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Overzicht bestuur.
Voorzitter

C. Puijk 0412-625692

Secretaris

S. Christiaans 0413-264291

Secretariaat: Jonkerveld 1.48 5403 CB Uden
Penningmeester+nieuwtjes

J. v.d. Westelaken 0413-212246

Leden

A. v.d. Kruijssen 0492-363679

Betaling van uw lidmaatschap
Onze penningmeester heeft in oktober u al per brief verzocht betaling
van het lidmaatschap voor 1 december te voldoen. De reden dat deze zo
vroeg worden verzonden ligt in het feit, dat ook de vereniging betalingen
alsmede de afmeldingen van leden voor het einde van het jaar rond moet
hebben.

S. Christiaans 0413-264291
PR

B. Schilder 0413-353689

Hoofd rondzendverkeer

zie mededelingen

Graag uw MAIL naar onze secretaris
Het blijkt dat de vereniging niet kan mailen naar diverse leden. Reden
daarvan is of dat het adres niet is opgegeven of dat er een fout is
geslopen bij de opgave.

Agenda en ruilochtenden 2013
(normaal iedere 1e en 3e zondag v/d maand van 09:00 tot 12:30)
Plaats: het Trefcentrum, Cellostraat 2, 5402AE Uden Telefoon 0413-265240
jan
febr
mrt
apr
mei
jun
sept
okt
nov
dec

6, 20
3, 17
3, 17
7, 21
5, 19
2, 16
1, 15
6, 20
3, 17
1, 15

op 2 mrt VERENIGINGSVEILING
(21 apr. ALV jaarvergadering)

Daarom het verzoek aan alle leden om de secretaris een mail te
sturen met als onderwerp “controle mailadres” met in de mail
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.

ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD

In dit nummer

Tarieven voor advertenties in onze nieuwsbrief
-
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R.I.P. Jan van Boxmeer
Van het bestuur
Nieuw hoofd rondzendverkeer
Ruilochtenden en hun thema
Verenigingsveiling
Hoe bewaren wij onze boeken met zegels
Zegels kopen en verkopen via internet
Graag uw MAIL naar onze secretaris
Help de nieuwsbrief drukken

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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We komen aan ruim 900 kavels met voor elk wat wils.
Enkele moeilijke zegels NL zoals NVPH 101 maar ook talloze
andere mooie zegels. Ook weer een zee aan boeken, albums of
kaarten met zegels en wat te zeggen van die leuke zoekdozen.

R.I.P. Jan van Boxmeer (hoofd rondzendverkeer)

Voor niet leden heeft het bestuur een nieuwe regeling ingesteld.
Niet leden kunnen om mee te bieden op de veiling, aspirant-lid
worden voor de duur van een maand.
De kosten hiervoor is € 2,00. Dit geld wordt in mindering gebracht
indien de persoon besluit om lid te worden. Er is geen teruggave
meer bij aankoop op de veiling.
Dus uw kennissen die u altijd meenam kunt u van deze nieuwe
regeling op de hoogte stellen.

Zegels kopen en verkopen via internet
Postzegels worden niet alleen op verengingen geruild of van de handelaren
gekocht. Ook kunt u veilingen bezoeken of naar een postzegelwinkel gaan.
Al jarenlang is er ook het internet om rond te kijken naar postzegels om deze te
kopen. Zo zijn er bijvoorbeeld veilingsites als Ebay.nl, Delcampe.nl, Qoop.nl en
Marktplaats.nl. Op deze sites is vaak het probleem, dat u een kavel van vele
zegels moet kopen terwijl u er misschien maar een enkele zegel nodig heeft. Dit
geldt zeker bij verzamelaars van thema’s.

Na een kort ziekbed is op vrijdag 30 november Jan van Boxmeer in de leeftijd
van 66 jaar overleden. Op de laatste ruilzondag in oktober was Jan nog druk
doende met zijn rondzendverkeer alhoewel er toen al sprake was van wat
medische problemen.
Jan was bestuurslid van onze vereniging, maar bovenal onze bezielende man van
het rondzendverkeer. Lid van onze vereniging was Jan al vanaf 1 januari 1968
en hij hoorde hiermee dus bij de 4 oudste leden.

Er is een site, waar u naast een veilingdeel ook naar hartelust kunt zoeken naar
enkele zegels van uw thema bij een bepaalde shop met de keuze om daar van
meerdere landen uw thema zegels te selecteren en te kopen.

Als hoofd rondzendverkeer was Jan tientallen uren per week voor onze
vereniging in de weer om alles hiervoor in goede banen te leiden.
Het rondzendverkeer is van groot belang voor onze vereniging omdat een zeer
groot deel van onze leden alleen lid zijn vanwege het rondzendverkeer.

Deze site is Catawiki.nl waar op postzegelgebied ruim 331.000 zegels zijn
gecatalogiseerd compleet met afbeelding en op vele thema ingedeeld. Er worden
in totaal bijna 2,5 miljoen zegels te koop aangeboden in een kleine 2000 shops.
Helemaal super is het feit dat de zegels door de winkels concurrerend worden
aangeboden waardoor er zegels zijn die aangeboden worden voor maar € 0,01.
Ook jijzelf kunt hier een shop inrichten wat in enkele minuten is gebeurd. Dan
kun je jouw dubbele zegels verkopen. Je hebt natuurlijk zoveel zegels die jij wel
kwijt wil, ook al is het voor een klein bedrag. Want laten we eerlijk zijn wat doe
je anders met je dubbele zegels ?
Ook lijkt het me leuk om zo voor de leden van onze vereniging een extra
mogelijkheid te hebben om elkaar te helpen. Je kunt bijvoorbeeld in je winkel
aangeven dat op afspraak de zegels op de ruilochtend kunnen worden opgehaald.
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Jan namens alle leden: bedankt voor al je inspanningen voor de vereniging, rust
in vrede.

Van het bestuur
Wat is dit jaar toch eigenlijk snel voorbij gegaan. We hadden dit jaar zo’n 20
ruilochtenden, een goed en snel verlopen ledenvergadering en natuurlijk een
goede verenigingsveiling met veel en interessante kavels.
Ook hebben we dit jaar de thema ruilochtenden ingevoerd. Deze krijgen het
komende jaar hopelijk nog meer inhoud en aandacht van de leden.
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Tenslotte in de laatste maand van het jaar het verlies van mede bestuurslid Jan
van Boxmeer. De eerste berichten over zijn ziekte waren vol vraagtekens. Wat is
het uiteindelijk snel gegaan. De laatste ruilzondag van oktober was hij nog erg
druk op de ruilochtend met zijn rondzendverkeer. We zijn met Jan een echte
verenigingsman verloren. Namens alle leden wensen wij de familie en vrienden
van Jan veel sterkte bij dit verlies.
Kunnen we nu nog voorruit kijken en plannen maken voor de feestdagen en het
nieuwe jaar 2013. Daarom wenst het bestuur alle leden en hun familie heel
fijne feestdagen en een gezond en prettig 2013 toe. Wij hopen u allen weer te
mogen begroeten op onze ruilochtenden. Breng eens een introducé mee, de
eerste keer dat iemand komt kijken is gratis. Verder is er op de eerste ruilzondag
van het nieuwe jaar een kleine smakelijke verassing bij de koffie.

Riny Ariëns nieuw hoofd rondzendverkeer
Door het wegvallen van Jan van Boxmeer had de vereniging een acuut
probleem. Het rondzendverkeer is voor de vereniging maar zeker ook voor de
leden van groot belang. Omdat dit dreigde stil te vallen heeft het bestuur naarstig
gezocht en overleg gepleegd met mogelijke kandidaten binnen de vereniging.
Erg blij zijn we daarom dat Riny Ariëns bereid is deze taak over te nemen.
Dat wil niet zeggen dat deze zware functie direct en volledig overgenomen is.
Riny Ariëns zal nog best veel tijd nodig hebben om alle taken die horen bij een
hoofd rondzendleider onder de knie te krijgen. En vergeet niet dat er geen
overdracht heeft kunnen plaatsvinden waardoor de afsluiting van de periode van
Jan c.q. start van Riny wel extra tijd en energie vraagt.
Succes Riny met je nieuwe taak, we zijn blij met jou bijdrage in het reilen en
zeilen van de vereniging.

Nieuwe ruilochtenden en hun thema
Vanaf januari dit jaar is de vereniging gestart met thema ruilochtenden. Dit
hebben we gestart om 2 redenen namelijk extra aandacht in de pers (er is niet
altijd aandacht in de pers om berichten te plaatsen) en ook om in de club een
extra reden te hebben om te ruilen.
Het bestuur vind dat de thema ruilochtenden nog meer aandacht verdienen en
heeft besloten om van het thema ook aan de bezoekers meer te bieden.
Het meerdere bestaat eruit dat van het thema er voorbeelden tijdens de
ruilochtenden worden tentoongesteld met eventueel catalogi en een persoon die
bij vragen over het thema kan vertellen.
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Het bestuur hoopt dat u zich ook aanmeld om een keer uw verzameling of
specialiteit aan de andere leden en bezoekers te laten zien en te vertellen.

Hoe bewaren wij onze boeken met zegels
Wij willen het deze keer is met u hebben over het bewaren van uw boeken met
zegels. Wij hebben allemaal onze zegels in albums of insteekboeken. Maar hoe
zet u deze boeken weg in de kast. Of legt u ze in de kast ?
Nu, boeken moeten recht op staan om de zegels te beschermen. En eigenlijk is
de reden hiervoor voor de hand liggend want als u de boeken plat neerlegt met
nog een stapel boeken er boven op dan worden de zegels plat gedrukt en kunnen
ze in het boek of aan andere zegels gaan vastplakken en dat willen we natuurlijk
niet, want dan krijg je de zegels misschien niet onbeschadigd uit het boek als je
ze wil bekijken. Dus advies is om alle boeken rechtop bewaren.

Nieuwe ruilochtenden en hun thema
De ruilochtenden voor het nieuwe seizoen zijn bekend en daarnaast
zijn ook voor enkele zondagen de thema’s weer bepaald.
Mocht u ook een verzameling (of deel ervan) hebben welke u op
een ruilochtend wilt tentoonstellen en er desgevraagd over wilt
vertellen dan zouden wij dat erg fijn vinden. Meld u aan hiervoor
bij het bestuur.
De themazondagen welke tot nu zijn vastgesteld:
6 jan.
Vliegtuigen op postzegels,
20 jan
Japanse bezetting van Nederlands Indie,
3 febr.
1e emissie Nederland plaatreconstructie,
17 febr.
Kinderpostzegels Nederland,
3 mrt
Tjecho Slowakije,
17 mrt enz
Uw idee, invulling geef u op bij het bestuur!

Verenigingsveiling
In de agenda kon u het lezen. Onze verenigingsveiling is op
zaterdag 2 maart 2013. Deze keer zijn er weer veel kavels.
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