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Van het bestuur
De allerbeste wensen en een goede gezondheid wensen wij U allen
en uw dierbaren. Graag in uw agende met hoofdletters plaatsen op
. Verderop in de
nieuwsbrief komt de mededeling van de feestcommisie. Verder
gaan we dit jaar een start maken voor ons eeuwfeest over 50 jaar.

Van onze voorzitter.
Aan het begin van het jaar staan we even stil bij hetgeen zich in
onze vereniging heeft voorgedaan. Het was een jaar vol activiteiten
en er was een goede samenwerking. Helaas is er ons dit jaar weer
lid ontvallen namelijk de heer de Jager in april. Over het algemeen
waren de ruilochtenden goed bezet en ook de veiling was weer top.
Ook rondzendingen en nieuwtjesdienst lopen goed. Het nieuwe
jaar is weer begonnen en de beste wensen zijn weer uitgewisseld.
Maar wat brengt het nieuwe jaar ons. Op de eerste plaats vieren wij
ons 50 jarig bestaan. Hoe alles zal verlopen leest u verderop in de
nieuwsbrief van de feestcommissie. Als vanouds hebben wij elke
maand behalve juli en augustus 2 ruilochtenden met telkens wat
leuke kavels in de aanbieding op tafel. Onze vereniging heeft een
veiling, de nieuwtjesdienst en rondzendverkeer. Deze 3 punten zijn
de moeite waard om contact te zoeken met het bestuur. U kunt er
profijt van hebben om van deze diensten veel gebruik te maken
door uw teveel aan materiaal hier aan te bieden of er leuke stukken
aan te schaffen. Een tijdje terug ben ik begonnen met een
eenvoudige en simpele manier van het uitleggen wat verzamelen in
houd. Dat heb ik bewust zo gedaan omdat vele niet weten wat erbij
komt kijken hoe een goede filatelist te worden. De
grondbeginselen voor een verzamelaar zijn zeer belangrijk en ik
hoop in de komende tijd daar dieper op in te kunnen gaan via deze
nieuwsbrief.

Oproep kandidaten voor het bestuur.
Het bestuur vraagt aan leden zich beschikbaar te stellen voor een
bestuursfunctie.Onze huidige voorzitter Cor stelt zich niet meer
beschikbaar als voorzitter. Leden die zich kandidaat willen stellen
voor het voorzitterschap of een ander bestuursfunctie dienen dit
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kenbaar te maken voor aanvang van de jaarvergadering. Om in
aanmerking te komen voor een bestuursfunctie moet volgens onze
statuten bij aanvang van de jaarvergadering een voordracht komen
van de persoon die zijn kandidatuur ondersteun met vijf
handtekeningen van leden. Het bestuur wil met de jaarvergadering
de huidige 2e voorzitter Rob van Noort voordragen voor de functie
van voorzitter. Als dit verzoek gehonoreerd wordt door de
vergadering dan zal tijdens het jubileumfeest op 2 april 2016 Cor
zijn voorzittershamer overdragen aan de nieuw gekozen voorzitter.
Het bestuur heeft daarnaast ook besloten dat er een aanvulling
moet komen in het bestuur van de vereniging en wil hiervoor de
functie van 2e voorzitter ook ingevuld zien. Praat hier maar eens
over met andere leden. Iets voor je vereniging doen is helemaal
niet verkeerd, dus meld u zich aan hiervoor!!!!

Postzegelvereniging Volkel-Uden 50 JAAR
Op 2 april 2016 zal onze vereniging 50 jaar bestaan, dus opgericht
te Volkel in 1966 door Cor Puijk. U leest het goed, Cor Puijk onze
huidige voorzitter is dat vanaf dag 1 geweest en tot nu toe ook
gebleven. Maar, na 2 april a.s. is hij voorzitter af en heeft hij er 50
jaar opzitten! Om dit alles te vieren heeft het bestuur gemeend dit
op een officiele manier te doen. Het bestuur heeft drie mensen
bereid gevonden deze dag te organiseren.
Het zijn de leden:
Andre Heckmanns
Emon Willems
Georges Petit
Zij vormen, tezamen met Rob van Noort als afgevaardigde en
bewaker van de financiën van het bestuur de jubileumcommissie.
Na een vragenronde bij de leden en een aantal vergaderingen van
de commissie om te praten over de feestdag is het volgende
besloten. Het feest gaat plaatsvinden op
te Uden. Voor de meeste leden is de
locatie bekend van ons vorig jubileum. Omdat de commissie hoopt
op een groot aantal leden en bovendien nogal wat genodigden van
buiten onze vereniging verwacht worden is voor de benedenzaal
van wijkcentrum de Kom In gekozen.
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Het programma van de feestdag in wijkcentrum de Kom In aan de
Germenzeel 800 in Uden ziet er in grote lijnen als volgt uit:
Start jubileumfeest. In dit (officiële) gedeelte zullen
zij die wat willen zeggen hiervoor de gelegenheid krijgen en zal
Cor Puijk worden gehuldigd als jubilaris en bedanken we hem voor
zijn tomeloze inzet de afgelopen halve eeuw.
Start koud- en warmbuffet voor alle genodigden. Dit
zijn al onze leden met partners en de officiele genodigden van
buiten de vereniging. Dit gedeelte is voor alle genodigden gratis
(buffet incl. bar). Omdat wij er een feest van willen maken,
verwachten wij dat iedereen er ook feestelijk uit zal zien. Na
afloop, wij denken om ca. 22.30 uur, zal elk lid met een bruikbare
verrassing naar huis gaan. Alle leden zullen eind januari een
schriftelijke uitnodiging ontvangen. De uitnodiging met
antwoordstrook gelieve zo snel mogelijk te retourneren zodat wij
weten of u met of zonder partner komt. De commissie hoopt op
een massale opkomst ten teken van dank en waardering voor de
oprichter en voorzitter van onze vereniging Cor Puijk.
Namens de commissie, Georges Petit

Jaarvergadering 20 maart 2016
In tegenstelling tot eerdere berichtgevingen wordt dit jaar onze
jaarvergadering op 20 maart om 10:00 uur gehouden en dus NIET
op 1 mei zoals eerder is aangekondigt. Dit heeft feitelijk te maken
met de benoeming door de ledenvergadering van de nieuwe
voorzitter (volgens onze statuten). Komt daarom allen naar de
jaarvergadering. Er is bovendien voor ieder aanwezig lid een
consumptie en een kleine filatelistische attentie.

Voorjaarsveiling 20 februari
Inderdaad, er zijn dit maal iets meer kavels dan afgelopen jaar. Zo’n 870
stuks. En echt er zitten juweeltjes bij. Ook de keuze aan insteekboeken
en albums is zeer uitgebreid. En wat te denken van de zoekdozen.
Kortom er is veel keuze en er zijn best veel kavels waarop door meerdere
geboden gaat worden dat is nu al duidelijk. Bijzondere aandacht voor de
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eerste dag enveloppen van de eerste jaren die vriendelijk geprijsd zijn.
Voor de verzamelaar van postfris NL van voor de oorlog is er best veel te
scoren. Bijzondere aandacht verdient een kavel met 10 zilveren zegels en
elk voorzien van een diamantje uit de serie Vorsten van Europa. Het is
een uitgave van de Nederlandse munt in samenwerking met PostNL

Gevraagd oude nieuwsbrieven.
Omdat onze nieuwsbrieven op onze website staan zou het fijn zijn
dat alle uitgegeven nieuwsbrieven er ook zijn te downloaden.
Helaas missen wij nog enkele oude nieuwsbrieven van voor 2006
namelijk de nummers 1 t/m 9, 11, 13 en 14. Mocht U een of
meerdere exemplaren hiervan beschikbaar hebben, gelieve deze
dan tijdelijk beschikbaar te stellen aan onze webbeheerder Ben
Schilder. Kijk eens tussen uw spullen, wij zouden het fijn vinden
als alle nummers van de nieuwsbrief online beschikbaar zijn.
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Nieuwe uitgiften Nederland
Uitgifte Nederland eerste helft 2016:
4 jan Jheronimus Bosch
1 feb Mooi Nederland Vissersplaatsen Volendam
1 feb Mooi Nederland Vissersplaatsen Zoutkamp
1 feb Mooi Nederland Vissersplaatsen Urk
29 mrt Toerisme Nederland
25 apr Cour de Justice
25 apr Griend Vogels van de wadden
25 apr PostEurope: denk groen
23 mei Fotografie: Ed van der Elsken
23 mei Mooi Nederland Vissersplaatsen Scheveningen
23 mei Mooi Nederland Vissersplaatsen Arnemuiden
23 mei Mooi Nederland Vissersplaatsen verzxamelvel

Telex, Mail, SMS en WhatsUp berichten
-

De contributie had al lang betaald moeten zijn. Erg vervelend dat
er telkens weer mensen (meestal dezelfde) zijn die zelfs na de
eerste januari nog niet hebben betaald. Onbegrijpelijk voor zo’n
goedkope vereniging.
zijn: Brabantse PV (Eersel)
laatste dag van maand online, MPO 26/27 febr, Corinphila 9/12
mrt, van Dieten 18/19 mrt, NPV Weesp 31mrt/1+2 apr,

-

Ons rondzendverkeer is steeds op zoek naar rondzendboekjes
met vooral Europese landen en Eurowaarden. Bij scherp
geprijsde boekjes wordt veel uitgenomen. Info Rini Ariens.
- Kijkt u ook regelmatig op www.pzv-volkel-uden.com.
- Als u een leuk verhaaltje hebt voor onze nieuwsbrief zijn wij
daar superblij mee. Het hoeft geen diepgravend verhaal te zijn.
Vertel bijvoorbeeld over hetgeen u leuk vind in de filatelie.
- Bij gewijzigde personalia, dus een ander huisadres of een ander
e-mailadres, deze wijzigingen direct doorgeven 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 (per jaar) 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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