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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 
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e
 Voorzitter R. van Noort 0413-293110 

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 seizoen 2015/2016 

(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 
 

nov 1, 15 

dec 6, 20 

jan 3, 17 

febr 7, 21 (20 februari veiling) 

mrt 6, 20 

apr 3, 17, en op 2 april 50 jarig jubileumfeest van de vereniging 

mei 1 ook jaarvergadering, (15 is Pinksteren dan geen ruilochtend) 

jun 5, 19 
 

ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD 
 

In dit nummer 
- Van het bestuur 

- Verslag van de ledenvergadering 

- Najaarsveiling  

- Insteekboeken met logo SVFilatelie 

- Tentoonstellingskader op site PZV-Volkel-Uden 

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

Seizoen 2014/2015 zit erop en we zijn klaar voor weer een nieuw 

seizoen. Het wordt het seizoen waarin we zo tegen het einde ons 50 jarig 

jubileum gaan vieren. Het comité dat het jubileumfeest organiseert is al 

van start gegaan en u heeft uw ideeën voor het feest al bij het comité 

kunnen inzenden. Het bestuur is net als U benieuwd welke zaken 

hiervoor zijn aangedragen en welk idee het meest wordt genoemd door 

de leden. Op 2 april is de feestavond gepland, hou deze dus alvast vrij in 

uw agenda. Verder is het nog niet zover maar bij voldoende inzendingen 

komt er een najaarsveiling zijn er niet voldoende inzendingen dan komt 

er alleen de voorjaarsveiling op 20 februari. Ook op de eerste ruilzondag 

van het nieuwe jaar 2016 hopen we dat er weer vele leden zullen komen 

om op de soesjes te komen met gratis consumptie en een filatelistische 

attentie en elkaar dan een goed en gezond nieuw jaar toe te wensen. Al 

met al wordt het een nieuw seizoen met naast de diverse ruilochtenden 

nog leuke activiteiten. Wij wensen alle leden maar ook de bezoekers van 

de ruilochtenden een goede vakantie en een fijn seizoen toe, met leuke 

filatelistische ontdekkingen, vriendschappen en een fijn jubileumfeest. 
 

Notulen Algemene ledenvergadering  

d.d. 19 april 1995 

 
Aanwezig:    36 leden  

Afmeldingen: 19 leden (dhr. Van den Acker, dhr. P. van Dijk, dhr. Van 

den Elzen,  dhr. De Heer, dhr. Hurkmans,  mw. M. Jacobs, mw. T. 

Jacobs, dhr. Monchen, dhr. Van Noort, dhr. Pepers, dhr. L. Peters, dhr. 

Petit, dhr. en mw. Plug, dhr. Schilder, dhr. Van Stiphout,  dhr. Van 

Vegchel, dhr. Vink, dhr. Van der Voort). 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte 

welkom. 

 De voorzitter legt e.e.a. uit over de verschillende mogelijkheden 

om postzegels te verzamelen. 

 Het nieuwe samenwerkingsverband Filatelie (Globe en 

Philatelika) heeft meer dan 60.000 leden in heel Nederland.   

 De voorzitter kondigt aan dat hij zijn voorzittershamer in 2016 

wil overdragen aan iemand anders en verteld over zijn taken, die 
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hij afgestoten heeft. Hij is blij dat hij zulke goede opvolgers 

gevonden heeft voor de veiling en de rondzending.  

 De overleden leden, de heer A.W.M. de Louw uit Zeeland en de 

heer E. de Jager uit Oss worden met een minuut stilte herdacht. 

Mogen zij rusten in vrede. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3. Vaststellen notulen ALV d.d. 6 april 2014. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen, de notulen worden vastgesteld. 

 

4. Jaarverslagen 2014. 

A) Financieel verslag 2014 

Op pagina 6 van het jaarverslag is er een fout ingeslopen. 

Banksaldi per 31-12-2014 moet zijn: banksaldi per 31-12-2013. 

De penningmeester geeft uitleg over het financiële verslag.  

Er worden verder geen op- of aanmerkingen hierop gemaakt.  

B) Balans 2014 

Ook op de balans 2014 zijn verder geen op- of aanmerkingen 

vanuit de vergadering. De balans wordt goedgekeurd. 

C) Rondzendverkeer 2014 

De opsomming en opstelling van het rondzendverkeer is in orde 

bevonden. 

Ook hierover worden verder geen vragen gesteld. 

D) Kascontrole commissie 2014 

Mevrouw Aben en de heer Dekkers vormden samen de 

kascontrole commissie voor het jaar 2014. De heer Dekkers heeft 

de plaats van de verhinderde heer De Heer in de kascommissie  

over genomen. 

 

Verslag van de kascommissie  

 

De kascommissie van de Postzegelvereniging Volkel-Uden e.o., 

bestaande uit mevrouw Aben en de heer Dekkers, heeft op 9 april 

2015 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.  
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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 2014. 

 

De Algemene ledenvergadering verleent het bestuur decharge 

voor het gevoerde beleid.  

 

Nieuwe kascommissie 2015: 

De nieuwe kascommissie wordt gevormd door mevrouw Aben 

en de heer T. van de Heuvel. 

 

In de pauze wordt gratis een filatelistische attentie aan ieder aanwezige 

uitgereikt. 

  

5. Vaststellen begroting 2015. 

Er zijn geen opmerkingen over de begroting 2015. Deze wordt 

vastgesteld. 

 

6. Bestuursverkiezing. 

De heer Toon van der Kruijssen en mevrouw Siegi Christiaans zijn 

aftredend en stellen zich opnieuw ter beschikking. Er hebben zich 

geen tegenkandidaten gemeld. Ze worden met applaus herkozen. 

De heer Rob van Noort wordt met instemming van alle leden als 

plaatsvervangend voorzitter in het bestuur gekozen. Ook hij wordt 

met applaus ontvangen. 

 

7. Huldiging Jubilarissen.  

De volgende jubilarissen worden gehuldigd i.v.m.  

25 jaar lid zijn: de heer H. van Dijk, de heer J. Roefs en de heer M. 

Sanders. 

40 jaar lid zijn: de heer A. van der Kruissen en de heer H. Meijer. 

Zij worden hartelijk gefeliciteerd en ontvangen allen een kleine 

attentie. 

 

8. Rondvraag. 

Niemand makt gebruik van de rondvraag. 

 
Sluiting. 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en hun inbreng en 

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

 

 

Najaarsveiling  
 

Het veilingteam wil zich inzetten om dit jaar toch een najaarsveiling te 

organiseren. Ons doel is dan toch minimaal 500 kavels. Als elk lid nu 5 

kavels zou inleveren dan zouden we een veiling hebben. 

Nou is dit niet voor ieder te doen dat weten we. En als u niet veel 

beschikbaar heeft maakt U er dan toch een, al is het maar een album of 

zoekdoosje met inzet € 3,00. En diegene die opruiming wil houden 

maakt er 20 dan moeten we toch ergens komen. 

Het voordeel van een opruiming van je dubbele of van het land die je 

toch niet spaart is dat het geld oplevert. Van je opbrengst kun jij dan 

weer iets zoeken van jouw verzamelgebied. 

Kom op en help jezelf en de vereniging en zorg voor veel kavels 

 

Insteekboeken met logo SVF 

 
Vanwege het samengaan van de Globe en IV Philatelica naar 

Samenwerkingsverband Filatelie zijn insteekboeken geproduceerd met 

het logo van SVF. 

Zolang de voorraad strekt zijn deze ook voor onze leden te koop. De 

kosten zijn aangepast en een boek kost nu € 7,00 voor een 16 pagina (8 

bladen) of € 9.50 voor een 32 pagina (16 bladen) boek. Er zijn nog 

boeken bij de vereniging op voorraad en te koop. Bent u geïnteresseerd 

in een van deze boeken kom dan naar de bestuurstafel op de 

ruilzondagen van de vereniging. 

 

Tentoonstellingskader op site PZV-Volkel-Uden 
Om onze internetsite nog interessanter te maken hebben we het idee 

opgepakt om een hoofdstuk aan te maken waarin leden en niet leden hun 

hobby in de filatelie aan de wereld kunnen laten zien. Normaal wordt dit 

gedaan door na studie van een onderwerp een tentoonstellingskader te 

maken. Dit mooie maar tijdrovende werk komt dan soms maar een keer 

op een tentoonstelling te hangen en dan is het gebeurd. Dat vinden wij 

jammer, het zou eigenlijk op elk moment te zien moeten zijn. 

Het is daarom dat de vereniging op zoek is naar leden en eventueel niet 
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leden die hun kader beschikbaar willen stellen om het via internet 

7 . 
tentoon te stellen. Hebt u een kader dan willen wij dat u hiervan scan 

beschikbaar stelt of het kader zodat de vereniging dit verzorgt. 

Ik stel me er verder bij voor dat u mogelijk uitbreiding zoekt voor uw 

verzameling om het kader in de toekomst uit te kunnen breiden en te 

verfijnen. Wij kunnen dan bij uw internetkader uw mailadres en 

eventueel uw wensen voor aanvulling bijplaatsen. 

Wij hopen enkele reacties van onze leden te krijgen om hier mee te 

kunnen starten. Kent U andere filatelisten die hier aan kunnen 

meewerken dan spoor ze aan om contact op te nemen. 

Telex, Mail, SMS en WhatsUp berichten 
- Ons rondzendverkeer is steeds op zoek naar rondzendboekjes 

voor de vereniging. Er is vooral veel vraag naar Europese landen 

met Eurowaarden. Bij alle scherp geprijsde boekjes wordt veel 

uitgenomen, dus als u uw dubbele wilt verkopen neem dan 

contact op met ons hoofd rondzendverkeer Rini Ariens. 

- Kijkt u wel eens op de site van onze vereniging en hebt u 

misschien tips voor de pagina met links naar ander 

postzegelnieuws of verenigingen dan meldt dit aan. Kijk op 

www.pzv-volkel-uden.com. 

- Als u een leuk verhaaltje hebt voor onze nieuwsbrief zijn wij 

daar erg blij mee. Het hoeft echt niet diepgravend te zijn. Het 

zou bijvoorbeeld kunnen gaan over hetgeen u in leuk vind in de 

filatelie. 

- Maak nu uw veilingkavels klaar voor hopelijk dit keer ook een 

najaarsveiling!! 

- Bij gewijzigde personalia, dus een ander huisadres of een ander 

e-mailadres, 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 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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