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Van het bestuur
De vakantie ligt al weer even achter ons en ook zijn er al weer enkele landelijke
veilingen geweest. Hopelijk hebt u daar iets op de kop kunnen tikken om uw
verzameling wat waardevoller te maken. De verenigingsveiling wordt
momenteel voorbereid en we denken deze volgend jaar februari te kunnen
houden, zend u er ook wat kavels voor in, dit wel voor 5 november doen.
Ook is het bestuur erg blij dat er steeds enkele jeugdige bezoekers op onze
ruilochtenden komen. Laten we met z’n allen de jeugdige bezoekers zoveel
mogelijk helpen met hun verzameling. Ook restpartijen waar we zelf niets meer
mee doen, is voor de jeugd weer leuk om uit te zoeken.

De gespecialiseerde verenigingen
De diverse plaatselijke postzegelverenigingen zijn meestal aangesloten bij een
landelijke vereniging. Dit kan zijn de KNBF (Koninklijke Nederlandse Bond
van Filatelisten) of SvF (Samenwerkings verband Filatelie). Onze vereniging is
lid van beide landelijke verenigingen. Hierdoor hebben wij de beschikking over
vele voorzieningen op het gebied van bijvoorbeeld documentatie, keuringen van
filatelistische kavels, voorzieningen voor tentoonstellingen en ons blad Filatelie.
Naast de lokale postzegelverenigingen kent Nederland vele gespecialiseerde
verenigingen welke de laatste jaren in een steeds grotere belangstelling staan.

Een overzicht van de bekendste van deze specialistische verenigingen met
erachter een vermelding van hun website indien deze bekend zijn:
-

-

-

-

3

Aero Philatelisten, de Vliegende Hollander http://www.de-vliegende-hollander.com/
Academie voor Filatelie http://www.nedacademievoorfilatelie.nl/
China Filatelie, Studiegroep http://www.chinafilatelie.nl/
Dai Nippon http://www.dai-nippon.nl/
Duitsland Filatelistenvereniging http://home.deds.nl/~fvduitsland/
Filitalia Contactgroep https://www.filitalia.nl/
Nederlandse vereniging voor Fiscale Filatelie http://www.nvff.nl/
Frankrijk verzamelaars contactgroep http://www.cfv-marianne.nl/
Gabriël Filatelistenvereniging http://www.gabrielfila.nl/
Griekenland Postzegelvereniging http://www.pv-griekenland.nl/
Groot Britanië contactgroep http://www.sgbritannia.nl/
Islamitische Wereld, Contactgr. Al Barid http://www.pv-al-barid.com/
Kinderpostzegels en Maximafilie http://www.kindmax.nl/Maximafilie_wat_is.html
Latijns Amerika Postzegelkring https://www.laca.nl/vereniging/
L.V.V. Aantekenstrookjes http://www.lvva.eu/
Liechtenstein, NVPVL http://www.nvpvl.nl/C11414-Home.html

.

-

-

Motor filatelisten http://www.mfnl.nl/index.php
Oost Europa, Contactgroep http://www.fcoe.nl/
Perfinclub Nederland https://www.perfinclub.nl/site/nl/
Po & Po (Poststukken en Poststempels) http://www.po-en-po.nl/
Skandinavië Filatelie Nederland http://www.nfvskandinavie.com/
Spanje Portugal contactgroep "Iberia" http://www.ksp-iberia.nl/
Thematische Filatelie http://www.nvtf.nl/
Tsjechoslowakije contactgroep http://www.cs-filatelie.nl/
USA - Canada contactgroep http://www.usca.nl/
Velrandbijzonderheden studiegroep http://www.etsingnummers.nl/
Verenigde Naties – Verenigd Europa contactgroep http://vn-ve.eu/
Zuid West Pacific Australasia Studiegroep http://www.studiegroep-zwp.nl/
Zwitserland Studiegroep http://www.studiegroepzwitserland.nl/

Als je over jouw verzamelgebied iets meer te weten wil komen dan zou je de
website van de betreffende vereniging kunnen raadplegen. Grote kans dat je hier
dingen leest die je veel wijzer maken. En als je geen antwoord op je vragen
krijgt dan weet je het: vragen staat vrij. Kijk dan of je via hun site iemand kunt
bereiken om jouw specifieke vraag voor te leggen. Hou ook in de gaten of zij
een specifieke verenigingsveiling hebben waar jij mogelijk ook voor kunt
inzenden. Soms hebben zij hun eigen nieuwsbrieven online staan en kun jij die
dus gewoon online lezen. Dat kan belangrijk zijn want je weet het toch: De
wijsheid staat in de boeken (of online).
Nog beter is het om lid te worden van een specialistiche vereniging van jouw
verzamelgebied. Je ontmoet dan mensen met dezelfde interessen en jouw kennis
wordt daar alleen maar beter van. Meestal hebben zij rondzendverkeer en eigen
veilingen. Tenslotte kun je rondvragen bij onze ruilochtenden wie er bij onze
vereniging eventueel lid is van zo’n specialistische vereniging. Je zult versteld
staan maar er zijn meerdere mensen lid bij een specialistische vereniging.
Ik weet dat er bij onze vereniging mensen zijn die lid zijn van een specialische
vereniging. Dan bedoel ik lid zijn van bijvoorbeeld de Vliegende Hollander, Po
& Po, Perfinclub Nederland, Motor Filatelisten, Latijns Amerka Contactgroep,
Thematische Filatelie, USA en Canada Contactgroep en van Dai Nippon.
Dat zijn zo al 8 verschillende verenigingen en ik weet echt niet van iedereen of
die elders ook lid is van een specialistische vereniging.
Misschien is het leuk als je lid bent van zo’n specialistiche vereniging, dat je een
keer iets schrijft hierover in onze nieuwsbrief. Hoor ik daar meer van??

Nieuws van SvFilatelie
Op de laatste jaarvergadering van Samenwerkingsverband Filatelie op 13 mei
2013 heeft de vergadering goedkeuring gegeven aan het bestuur om in de
toekomst een deel van een pand in Houten van de KNBF te gaan huren. Door
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deze samenwerking kunnen KNBF en SvFilatelie verder gaan samenwerken en
kan de aankoop van het pand door KNBF doorgaan. Hierdoor worden de
financiële situatie van zowel SvFilatelie als van de KNBF verbeterd.
SvFilatelie huurt er ruimten voor het rondzendverkeer en voor gebruik van
veilingen. Ook is er vergaderruimte beschikbaar.
In het pand komt ook de bondsbibliotheek en het pand heet in de volksmond al
“het Huis van de Filatelie”. Door te gaan huren hier kan SvFilatelie zijn kantoor
in Den Haag gaan verkopen. De verbouwing is al in volle gang, aanpassingen en
een lift. De verwachting is dat in December SvFilatelie zijn kantoor van Den
Haag naar Houten kan verhuizen.

28 oktober zaalveiling bij SvFilatelie
Op 28 oktober heeft het SamenwerkingsVerband Filatelie weer haar
halfjaarlijkse zaalveiling. De veiling zal voor de laatste maal gehoudenworden
in Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3B, 6881JA, Velp. Volgende veiling zal
in het voorjaar worden gehouden in het Huis van de Filatelie te Houten.
Voor de veiling kun je op de site kijken voor de veilinglijst. Kijk hiervoor op:
http://www.svfilatelie.nl/images/Documenten/Veilingen/28_oktober_2017_Compleet_veilingboekje.pdf

Onze leden waarvan het email adres bekend is hebben de veilinglijst inmiddels
als pdf ontvangen. Er zijn op deze veiling diverse leuke en betaalbare kavels te
vinden voor interessante inzetprijzen. Wij wensen U succes met uw biedingen in
Velp. Trouwens naast de halfjaarlijkse zaalveiling kennen we ook de
maandelijkse internetveiling van SvF, ook hiervoor kijk op de site van SvF.
De veilingen staan alleen open voor leden van bij SvF aangesloten verenigingen
en zijn zeer aantrekkelijk, voor zowel koper als verkoper.
Hieronder nog eens een aantal belangrijke zaken op een rijtje:
- Geen commerciële tarieven.
- Zeer laag kavelgeld.
- Zeer lage provisie.
- Groot aantal kopers in de zaal.
- Gedegen advies bij verkaveling.
- Groot en gevarieerd aanbod.
- Reële opbrengsten.
- Snelle afhandeling.
- Mogelijkheid voor “eerste indruk” van echtheid door de Bondskeuringsdienst
(BKD) van de KNBF.
- Eventueel officiële keuring door de BKD van uw materiaal voor aangepast
tarief.
Al met al misschien is dit misschien een mogelijkheid voor u om uw kavels in te
sturen naar SVFilatelie.
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Catalogus Perfins Nederland

Dit is de nieuwe catalogus van de
perfins van Nederland en de
Overzeese Gebiedsdelen.
De catalogus geeft van elke
uitgebrachte perfin aan in welke
zegels volgens NVPH deze zijn
aangebracht, Ook wordt een
waarde indicatie middels kleur
onder het NVPH nummer
aangegeven. Van elke perfin zijn
2 voorbeelden op werkelijke
grootte bijgeplaatst zodat zegels

kunnen worden nagemeten.
De catalogus kost € 29. Of is
gratis als je dit jaar lid wordt
van de Perfin Club Nederland
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Bedankje van Toon
Helaas kwam dit bericht net te laat binnen om mee te nemen in de vorige
nieuwsbrief, daarom plaatsen wij nu het briefje dat binnekwam van Toon.
Bij deze wil ik bestuur en leden van harte bedanken voor
de oorkonde,het presentje en de waardering,die ik mocht
ontvangen bij het afscheid nemen van het bestuur.
Ook namens mijn vrouw voor de prachtige bloemen.
Bedankt
Toon v.d. Kruijssen

Nieuwe uitgiften Nederland
Voor zover deze beschikbaar zijn bij www.collectclub.postnl.nl
2 okt postzegelvel KIKA (5 zegels)
6 okt postzegelvel Dirk Kuijt (24 zegels)
9 okt Vel Kinderzegels Jan Jans en de kinderen (6 zegels)
20 okt Vel Dag van de postzegel (10 zegels)
13 nov Vel Decemberzegels
Je kunt de uitgiften van NL het beste voor jezelf bijhouden door bijvoorbeeld
het blad Collect van PostNL online te lezen.
TIP: Koop nog dit jaar de zegels die je nodig hebt voor verzending van je post,
je bespaart per standaard brief zomaar € 0.05.

Telex, Mail, SMS en WhatsUp berichten







Betaal uw lidmaatschap voor 2018 voor het eind van het jaar.
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 je op die regel klikt
wordt je meteen doorgeleid naar de betreffende pagina.
Voor het rondzendverkeer zijn boekjes te koop a € 1,20 bij vraag hiervoor
aan de bestuurstafel tijdens de ruilochtend. Gebruikt u de boekjes voor
inzending bij SVFilatelie in Den Haag dan zijn de boekjes verzekerd.
Bij gewijzigde personalia, dus een ander huisadres of een ander emailadres, 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 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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