen enz. enz. Ik kom regelmatig op de ruilbeurs in Uden. Ook ben
ik lid van de in motoren gespecialiseerde vereniging MFN. Daar ben ik nu ongeveer 25
jaar lid van. De MFN bestaat nu 30 jaar en kent momenteel ongeveer 90 leden, waarvan,
sinds internet, ook uit het buitenland, Spanje, Italië, Tsjechië, Amerika, België en nog
enkele landen meer. De MFN is de enige vereniging ter wereld die zich filatelistisch
alleen op motorfietsen richt. De MFN heeft 2 bijeenkomsten per jaar en zijn ook
aanwezig op filatelistische evenementen zoals de brievenbeurs in Gouda en de
Filateliebeurs in Hilversum, maar ook onlangs in Woerden op de Nationaal Veteranen
Treffen, een treffen voor en van klassieke motoren (bouwjaar voor 1990). Vier maal per
jaar geeft de MFN een nieuwsbrief uit met interessante nieuwtjes op postzegels gebied,
maar ook over motorfietsen die op de zegels afgebeeld zijn. Voor de nieuwsbrief,
bijeenkomsten en de beurzen geeft de MFN een persoonlijk zegels uit. Nu al ongeveer
100 verschillende persoonlijke MFN zegels. Er zijn nu ongeveer 1200 persoonlijke
zegels met motorfietsen uit diverse landen bij de MFN bekend. De club heeft ook een
catalogus uitgegeven voor zegels en poststukken en postzegelboekjes. Ook heeft men
een uitstekend verzorgde site (www. mfnl.nl). Een gedeelte van de site is alleen
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beschikbaar voor leden. Op de bijeenkomsten heeft men ook een veiling van zegels en
ander filatelistisch materiaal. Ook voor vragen over “Motor” filatelie of motorfietsen
kan men altijd bij een van de leden terecht. En sinds Internet zijn de contacten
makkelijker en sneller dan voorheen. En wat ook belangrijk is, eenieder verzamelt op
zijn eigen manier. Van alleen zegels tot op internationaal tentoonstellingsniveau. Mocht
je meer willen weten of wat van mijn verzameling willen zien dan stuur mij een
berichtje. vantielal@hotmail.com

Reactie van de redactie: Kijk op onze site waar 4 online exposities over motoren
staan van Ad. Kijk hiervoor op https://www.pzv-volkel-uden.com/expositie of je
kijkt op de site van de motorfilatelisten zelf http://www.mfnl.nl/ Als je nu een leuke
zegel, brief of stempel met een afbeelding of tekst van een motor tegenkomt, bedenk
dan dat Ad hierin geïnteresseerd is. Laat het hem weten of laat het hem zien.

Filateliebeurs Dudok Hilversum 27 & 28 januari 2018
Misschien is het een goed idee om het jaar te beginnen met de eerste en uitgebreide
gratis filateliebeurs bij Dudok-Arena in Hilversum. Deze beurs vindt voor de 30e keer
plaats in het Arenapark aan de Arena 303, 1213NW in Hilversum.
Op deze beurs zijn vele landelijke verenigingen aanwezig, maar ook PostNL, Deutsche
Post en het maandblad Filatelie. In totaal verwacht men 100 stands bezet te krijgen.
Misschien is dit iets om samen met enkele bekenden te bezoeken want entree en
parkeren zijn vrij. De openingstijden zijn van 10:00 tot 17:00 uur. Tijdens de beurs zijn
speciale enveloppen te koop met het stempel van de 105e Filatelistendag.

Brievenbeurs Gouda 30 & 31 maart 2018
Graag willen wij onze leden wijzen op een bijzonder evenement. Dit jaar wordt voor de
25e keer de Brievenbeurs georganiseerd in de sporthal de Mammoet aan de Calslaan 101
in Gouda. Ook dit is weer een gratis evenement voor wat betreft entree en parkeren. Op
deze 2 daagse internationale beurs is er een keur te vinden aan postgeschiedenis,
poststukken, postwaardestukken, postzegels en literatuur. Wellicht is dit voor u weer een
geweldige kans om samen met kennissen van de vereniging of daarbuiten te gaan kijken
wat er te koop is voor uw verzameling. Blijf op de hoogte en kijk op

www.brievenbeurs.com

Veiling 17 februari 2018 en ♥taaislijmziekte♥
Tegelijk met deze nieuwsbrief ontvangt u het veilingcatalogus van onze vereniging.
Hierin staan weer hele interessante kavels. Voor enkele hiervan wil ik alvast uw
aandacht vragen. Het zijn kavels die wij veilen voor Jan van Schaik, die zich vrijwillig
inzet voor de Nederlandes Cystic Fibrosis Stichting. Deze stichting steunt het onderzoek
naar Taaislijmziekte. Onze vereniging verkoopt voor Jan veel filatelistisch materiaal en
maakt van de door hem verzamelde zegels, brieven en boeken kavels voor onze veiling.
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Om u aan te moedigen tijdens de veiling ook aan dit goede doel te denken en extra te
bieden, hebben we deze kavels meer zichtbaar gemaakt in de catalogus.
667

34 / 22 Wereld

♥ Zoekdoos met zegels ♥

€

3,00

Als je in de omschrijving van de kavels aan het begin en einde van de omschrijving een
♥hartje♥ ziet staan, sta dan stil bij het bijzondere karakter van de kavel en biedt even iets
meer. Wij als vereniging dragen ook ons steentje bij en hebben besloten dat wij voor de
kavels, waarvan de opbrengst voor de ♥Taaislijmziekte♥ bestemd is, geen kosten in
rekening zullen brengen bij de inzender, zodat de opbrengst volledig naar het goede doel
gaat. Overigens kunt u naast het bieden op deze kavels ook materiaal inbrengen ten
behoeve van de Taaislijmziekte. Dit zal dan door de veilingcommissie worden verwerkt
in een volgende veiling of voor de zondagverkopen.

Nieuwe uitgiften Nederland
Voor zover deze beschikbaar zijn bij www.collectclub.postnl.nl
02 jan 2018
02 jan 2018
29 jan 2018
29 jan 2018
29 jan 2018
16 feb 2018

Postzegelvel 10 zegels Beleef de natuur. Reptielen & amfibieën
Speciale bewaarmap Beleef de natuur (alleen verkrijgbaar als
onderdeel van het abonnement)
Mooi Nederland 5 zegels Stadspoorten Vianen
Mooi Nederland 5 zegels Stadspoorten Bergen op Zoom
Mooi Nederland 5 zegels Stadspoorten Hattum
Postzegelblok met 2 zegels Internationaal. Jaar van de hond.

U kunt de uitgiften van NL het beste voor uzelf bijhouden door bijvoorbeeld het blad
Collect van PostNL online te lezen.

Telex, Mail, SMS en WhatsUp berichten:








Betaal uw lidmaatschap altijd voor het eind van het kalenderjaar.
Als u regelmatig op onze website kijkt dan hebt u altijd het laatste nieuws van de
vereniging. Op de homepage staat aan de rechterzijde weergegeven welke
wijzigingen op welke data zijn doorgevoerd. Als u op die regel klikt wordt u
meteen doorgeleid naar de betreffende pagina.
Voor het rondzendverkeer zijn boekjes te koop a € 1,20. Vraag hiernaar aan de
bestuurstafel tijdens de ruilochtend. Gebruikt u de boekjes voor inzending bij
SVFilatelie in Den Haag dan zijn de boekjes verzekerd.
Is uw huisadres of e-mailadres gewijzigd, geef dit dan direct door aan onze
secretaris. Mail naar: siegi.christiaans@planet.nl
U helpt de Nieuwsbrief drukken door een adverteerder voor onze nieuwsbrief te
werven. Tarieven voor advertenties zijn goedkoop (prijs per 4 nieuwsbrieven).
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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