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Overzicht bestuur. 
Voorzitter en veilingmeester  C. Puijk  0412-625692 

Secretaris  E. Roelfsema 0412-454110 

secretariaat Potbeker 65, 5384 DN Heesch 

Penningmeester C. Linders 0413-266366 

Veilingadministratie J. v.d. Westelaken 0413-212246 

Leden A. v.d. Kruijssen 0492-363679 

 W. Robben-van Erven 0413-366009 

 S.  Christiaans 0413-264291 

Jeugdbestuur R. v. Noort 0413-293110 

 L den Dubbelden-Heijnes 0492-351788 

 M. Dekkers 0413-257213 

Jeugd + PR B. Schilder 0413-353689  

Hoofd rondzendverkeer J. v. Boxmeer 0413- 351336 

Agenda en ruilochtenden   

(normaal iedere 1e en 3e zondag v/d maand) 

Plaats: het Trefcentrum, Cellostraat 2, 5402AE Uden Telefoon 

0413-265240 

sept 3, 17 (tot 17 inleveren najaarsveiling) 

okt 1, 15 

nov 5, 19 (18 najaarsveiling) 

dec 3, 17 

jan 7, 21 

febr 4   (18 niet ivm carnaval) 

mrt 4, 18 

apr 1, 15   (14 voorjaarsveiling)’ 

mei 6, 20 (6 jaarvergadering 10.00 uur) 

jun 3, 17 

ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD 
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In deze uitgave 

- Op naar een halve eeuw 

- Postzegels kopen van de vereniging 

- Nieuws van het rondzendverkeer 

- Heeft u ook een Rembrant 

- Notulen algemene ledenvergadering 18 juni 2006 

 

Op naar een halve eeuw. 
 

Het 40 jarig jubileumfeest zit er op. Het was een leuke 

dag met mooie momenten, een receptie, toespraken, 

speldjes, felicitaties, gespreken met anderen over de 

tentoonstelling, een feestavond met koud en warm buffet 

en ook nog een gratis loterij met berg aan filatelistische 

prijzen voor elke aanwezig lid van de vereniging.  

Dan staat daar zomaar het woord speldje tussen. Ja 

binnen onze vereniging zijn zowaar drie mensen die door 

hun jarenlange inzet in aanmerking kwamen voor een 

speldje met bijbehorende speciale titel binnen de 

international vereniging IV Philatelica.Geweldig dat onze 

vereniging mocht meemaken dat Cor Puijk tot erelid 

werd benoemd (de 13
e
 in Nederland) en dat Cees Linders 

en Loes den Dubbelden-Heijnes werden benoemd tot lid 

van verdienste. Heel bijzonder en zover ik weet uniek in 

Nederland is dat Cor niet alleen de mede oprichter van de 

vereniging is geweest, maar ook 40 jaar voorzitter van de 

vereniging is. Daarnaast heeft Cor vele andere functies 

binnen de vereniging vervuld zoals 38 jaar hoofd 
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rondzendverkeer en 20 jaar veilingmeester. Tevens is Cor 

tientallen jaren 

voorzitter geweest 

van het regiobestuur 

van IV Philatelica, 

kortom Cor is een 

uniek mens binnen 

de vereniging en 

heeft vinden wij 

meer dan verdiend 

deze versierselen uit 

handen van de 

voorzitter de heer 

Redoe van IV 

Philatelica gekregen.  

Van Cees weten we  

allen dat hij de 

penningmeester is en 

de financiën beheert. Hij doet dit nu al ongeveer 38 jaar, 

alweer een bijzonderheid binnen onze vereniging. Verder 

is er Loes, 18 jaar ledenadministratie, 10 jaar clubblad en 

25 jaar leiding gegeven aan de jeugd binnen de 

vereniging. In de toptijd leidde Loes in haar eentje de 

jeugd met soms wel 50 kinderen en dat was toen meer 

dan senior leden. 

Je ziet het alleen maar TOPMENSEN voor onze 

vereniging en terecht dat daar eens aandacht aan besteed 

wordt. Na het feest is het alleen maar zaak de vereniging 

zo bijzonder te houden en er allen zorg voor te dragen dat 

we glansrijk naar de HALVE EEUW toegaan. Succes 

hiermee allen, maar denk eraan dat een gezonde 

vereniging jong en oud nodig heeft. Dus als je nog 
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geïnteresseerden kent van 5 of 65+ (leeftijd maakt niet 

uit), ze zijn bij ons allemaal even welkom voor een 

gezonde vereniging. 

Postzegels kopen via de vereniging. 
 

We willen er nog maar eens op wijzen dat u de 

vereniging helpt als u uw abonnement voor TPG 

postzegels via de club besteld.  

Ook kunt u de extra postzegels welke u nodig hebt voor 

het verturen van post bij de vereniging bestellen.  

Door de bestelling via de club te laten lopen krijgen wij 

bij voldoende omzet een financiële bijdrage voor ons 

verenigingsblad. Doen dus en postzegels of 

abonnementen bestellen bij Jos v.d. Westelaken telefoon 

0413-212246 of per mail  

Nieuws van het Rondzendverkeer 
 

Op de jaarvergadering is het al aangekondigd. Na 38 jaar 

zal Cor Puijk zijn taak als hoofd rondzendverkeer 

overdragen aan Jan van Boxmeer uit Veghel. Het geheel 

kent nog een overgangsperiode want de huidige boekjes 

worden door Cor nog afgewerkt en al het nieuwe 

materiaal start bij Jan van Boxmeer. Wij weten dat het 

rondzendverkeer bij Jan in goede handen is want Jan is al 

vele jaren rondzendleider in de sectie Veghel. Om het 

werk voor Jan iets te beperken start voor de sectie Veghel 

een nieuwe rondzendleider te weten Ben Schilder. 

Voor de deelnemers aan het rondzendverkeer in Veghel 

hierbij van Ben Schilder het telefoonnummer en adres, 

deze zijn 0413-353689 de Scheifelaar 60 Veghel.  
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Wij wensen beide mensen veel succes bij hun nieuwe 

taak. 

Heeft u ook een Rembrandt(uit de bladen) 

 

De postzegel met het portret van Saskia van Uylenburgh 

die TPG Post begin juli uitgaf ter herdenking van het 

vierhonderdste geboortejaar van de schilder Rembrandt, 

is niets waard. Het postbedrijf geeft toe dat het geen 

toestemming heeft gekregen van het Duitse ministerie 

van Financiën om de van origine Duitse zegel te 

kopiëren.  

 
De postzegel maakt deel uit van het zogenoemde 

Prestigeboekje Rembrandt 1606-2006, dat TPG in een 

oplage van 45.000 stuks in Nederland heeft uitgegeven. 

"In Duitsland was een postzegel op de markt met het 

portret van Saskia, die zegel wilden wij graag in ons 

boekje opnemen. We hebben daarover contact gehad met 

het Duitse ministerie van Financiën, die toestemming gaf 

een afbeelding van de zegel in het Prestigeboekje af te 

drukken", aldus een woordvoerder.  Het begrip 

afbeelding werd bij TPG echter iets te ruim opgevat, 
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want het bedrijf liet een kopie van de zegel maken, 

compleet met fosforlaag en kartelrand.  

"Toen de zegel eenmaal in het boekje zat, trok Deutsche 

Post aan de bel. Die vonden de 'afbeelding' veel te veel 

op een echte zegel lijken." TPG spreekt van 

miscommunicatie. "Wij dachten dat we toestemming 

hadden een kopie van de zegel uit te geven, maar het 

ging om toestemming voor het opnemen van de 

afbeelding."   TPG besloot na overleg met de Duitse 

partijen het Prestigeboekje uit de handel te halen. Mensen 

die het boekje al hebben gekocht, kunnen het bij het 

postkantoor inleveren en krijgen het bedrag (9,95 euro) 

terug. De 45.000 exemplaren zijn volgens TPG nagenoeg 

uitverkocht.   Het Nederlandse postbedrijf zal de 

komende tijd brieven en kaarten met de ongeldige zegel 

gewoon bezorgen, hoewel die officieel ongeldig 

gefrankeerd zijn. TPG verwacht niet heel erg veel 

poststukken met de Rembrandtzegel aan te treffen. "De 

meeste Prestigeboekjes zijn in handen van verzamelaars 

en die plakken hun zegels niet zomaar op een brief."  

Het Duitse ministerie heeft TPG laten weten dat het geen 

stappen zal nemen tegen het maken van de illegale kopie 

 

Opmerking van de redactie: 

 

Het velletje uit het Prestigeboekje met deze zegel 

Nederland 0,39 Euro en de zegel 70 Deutschland op een 

echt gelopen brief zou niet misstaan in een thema 

verzameling Rembrandt van Rijn. 

 

Je zou zelfs kunnen zeggen dat een dergelijke brief een 

moderne Rembrandt is. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering: 18 
juni 2006 
 

Aanwezig: 22 leden; 8 afmeldingen. 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en heet alle 

aanwezigen van harte welkom; hij is teleurgesteld 

in het geringe aantal aanwezigen; hij vermoedt, dat 

dit o.a. wordt veroorzaakt door vaderdag. Het 

volgende jaar zal de ALV voor de ruilochtend 

worden gehouden. 

 J. van Boxmeer wordt als nieuwe rondzendleider 

aangekondigd. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 

 

3. Notulen jaarvergadering van 1 mei 2005 
Geen opmerkingen. 

 

4. Vaststellen jaarverslagen: 

a. Secretaris 
Geen op- en/of aanmerkingen 

b + c. Rondzendverkeer + Controle commissie 

rondzendingen 

Geen op- en/of aanmerkingen. 

d. Secretaris jeugdcommissie 

Geen op- en/of aanmerkingen 

 

5.Financiele verslagen: 

a. Algemeen 
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Een kleine correctie: representatiekosten: moet zijn 

284,40 i.p.v. 284,90 Euro. 

Verder geen opmerkingen; het verslag wordt 

goedgekeurd. 

b. Jeugdafdeling 

Dit verslag wordt goedgekeurd. 

c. Kascontrole commissie 
Het verslag wordt door de secretaris voorgelezen: 

de boeken werden in orde bevonden en er werd 

decharge verleend onder applaus van de 

aanwezigen. 

De kascontrolecommissie plaatst de volgende 

opmerkingen: 

 In de vereniging is er een frequent 

betalingsverkeer, waarvan alleen een op 

brief gesteld papiertje op nummer wordt 

aangemaakt. Deze “nota’s” zijn niet 

voorzien van naam en handtekening en dus 

niet controleerbaar. Het is normaal 

gebruikelijk, en zelfs vereist, dat bij afdracht 

of betalingen in c.q. uit kas een kwitantie 

wordt uitgeschreven en ondertekend door de 

ontvanger. 

 Er is een bedrag van 6500 Euro opgevoerd 

voor de inkomsten van de nieuwtjes. Dit 

bedrag was op 7 juni 2006 nog steeds niet 

overgedragen; het betreft wel het 

gecontroleerde boekjaar. Dit kan en mag 

niet meer gebeuren; de nieuwe commissie 

zal dit alsnog moeten controleren. 

 De kascontrole dient voor de uitgave van de 

jaarstukken worden uitgevoerd. Aangezien 
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de kas al voor het opmaken van de 

jaarstukken bekend was, had eerst de 

kascontrole moeten plaats vinden. Door 

uitstel van de ALV was de kascontrole nog 

net voor de ALV. 

 Voor de kascontrole moeten er meer data 

beschikbaar zijn, zodat de controle door de 

volledige commissie kan worden uitgevoerd. 

 

Het bestuur zegt toe, dit binnen het bestuur te overleggen 

en e.e.a. de volgende jaren beter te zullen regelen.  

 

Tijdens de pauze worden enkele prijzen verloot. 

 

6. Vaststelling begrotingen. 

a. Jeugdafdeling 

(Te) weinig jeugdleden. Een oproep aan de leden 

wordt gedaan om te proberen meer jeugd te 

interesseren voor de filatelie.  

Gedacht wordt om ook bij festiviteiten, 

jaarmarkten enz. aanwezig te zijn met b.v. een 

stand. Bij concrete plannen graag voegtijdig het 

bestuur melden.  

b. Algemeen 

Deze begroting wordt zonder wijzigingen 

aangenomen. 

 

7. Verkiezing bestuursleden. 

De heren v.d. Kruijssen en Roelfsema zijn aftredend, zij 

stellen zich opnieuw herkiesbaar en  worden herkozen. 

 

7a. Verkiezing kascontrole commissie. 
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De heer Vlooswijk is aftredend en wordt bedankt; de 

heren Michels en de Groot worden als leden van de 

kascontrole commissie benoemd. 

 

8. Rondvraag. 

Hr. Michels: hij constateert, dat er veel geld in kas is en 

vraagt na te denken over een verlaging van de 

contributie. De voorzitter is het wel eens met de 

constatering, maar zegt, dat een verlaging te riskant is 

i.v.m jaarlijkse grote schommelingen in het voordelige, 

dan wel nadelige saldo. Dit wordt veroorzaakt door de 

opbrengsten van de beide veilingen; deze zijn over het 

algemeen positief, maar zijn van tevoren niet te plannen, 

wat opbrengst betreft. Bij het opstellen van de begroting 

worden de veilingen buiten beschouwing gelaten. Van 

een deel van de opbrengsten van de veilingen konden we 

in april ons jubileum vieren. Hij roept de leden op om na 

te denken om dit overschot op een zinvolle manier uit te 

geven. De leden gaan akkoord met het voorstel de 

contributie niet te verlagen. 

 

9. Sluiting. 

De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering en 

meldt, dat het gevoerde beleid zal worden voortgezet. Hij 

hoopt het volgende jaar meer leden tijdens de ALV te 

zien. 
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