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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 

 P. v. Dijk 0413-212302 

PR B. Schilder 0413-785871 

_____________________________________________________________ 

Hoofd Rondzendverkeer Rini Ariëns 0413-250774 

Agenda en ruilochtenden 2013 

(normaal iedere 1e en 3e zondag v/d maand van 09:00 tot 12:30) 

Plaats: Muzerijk, Klarinetstraat 2, 5402 BE Uden Telefoon 0413-268548 

 

mei 4, 18   

jun 1, 15 

sept 7, 21 

okt 5, 19 

nov 2, 16 

dec 7, 21 

jan 4, 18 

febr 1, 15 (14 februari veiling??) 

mrt 1, 22  

apr 19     (19 jaarvergadering??) 

 

   

 

ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD 

 

In dit nummer 
- Van het bestuur 

- Verslag jaarvergadering 6 april 2014 

- Nieuwtjesdienst motieven bij Philatilica 

- Prijsvraag naam voor de nieuwe federatie 

- Maandelijkse internetveiling Globe  

- Telex, Mail, SMS en WhatsUp berichten 
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Van het bestuur. 
 

Na enige ruilochtenden in het ontmoetingsplein MuzeRijk zijn we 

weer wat ervaringen rijker. Vooral de eerste ruilochtenden was er 

enige terughoudendheid bij de leden te bespeuren. Ook het bestuur 

vind dat we in totaliteit wat krapper zitten en we zijn nog zoekende 

om dit te kunnen verbeteren. Een pluspunt is dat thee en koffie 

door gebruik te maken van de vriendenpas van MuzeRijk 

goedkoper is. Daar aan tegen mogen er helaas geen alcoholische 

dranken geschonken worden tijdens onze ruilochtenden.  

Op het punt van de veiling vinden we een grote vooruitgang omdat 

naast uitleg van de kleine kavels in onze zaal we een grote extra 

ruimte erbij hebben voor de uitleg van boeken en dozen. Fijn is het 

dat die kavels daar gewoon kunnen blijven liggen tot de uitgifte. 

Ook de naverkoop vind op de ruilzondag in deze extra ruimte 

plaats wat we als zeer prettig ervaren. Het bestuur vraagt iedereen 

ideeën voor  verbetering van onze huisvesting aan te dragen. 
 

Verslag jaarvergadering 6 april 2014 
 

Aanwezig:    35 leden  

Afmeldingen: 19 leden (dhr. Van den Acker, dhr. Van den Berg, 

dhr. Bastiaans, dhr. P. van Dijk, mw. Van Dongen, dhr. Van den 

Heuvel, dhr. Hurkmans,  dhr. Josemander, dhr. Kerkhof, dhr. 

Knipscheer, dhr. Monchen, dhr. Palsrok, dhr. Pepers, dhr. Peter, 

dhr. Petit, dhr. Van Stiphout,  Van Vegchel, dhr. Van der Voort, 

dhr. Willems). 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte 

welkom. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

 Er zijn geen ingekomen stukken. 

 Aan het begin van der vergadering worden de overleden 
leden met een minuut stilte herdacht. Tot april 2014 zijn 

overleden, mevr. C.Berserik uit Uden, de heer C.Linders uit 
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Uden en de heer W.P. Verstraten uit Boekel. Mogen zij 

rusten in vrede. 

 De voorzitter gaat in op onze nieuwe locatie en vraagt de 
leden hoe zij e.e.a. ervaren. Als iemand suggesties heeft 

moet hij/zij niet schromen om erover te praten. 

 De voorzitter loopt vooruit op de financiële verslagen 2013 

en laat weten dat door het zuinig omgaan met de financiën 

de vereniging te veel geld in kas heeft. Een 

contributieverlaging wordt niet in overweging genomen, 

want dan is het nu verlagen en dan weer verhogen. Dat 

brengt alleen onrust teweeg. Wel vraagt de voorzitter aan 

de leden positief mee te denken over de vraag, hoe we dit 

overschoot nuttig kunnen besteden. Filatelistische suggestie 

gaarne door geven aan de secretaris. 

3. Vaststellen notulen ALV d.d. 21 april 2013. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen, de notulen worden 

vastgesteld. 

4. Jaarverslagen 2013. 

A) Financieel verslag 2013 

De penningmeester geeft uitleg over het financiële verslag. 
Er worden geen op- of aanmerkingen hierop gemaakt.  

B) Balans 2013 

Ook op de balans 2013 zijn verder geen op- of 

aanmerkingen vanuit de vergadering. De balans wordt 

goedgekeurd. 

C) Rondzendverkeer 2013 

De opsomming en opstelling van het rondzendverkeer is in 

orde bevonden. 

Ook hierover worden verder geen vragen gesteld. 

De voorzitter vraagt aan de leden of de huidige uitgebreide 

en gedetailleerde verslaglegging van het rondzendverkeer 

gehandhaafd moet blijven of dat er een verkorte versie met 

de eindresultaten voldoende is.  

De vergadering besluit eenstemmig dat het voldoende is de 

eindresultaten te vermelden. 

D) Kascontrole commissie 2013 

De heren R. de Groot en J. de Heer vormden samen de 

kascontrole commissie voor het jaar 2013.  
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Verslag van de kascommissie  

De kascommissie van de Postzegelvereniging Volkel-Uden 

e.o., bestaande uit de heren R. de Groot en J. de Heer, heeft 

in maart 2014 ten huize van de penningmeester J. van de 

Westelaken de administratieve bescheiden en boeken 

gecontroleerd. De kascommissie geeft de penningmeester 

een pluim voor de goed verzorgde, keurige en nette 

stukken. Er waren geen op- of aanmerkingen op de 

gecontroleerde stukken.  

De Kascommissie stelt de Algemene Ledenvergadering 

voor het Bestuur en in het bijzonder de penningmeester van 

bovengenoemde Postzegelvereniging decharge te verlenen 

voor het gevoerde beleid in het jaar 2013. 

Getekend door de heren R. de Groot en J. de Heer. 

De Algemene ledenvergadering verleent het bestuur 

decharge voor het gevoerde beleid.  

Nieuwe kascommissie 2014: 

De nieuwe kascommissie wordt gevormd door de heer J. de 

Heer en mevrouw Aben. 

 

In de pauze worden gratis filatelistische prijzen verdeeld en krijgen 

de alle aanwezigen een consumptie aangeboden.  

 

5. Vaststellen begroting 2014. 

Er zijn geen opmerkingen over de begroting 2014. Deze wordt 

vastgesteld. 

6. Bestuursverkiezing. 

De heren Piet van Dijk, Ben Schilder en Jos van de Westelaken 

zijn aftredend en stellen zich opnieuw ter beschikking.  

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Ze worden met 

applaus herkozen. 

7. Huldiging Jubilarissen.  

De volgende jubilarissen worden gehuldigd i.v.m.  

12 ½ jaar lid van de vereniging zijn: mevrouw J. Manders, de 

heer P. van Rijbroek en de heer P. Wientjens. 

25 jaar lid zijn: mevrouw A. Robben en de heer M. Vissers. 

40 jaar lid zijn: de heer C. van Eerd, de heer P. Josemanders en 

de heer P. Knipscheer. 
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Zij worden hartelijk gefeliciteerd en ontvangen allen een kleine 

attentie. 

8. Rondvraag. 

Niemand makt gebruik van de rondvraag. 

9. Sluiting. 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en hun 

inbreng en sluit de vergadering. 

 

Na sluiting van de vergadering gaat de ruilochtend weer van start. 

 

Nieuwtjesdienst motieven bij Philatelica 

 

Door de samenwerking tussen Philatelica en de Globe is er voor 

onze leden een mogelijkheid om nieuwtjes op het gebied van 

motieven tegen een redelijke prijs te verkrijgen. U kunt u via de 

site http://www.ivphilatelica.nl/reglementen/nieuwtjesdiens/nieuwtjes.htm  kijken welke 

zegels nog op voorraad zijn.  

Via Jos van de Westelaken van onze eigen nieuwtjesdienst kunt U 

uw bestelling hiervoor opgeven.  

 

Prijsvraag naam voor de nieuwe federatie 
 

De besturen van IV Philatelica en de Globe zijn voortvarend bezig 

met de fusie. Om de start te van de nieuwe federatie te kunnen 

maken is een nieuwe naam nodig. Daarom worden de leden van de 

Globe en IV Philetelica opgeroepen om een passende naam te  

bedenken die bij de nieuw te vormen Federatie past. De best 

passende naam met het nieuwe logo zullen op de feestelijke 

fusiebijeenkomst worden onthuld. Vóór uiterlijk 1 augustus 2014 

moeten de ideeën voor een nieuwe naam zijn ontvangen bij de 

secretaris van de IV Philatelica. De besturen van beide organisaties  

zullen de nieuwe naam kiezen uit alle inzendingen en de inzender 

en de inzendende vereniging van de nieuwe naam ontvangt 

hiervoor een passende filatelistische beloning!  

Uw inzendingen stuurt U naar de secretaris van IV Philatelica de 

heer Jan Bongarts mail hiervoor naar sec@ivphilatelica.nl  

 

http://www.ivphilatelica.nl/reglementen/nieuwtjesdiens/nieuwtjes.htm
mailto:sec@ivphilatelica.nl
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Maandelijkse internetveiling bij de Globe 
 

De Globe kent via haar site www.fv-deglobe.nl  een internetveiling 

waar maandelijks kavels worden aangeboden en vaak voor 

interessante prijzen. Leden van IV Philatelica mogen ook op deze 

veiling bieden. Informatie over de veilingen kun je het best 

bekijken via de site www.ivphilatelica.nl via de knop veilingen en 

vervolgens handleiding voor de internetveiling. 

Hier lees je hoe je de inloggegevens kunt aanmaken met behulp 

van je lidmaatschapnummer. Mocht dit niet lukken dan contact per 

mail opnemen met de beheerder van de veiling. Op de site staan 

verder alle relevante gegevens zoals veilingvoorschriften en 

overige uitleg. Ook kun je als IV Philatelica lid voor deze veiling 

inzendingen plaatsen. Voorschriften hiervoor kun je ook op de site 

lezen. Succes en laat je ervaring aan ons horen. 

 

Telex, Mail, SMS en WhatsUp berichten 
 

- Ideeën voor activiteiten van onze vereniging (bijvoorbeeld 

ons 50 jarig jubileum) zijn erg welkom bij bestuur.  

- TIP: Een leuke pagina voor postzegels van Polen. Kijk op: 

www.katalogznaczkow.net   

-  Bij gewijzigde personalia, dus een ander huisadres of een 

ander emailadres, deze wijzigingen direct doorgeven aan 

onze secretaris. Het email adres van onze secretaris is 

siegi.christiaans@planet.nl   

- U helpt de nieuwsbrief drukken door een adverteerder voor 

onze nieuwsbrief te werven. Hiermee kunnen we dan deels 

onze drukkosten betalen. 

- Tarieven voor advertenties (per kalenderjaar) in onze 

nieuwsbrief.  

 Hele pagina (A5)  € 25,=  

 Halve pagina   € 15,=  

 Kwart pagina  € 10,= 

 

Uw artikel voor ons blad stuurt u naar schilder@tiscali.nl 

http://www.fv-deglobe.nl/
http://www.ivphilatelica.nl/
http://www.katalogznaczkow.net/
mailto:siegi.christiaans@planet.nl
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