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Overzicht bestuur. 
Voorzitter en veilingmeester  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. van Dijk 0413-21 2 302 

Jeugd + PR B. Schilder 0413-353689  

Jeugdbestuur R. v. Noort 0413-293110 

 L den Dubbelden-Heijnes 06-51948083 

 M. Dekkers 0413-257213 

 C. Linders 0413-266366 

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 7, 21 
okt 5, 19 (5, 2

e
 jaarvergadering) 

nov 2, 16 (15 najaarsveiling) 

dec 7, 21    
jan 4, 18 

febr 1, 15 
mrt 1, 15 
apr 5, 19 

mei 3, 17 
juni 7, 21 
 
ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD 
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Van het bestuur 
 

We hebben een lange jaarvergadering achter de rug en hebben in overleg met de aanwezige 

leden besloten enkele punten door te schuiven naar een tweede ledenvergadering. Het bestuur 

bedankt zijn leden voor het begrip van de ontstane situatie. 

 

Uitnodiging extra jaarvergadering 
 

Naar aanleiding van het nog niet afgeronde punt van de kascontrole wordt er op zondag 5 

oktober om 12 uur een extra 2
e
 jaarvergadering belegd waarbij u als lid welkom bent. 

Tevens zal het voorstel contributieverhoging van de penningmeester worden behandelt 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering: 18 mei 2008 
 

Aanwezig: 35 leden; 11 afmeldingen. 

 

1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom; hij wordt 19 

mei 80 jaar. Hij meldt een geleidelijke afbouw van zijn activiteiten. Hij is nog steeds voorzitter 

en zal hiermee, zo lang het mogelijk is, doorgaan, evenals met zijn taak als veilingmeester; hoe 

lang weet hij niet. Hij constateert, dat wij allemaal ouder worden; dit geldt ook voor de “oude” 

penningmeester.  
Ondanks het feit, dat er diverse keren hulp is aangeboden, heeft hij dit geweigerd; hij heeft dan 

ook diverse grote fouten gemaakt, vooral door een sterk verminderd gezichtsvermogen, maar 

er zijn geen malversaties gepleegd. De “oude” kascommissie, die geen decharge heeft 

verleend, is bij de penningmeester niet meer welkom. Inmiddels heeft de nieuwe 

penningmeester Jos v.d. Westelaken de zaken overgenomen. Bij het financiële gedeelte verder. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 

 

3. Notulen jaarvergadering van 6 mei 2007 
Na enige minuten pauze om de vergaderstukken door te nemen, wordt de vergadering 

voortgezet. Geen opmerkingen over deze notulen. 

 

4. Vaststellen jaarverslagen: 

a. Secretaris 

Geen op- en/of aanmerkingen 

b + c. Rondzendverkeer + Controle commissie rondzendingen 
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Algehele strekking blijft dezelfde; de kwaliteit van de rondzendingen loopt 

achteruit. Bij Philatelica zal gevraagd worden om betere boekjes; boekjes van 

slechte inzenders hoeven we niet meer. 

d. Secretaris jeugdcommissie 
Geen bijzonderheden. 

 

5.Financiele verslagen: 

a. Algemeen 

De overdracht van het penningmeesterschap is nog steeds niet voltooid. 

Op 1 jan. 2008 was er nog ongeveer 1800 Euro in kas; een aantal zaken worden nog 

met Linders besproken, afgehandeld en overgeboekt. 

Het financiële overzicht 2005 was onder voorbehoud goedgekeurd. Als uitgangspunt 
is dan ook de situatie op 1 jan. 2006 genomen. 

Over 2006 werden het financiële overzicht en de balans afgekeurd vanwege 

onterecht gebruik van privé-rekeningen door de penningmeester. 

Dat het allemaal zo lang duurt, wordt veroorzaakt door Linders; de kascommissie is 

bij hem niet meer welkom. 

Door v.d. Westelaken zijn de boekingen van 2005 en 2006 nu gecontroleerd en in 

orde bevonden. 

In 2007 zijn veel grote fouten gemaakt (o.a. door boekingen van inkomsten en 
uitgaven in de verkeerde jaren te boeken); hiervan moeten er nog diverse worden 

gecorrigeerd. 

De conclusie van v.d. Westelaken is toch, dat er geen malversaties zijn geweest. 

In 2005 had onze vereniging ca. 12.000 Euro. 

In 2006 zijn er grote uitgaven vanwege het 40-jarige jubileum, en verder veel 

onverwachte kosten en kostenverhogingen. 

De vergadering wordt verzocht nog enig geduld te hebben, en wordt gevraagd om de 

penningmeester mandaat te geven om e.e.a. met Linders af te handelen. Als 
streefdatum van afronding wordt 1 juli a.s. genomen. 

De oude kascommissie zal met de penningmeester na 1 juli overleggen of de zaken 

in orde zijn. 

Kort hierna zullen de leden hiervan op de hoogte worden gebracht. 

De vergadering gaat akkoord. 

b. Jeugdafdeling 
Hiervan is geen financieel overzicht. Linders is hiervoor nog steeds 
verantwoordelijk. 

De jeugdcommissie is zich aan het bezinnen of zij gezien het geringe aantal 

jeugdleden zelfstandig door willen gaan als commissie of, dat de activiteiten binnen 

de totale vereniging zullen vallen. Beslissing op korte termijn. 

c. Kascontrole commissie 

Over 2007 heeft nog geen kascontrole plaats gevonden. 

Tijdens de pauze worden enkele prijzen verloot. 

 

6/7. Vaststelling begrotingen/Bestuursbesluiten. 

a. Jeugdafdeling 
Er is geen begroting opgesteld, zie bij 5 b. 

b. Algemeen 

Er is een globale begroting opgesteld. 

We zullen aan een contributieverhoging niet kunnen ontkomen. 

Het bestuur stelt voor het lidmaatschap van de N.B.F.V. op te zeggen; dat scheelt in 

de contributieverhoging. De vergadering gaat hier niet mee akkoord en vraagt om 
een uitleg over voor- en nadelen.  

Deze kunnen niet worden gegeven. Bovendien is men het niet eens met een 

koppeling met de contributie.  



5 . 

Afgesproken wordt in september een vervolg ALV te houden om diverse zaken af te 

ronden.  

Onderwerpen: 

 Financieel overzicht, stand van zaken overdracht. 

 Lidmaatschap N.B.F.V. (in de uitnodiging voor de vergadering zullen de 
voor- en nadelen duidelijk worden vermeld) 

 Begroting 

 Contributieverhoging 

 Jeugdcommissie 

 

7. Huldiging jubilarissen. 

De volgende personen worden gehuldigd i.v.m. langdurig lidmaatschap: 

40 jaar:  de heren v. Boxmeer en Linders. 

25 jaar:  de heren Verweij, Pepers en Kremers. 
12 ½ jaar:  de heren v.d. Louw, Petit en v.d. Hurk. 

Zij ontvangen een attentie of zullen deze op een later tijdstip ontvangen i.v.m. afwezigheid. 

 

7. Verkiezing bestuursleden/Kascommissie. 
De heer Schilder is aftredend en stelt zich opnieuw beschikbaar, hij wordt herkozen; de heer 

Roelfsema is aftredend en is niet mee beschikbaar; hij wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet 

en ontvangt een attentie. Mevr. Christiaans zal het secretariaat overnemen. Er is nog een 

bestuurslid nodig; op de vraag van de voorzitter of hier kandidaten voor zijn meldt Piet van 
Dijk zich aan; hij wordt onder applaus gekozen.  

Besloten wordt bij de vergadering in september de kascommissieleden te kiezen. 

 

8. Rondvraag. 

De heer Puijk meldt dat wij als één van de beste verenigingen van Philatelica een prijs van 250 

Euro hebben gewonnen en bedankt hiervoor ook de andere bestuursleden. 

 

9. Sluiting. 
De voorzitter sluit ondanks het feit, dat het een rommelige vergadering was, onder 

dankzegging de vergadering. 

 

Nieuwe filatelistische Internet site 
 

Eind februari heeft een van onze leden, Leo van den Heuvel, een Internet site gelanceerd met 

de naam www.polonica.info. Het is de eerste on line cotalogus ter wereld over het 

verzamelthema "polonica". Dit thema is onder Poolse verzamelaars populair. Ze verstaan 
daaronder uitgiften van de posterijen van andere landen, die een thematische verwijzing naar 

Polen bevatten. Het kan daarbij gaan om postzegels, briefkaarten, stempels en eerste-dag-

enveloppen. 

Het thema kan op allerlei manieren met Polen verband houden. Er kan een beroemde 

persoonlijkheid van Poolse afkomst op een zegel zijn afgebeeld. 

Bijvoorbeeld Chopin, madame Curie of Copernicus. Ook historische gebeurtenissen zijn een 

aanleiding. Zo werd aan de toetreding van Polen (en nog negen andere landen) tot de Europese 

Unie door tal van landen een emissie gewijd. 
De catalogus heeft "zoekingangen" in het Engels, Pools, Duits en Nederlands. De eigenlijke 

informatie is in het Engels, omdat de Poolse taalkennis van het maker helaas niet toereikend is. 

Meestal is een vertaling in het Pools, Duits of Nederlands wel aan te klikken. Een bezoek aan 

de site maakt dat duidelijk. 

Veel plaats is ingeruimd voor informatie over de thema's (personen, plaatsen, gebeurtenissen 

en organisaties). Zodoende komt de regelmatige bezoeker van de site vanzelf veel te weten 

over de geschiedenis, kunst en cultuur van Polen. 

http://www.polonica.info/
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Tot nu toe zijn er 276 emissies beschreven, die betrekking hebben op 68 verschillende thema's. 

Een volgende stap is om het aantal emissies flink te vergroten en de bestaande informatie te 

verfijnen.  

 
Noot redactie:  Complimenten voor de uitstekend verzorgde en informatieve site. Wij kunnen 

als vereniging trots zijn op een lid van onze vereniging namelijk de heer van de Heuvel uit 

Veghel. Steun hem door zijn site te bezoeken en wie weet hebt u nog interessants te melden 

over “polonica”om de site nog verder aan te vullen. Via de site kun je reageren naar de auteur. 

 

Voorstel contributie 2009  

 

De afdracht aan Philatelica voor het jaar 2009 bestaat uit: 

Federatie Philatelica     €  6,40 

Ned Bond van Filatelisten Verenigingen             €  4,20 

Maandblad Filatelie                € 17,05  

       --------- 

Subtotaal      € 27,65  

Verdere vaste kosten: 
Zaalhuur Trefcentrum 750 / 150   €  5,00  

Verzekeringen      €  2,00 

Nieuwsbrief ed      €  1,35  

       --------- 

Totale kosten      € 36,00 

 

Met een contributie bijdrage van 36 Euro per lid bij een ledenbestand van 150 leden zal een 

groot deel van de vaste kosten afgedekt zijn. De overige kosten zoals representatie kosten, km 
vergoedingen, jubilarissen ed. zullen uit de positieve opbrengsten van de veiling(en) de 

nieuwtjes, entrees, en loterijen  gehaald moeten worden. 

Daar, zeker met de veilingen de laatste jaren, minder extra geld wordt binnengehaald en om 

een wat grotere financiële buffer te krijgen stel ik voor om de jaarlijkse contributie te verhogen 

van 27 naar 40 Euro en voor het lidmaatschap zonder blad Philatelie van € 20 naar € 30. 

Zonder grote onverwachte kostenstijgingen kunnen we dan de contributie wederom een aantal 

jaren op dit niveau houden. 
Ter info de contributie ontwikkeling Philatelica. 

2001 fl 60.00  2002 € 17.50 2003 € 17.35 

2004 € 19.77  2005 € 20.50 2006 € 21.15 

2007 € 21.15  2008 €25.80  2009 € 27.65  

 

Wat doet de KNBF voor de vereniging 
 

Een deel van onze contributie wordt gebruikt voor afdracht aan de KNBF ofwel de 

Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-verenigingen. Per lid wordt € 4,20 gebruikt 
voor dit lidmaatschap.  

Omdat er stemmen opgaan om het lidmaatschap bij de KNBF te laten vallen willen wij toch 

even stil staan bij wat de KNBF voor de vereniging en voor u als lid doen. 

 

Wij geven u een korte samenvatting en als u uitgebreid geïnformeerd wilt zijn kunt u hun site 

bezoeken te weten: www.nbfv.nl en klikt u door op “wat doet de bond”. 

 

De bond heeft voor vereniging en leden: 
 

1) Een bibliotheek met 10.000 boeken catalogi, tijdschriften en aantekeningen; 

http://www.nbfv.nl/
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2) Een Audio Visueel Centrum met dia-lezingen; 

3) Een Bondskeuringsdienst voor postzegels en postwaardestukken; 

4) Bonds Service Afdeling voor filatelistische publicaties tegen gereduceerde prijzen; 

5) Tentoonstellingen, stimulatie, ondersteuning, ter beschikking stellen van 
tentoonstellingskaders en in enkele gevallen subsidiëren van tentoonstellingen; 

6) Verzekeringen van tentoonstellingen, rondzendverkeer ** en voordelig verzekeren 

van persoonlijke verzamelingen; 

7) Cursussen Filatelie. BBF (begeleiding bij filatelie) en BBE (begeleiding beginnende 

exposanten); 

 

** wij hebben rondzendverkeer van Philatelica 

 
Het lidmaatschap van KNBF is tijdens de ledenvergadering ter sprake gebracht door het 

bestuur. 

Mogelijk dat dit weer aan de orde komt bij het vaststellen van de nieuwe contributie voor 2009 

in de 2
e
 jaarvergadering. 

 

Jeugdafdeling stopt activiteiten 
 
We hebben het allemaal zien aankomen. Bij de huidige jeugd is er nog nauwelijks behoefte 

aan onze mooie hobby: de postzegel in al zijn variëteiten. Daarom heeft het jeugdbestuur na ca 

35 jaar besloten een punt te zetten achter hun activiteiten en jeugdclub “het kartelrandje” op te 

heffen. Het batige saldo wordt ter beschikking gesteld aan de penningmeester van de club en 

waar nodig zal eventueel bezoekende jeugd op de ruildagen worden opgevangen door het 

“oude” jeugdbestuur. Het jeugdbestuur dankt iedereen die de jeugd een warm hart heeft 

toegedragen door het beschikbaar stellen van filatelistisch materiaal. 

 

Veilingen 
 

Omdat er te weinig kavels zijn ingezonden voor een najaarsveiling gaat deze niet door. Het 

bestuur heeft besloten tijdens ruilzondagen kleine veilingen te houden met dezelfde regels als 

normaal, echter geen tafelgeld, en wel € 0,25 retourkavels, 10% opgeld voor inzender en 15% 

opgeld voor koper. 
 

Rokershoek Trefcentrum 
 

Tijdens de ruilzondagen wordt de bestuurskamer (naast toiletgroep in hal) voortaan gebruikt 

als rokershoek. 

 

Uw artikel voor ons blad stuurt u naar schilder@tiscali.nl 
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Hier volgende keer uw advertentie, mail de redactie voor info 


