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Jaargang 29 nummer 3                                  15- 11 -2022 
 

 

 

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede  

nodigt U uit voor de maandelijkse clubavond  

 

op 15 november 2022 

 

        De avond vindt plaats op onze locatie in het E&E Gasthuis 

Gansfortstraat 4, Wijk bij Duurstede. 

 

Tijdens de avond is er gelegenheid tot 

het onderling ruilen / verkopen van postzegels 

agenda 

 
                 Kavels bekijken van 19.30-20-00 uur. 

 
 

OPROEP BIJZONDERE LEDENVERGADERING. 

 

Tijdens de clubavond van oktober 2022 hebben de aanwezige leden 

aangegeven de wens geuit om de vereniging op te heffen. Na deze 

uiting is er een stemmingsronde geweest en de meerderheid van de 

stemmen was voorstander voor opheffing. De aanwezige 

bestuursleden hebben zich onthouden van stemming conform het 

huishoudelijk reglement. Echter tot wijziging van de statuten (dus 

ook opheffing van de vereniging) kan door de Algemene 

Vergadering slechts worden besloten met twee/derde meerderheid 

van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waar ten 

minste twee/derde van het aantal leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is. Wordt het hiervoor bedoelde quorum niet 

gehaald (zoals in oktober het geval was) dan wordt binnen vier 

weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, 
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waarin het voorstel opnieuw aan de orde komt en waarin alsdan, 

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, kan 

worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van 

de uitgebrachte stemmen. Dit alles kunt u terugvinden in de statuten 

(artikel 21) van de vereniging. 

 

Om die reden roept het bestuur u op voor een bijzondere 

ledenvergadering te houden op dinsdag 15 november 2022.  

 

 

1. Klokslag 20.00 uur opening bijzondere 

ledenvergadering 

2. Bespreking wens tot opheffing van de 

vereniging 

3. Gelegenheid tot inbreng en bezwaar 

voorgenomen opheffing 

4. Stemming en mogelijk herstemming 

5. Indien de leden 

6. Indien de leden niet akkoord gaan 

benoeming nieuwe bestuur 

7. Indien de leden wel akkoord gaan met 

opheffing 

7a.  Vaststelling genomen besluit 

7b.  Vaststelling vereffening batig saldo 

7c.  Aanwijzing en benoeming af handelaar 

7d.  Aanwijzing bewaarder van de boeken en 

       bescheiden                                   

8. Pauze 

9. Clubveiling  

10. Verloting en presentielijst 

11. Sluiting van de clubavond 

12. Afhalen en afrekenen van de aangekochte 

kavels 

 

De zaal is telefonisch te bereiken onder nummer 06-53148241 
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Voorwoord      

    
 

Beste leden,                                                                         door Jos du Floo 

 

Als voorzitter, secretaris en penningmeester (VJP) moet het me van het hart 

dat ik, terwijl ik dit schrijf, verbitterd ben, diep teleurgesteld en na de 

clubavond van oktober een slechte nacht heb gehad. En dat lag niet aan 

degenen die de moeite hadden genomen om tijdens een belangrijke 

bijzondere vergadering acte de préséance te geven. Ook niet aan degenen 

die te kennen hadden gegeven om redenen verhinderd. Maar ondanks dat er 

was aangekondigd dat de vergadering als onderwerp het voortbestaan van 

de vereniging had, waren er slechts veertien leden aanwezig. Van die 

veertien leden waren er drie bestuursleden zodat er elf stemgerechtigden 

over bleven om over het lot van de vereniging te beschikken.  

 

Als VJP opende ik de vergadering en meldde dat Jan, van Koon, Evert 

Schuur en de familie Dik om redenen niet aanwezig konden zijn. 

Vervolgens vertelde in de aanwezigen hoe het met Ben Dik zijn gezondheid 

gaat. Alhoewel dit de status is van een week geleden is de boodschap dat 

het met Ben hard achteruitgaat.  

 

De aanwezige leden wordt een tweetal opties voorgelegd voor wat betreft 

de door het bestuur aangedragen mogelijkheden om de verenging te laten 

bestaan.  

 

Optie 1 is dat we doorgaan als vereniging maar dan als een 

gezelligheidsvereniging zonder statuten en/of reglementen die als 

doelstelling heeft het filatelistische gebeuren te volgen, te verzamelen en te 

bevorderen. De doelstelling kan ook uitgebreider of minder uitgebreid. De 

voorraad wordt zo veel als mogelijk afgebouwd (verkoop) en in de 

doelstelling past heel goed een maandelijkse veiling.  Het batig saldo 

bouwen we af door een jaarlijkse feestavond te geven. Dat kan dan op een 

externe locatie zijn. Ik verwacht dat we daar financieel zeven jaar mee 

vooruit kunnen. Gezien de leeftijd van de meeste leden zal dat lang genoeg 

zijn. Ik hoop uiteraard dat ze allemaal 100+ worden maar de realiteit is dat 

dit niet haalbaar lijkt. Lidmaatschap van de Bond zeggen we op, we 

verstrekken geen mogelijkheid meer om het maandblad Philatelie via de 
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vereniging af te nemen. Kortom als filatelistenvereniging stoppen we en 

zijn we ook niet meer zichtbaar.  

 

Optie 2 is we blijven doormodderen zoals nu, in strijd met statuten en 

reglementen, en blijven hopen op een voltallig bestuur. Ook blijven we 

hopen op nieuwe jongere leden. We blijven ons profileren als 

filatelistenvereniging. 

 

Aanvankelijk stemde 11 van de aanwezigen voor de eerste optie. Maar na 

een hevige discussie volgde vanuit de leden een derde optie. Een optie die 

ook door het bestuur als mogelijkheid werd gezien maar niet officieel is 

voorgelegd. 

 

Deze derde optie is we ontbinden de vereniging. Bezittingen worden 

verkocht en het dan resterende saldo wordt besteed aan een door de 

ledenvergadering te bepalen doel. Ook kan voorgesteld worden om het 

saldo te verdelen onder de leden zodat eenieder kan bepalen wat er met 

zijn/haar deel gebeurd. Na stemming bleken de meeste leden voor deze 

optie te gaan. 

 

Een voorstel van Piet van der Sleen om via een folderactie of advertentie in 

Het Groentje te proberen om het ledenbestand uit te breiden dan wel te 

verjongen werd weggestemd. Dat omdat we nieuwe leden niets kunnen 

bieden. Immers geen rondzendverkeer, geen nieuwtjesdienst, wel een 

veiling en negen keer een gezellige avond per jaar. En het lijkt erop dat 

slechts een enkeling daar behoefte aan heeft (gezien de opkomst).  

 

De aanname van de derde optie betekent het volgende. Het maandblad 

Philatelie wordt voor eenieder die dat via onze vereniging afneemt per 1 

januari 2023 opgezegd. Degenen die het blad nog wel willen lezen kunnen 

individueel een abonnement afsluiten dan wel als lid via een andere 

vereniging. Over 2023 wordt geen contributie meer geheven. In november 

is er geen begroting voor 2023. De vereniging wordt afgemeld bij de 

KNBF. Adverteerders worden bedankt en krijgen de laatste Lekbodes een 

gratis advertentie. De vereniging wordt afgemeld bij de gemeentegids. De 

huur van de zaal in het E&E wordt opgezegd. De vereniging wordt per 31 

december uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.  
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Wat we nog wel gaan doen is een clubavond in november, een bingoavond 

in december, een clubavond in januari (als daar nog belangstelling voor is) 

en een slotvergadering (Algemene ledenvergadering) in februari 2023. Dan 

kan de jaarrekening worden goedgekeurd en worden bepaald of we nog 

gaan afsluiten met een feestavond. Tevens kunnen we dan bepalen wat we 

met de over te blijven spullen en financiën gaan doen. Hopelijk komen er 

dan wel genoeg belangstellenden die daarover kunnen mee beslissen.   

 

Aangezien er geen kandidaten waren voor secretaris en/of voorzitter was 

een stemming niet nodig. 

 

Zo kwamen we aan de rondvraag. Jan Hoogerhuis gaat verhuizen en ruimt 

zijn zolder leeg. Op de tafel lag een fors aantal filatelistische items die 

tegen bodenprijs te koop waren. Ook bood Jan mij een fles wijn aan, 

waarvoor hartelijk dank. 

 

Jan Hoogerhuis heeft namens de vereniging een vergadering van de bond 

KNBF bezocht. Een verslag van dit bezoek treft u aan in deze Lekbode. 

 

Piet van der Sleen hoopt op een geweldige opkomst in december tijdens de 

bingoavond. 

 

Voorstellen voor een mogelijke feestavond, zie hierboven, zijn van harte 

welkom. Graag via de mail sturen naar het secretariaat. 

 

Voor de Lekbodes van de laatste drie die er nog verschijnen graag artikelen 

aanleveren. Misschien vervalt de Lekbode januari 2023 en wordt dat alleen 

nog maar een uitnodiging voor de ledenvergadering maar dat is nog niet 

duidelijk. Han Mulder uitte nog wel even zijn boosheid over het feit dat 

hem niet helemaal duidelijk was of de Lekbode wel door alle leden werd 

gelezen. Er ging toch wel de nodige energie in zitten om die te 

vervaardigen. 

 

Bij de verloting van de presentielijst had iedereen prijs. Van de 80 kavels 

zijn er 34 verkocht.  

 

Tot zover het verslag van de bijzondere vergadering en de clubavond 

oktober 2022. Nogmaals hartelijk dank aan degenen die de moeite hebben 

genomen om te komen. 
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Daags na de vergadering kreeg ik van Annie bericht dat Ben 

dinsdagmiddag 18 oktober is overleden. De vereniging verliest daarmee een 

trouw en kritisch positief lid. Ben is begin 2020 toegetreden tot het 

dagelijks bestuur in de functie van secretaris. Ben was daarin een man van 

regels en orde. De laatst bekende overheidsregels werden door hem en 

Evert Schuur punctueel doorgevoerd. Daarvoor heeft Ben ook jarenlang het 

secretariaat gevoerd van het Hospice alwaar hij is overleden. Ook was hij 

een begenadigd timmerman. Vol trots liet hij mij meerdere malen het 

schaakspel zien wat hij op sublieme wijze voor zijn kleinzoon had gemaakt. 

Een kortstondige maar slopende ziekte werd hem fataal. Met positieve 

gedachten aan Ben en namens het gehele bestuur wens ik Annie vanaf deze 

plek veel sterkte toe. 

 

 
 

Bondsvergadering.                                                 Door Jan Hoogerhuis 

 
Als vertegenwoordiger van onze vereniging ben ik zaterdag  

1 oktober naar de bondsvergadering in Nieuwegein geweest. Enige tijd 

geleden kreeg ik een dik pak papier via de e-mail met daarom alle 

vergaderstukken. Dat was heel wat. 

Bij het begin van de vergadering kwam er een motie van de afdeling 

Rotterdam om het agendapunt:”de toekomst van de filatelie” uit de agenda 

te schrappen en over te hevelen naar een gesprek na afloop van de 

vergadering. Hierover moest eerst gestemd worden. De motie haalde het 

niet.  

Het agendapunt “stand van zaken fusiecommissie” komt te vervallen. Er 

valt nog te weinig over te vertellen. 

Een groot aantal jaarverslagen, financiële verslagen, 

beleidsverantwoordingen worden goedgekeurd. 

Zeer uitgebreid komt de digitaliseringscommissie aan het woord. Door deze 

commissie is zeer veel werk verzet, alles door vrijwilligers, op het gebied 

van het beter toegankelijk maken van de bond op de digitale snelweg. Er 

moet echter nog veel werk verzet worden, vooral op het gebied van de 

bibliotheek. 

Toch werd er nog wat verteld over de fusie tussen de bond en het 

Samenwerkingsverband Filatelie (een fusie tussen Philatelica en de Globe). 

Beide partijen zien een noodzaak en willen graag samen verder. 
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Daarna volgen de begrotingen en de kosten voor het maandblad. Deze 

blijven voor 2023 gelijk, maar voor de volgende jaren zal een verhoging 

onvermijdelijk zijn. 

Aftredende bestuursleden zijn de secretaris, de commissaris communicatie 

en de voorzitter. Allen blijven aan ad interim tot er een nieuwe functionaris 

voor hen gevonden is. 

De volgende bondsvergadering zal op 23 juni 2023 zijn. 

In de rondvraag kwamen diverse zaken aan de orde, maar één sprong er uit. 

PostNL wil over 4 jaar een grote internationale tentoonstelling houden. De 

bond wil op deze rijdende trein stappen. Het idee is een soort Amphilex 

tentoonstelling. Door de bond wordt contact gezocht met PostNL. Hierover 

horen we in de toekomst meer. 

Na een lange zit kon ik weer huiswaarts. Ik hoop dat een ander clublid de 

volgende bondsvergadering op 23 juni 2023 wil gaan bezoeken. Ik ben nu 

een aantal keren geweest en vindt het mooi zo. 

 

 

 

 

 

Waar was je nou………????????????????????????      door Chew Chow Li 

 

Op 18 oktober werd er een speciale vergadering belegd over de toekomst 

van onze filatelievereniging. Ondanks alle goede op-, aan- en bemerkingen 

ziet de toekomst van de vereniging er niet rooskleurig uit. De aanwas van 

de jeugd blijft achterwege en het huidige ledenbestand veroudert in een rap 

tempo. Op een bestand van ongeveer 40 leden zijn er een tiental leden te 

vinden die hand- en spandiensten verrichten terwijl er voor het dagelijkse 

bestuur slechts één man is, Jos du Floo, die de club al jaren overeind houdt. 

Het is triest te constateren dat er geen groter ledental aanwezig was. Het 

zou fijn zijn als op 15 november jij ook komt. En waarom? Er zijn nog 

genoeg mensen die postzegels sparen en een hogere opkomst van de leden 

betekent dat de vereniging alsnog levensvatbaar kan worden verklaard. Het 

zou zonde zijn als Wijk bij Duurstede geen filatelistenvereniging meer 

heeft, terwijl er een potentieel aanwezig is. Schrijver dezes rijdt al 10 jaar 

vanuit Hoevelaken naar de gezellige avonden van de club in Wijk bij 

Duurstede. Kom dus ook! 
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Wij als vereniging hebben het een en ander beschikbaar gesteld aan het 

Wereld Natuur Fonds ( via Pieter van der Sleen ). Er kwam een bedankje 

binnen, zie onderstaand. 

Postzegels WNF 

Ik ben Nancy Smits, 46 jaar, en al vanaf kinds af aan betrokken 

bij het WNF. Toen ik kind was maakte ik al een werkstuk over 

het WNF/de pandabeer en zamelde ik al geld in. Op mijn 

zeventiende heb ik mij aangemeld bij het vrijwilligersnetwerk, 

WNF Regioteam Zeeland en tot een paar jaar geleden was ik 

actief. (Helaas is het regioteam niet meer actief omdat er 

vrijwel geen vrijwilligers meer te vinden zijn). Activiteiten voor 

kinderen organiseren, in verkoopstandjes staan en activiteiten 

organiseren, allemaal ontzettend leuk om te doen. Toen ik 

kinderen kreeg, had ik minder tijd om op pad te gaan en ging ik 

een alternatief zoeken om toch nog wat bij te kunnen dragen aan 

deze mooie organisatie. Ik begon met het inzamelen van 

postzegels en dit was jaren geleden echt lucratief. Ik heb 

ontzettend veel geld overgemaakt naar het WNF. Soms wel 

€1300 per jaar! En elk jaar voor een nieuw thema. Bijv. de 

pandabeer, neushoorn en het regenwoud. Helaas leveren 

postzegels de laatste jaren niet meer veel geld op. En het wordt 

steeds moeilijker om mensen te vinden die de postzegels willen 

kopen. Maar ik blijf ze sparen, onder het mom van alle kleine 

beetjes helpen.  

Het loopt ontzettend terug maar van jullie heb ik al veel mooie 

zendingen mogen ontvangen, heel hartelijk dank daarvoor! Echt 

grandioos en mijn oprechte dank. 

Groet,                        Nancy Smits                    WNF Regioteam Zeeland  
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Zegeltje van een half miljoen. 

 
Ooit was het stukje papier maar een dubbeltje waard, maar de erfgenamen 

van een postzegelverzamelaar krijgen nu maar liefst € 530.000,00 voor 

twee postzegels met koningin Wilhelmina uit 1924. Dat maakt het 

gespecialiseerde veilinghuis van Dieten uit Roermond bekend. 

Het is volgens het veilinghuis veruit het hoogste bedrag die een 

Nederlandse postzegel ooit heeft opgebracht. Het gaat om een zogenaamd 

keerdrukpaar van de 5 cent bontkraag. Er zijn twee exemplaren van in 

particuliere handen. 

 

Uit de Telegraaf 

Jan Hoogerhuis 
 

 

Van de veilingmeester. 

 
Na een lange discussie over het voortbestaan van de vereniging mocht ik 

aan de veiling beginnen. Vanwege onze aanstaande verhuizing had ik ook 

veel materiaal meegenomen ter directe verkoop. Daar is flink gebruik van 

gemaakt, waarvoor dank. In ons nieuwe appartement hebben we veel 

minder ruimte, dus ook ik moet flink inleveren. Grote veilingstukken als 

stockboeken, albums en dozen kan ik niet meer bergen. Bovendien zijn de 

veilingen van december en januari bij voorbaat gereed gemaakt. Dus even 

niets meer inleveren. Wat er na februari met de club gebeurt ligt in de 

toekomst verscholen. 

Deze veiling heeft een groot aantal kavels uit een schenking. De opbrengst 

komt ten goede aan de vereniging. Verder een paar stockboekjes en heel 

leuk Suriname. Over het algemeen wat lastiger series. De veiling bestaat 

voor een groot deel uit Nederlandse series en zegels. Die gaan weg voor een 

spotprijs.  

Ik zie u graag op de verenigingsavond. Als u niet kunt komen is een 

schriftelijke bieding naar jan.ilse@kpnmail.nl ook mogelijk.  

 

Met hartelijke groeten, 

Jan Hoogrthuis 

 

ilsr.jan@kpnmail.nl is het e-mailadres van uw veilingmeester! 

mailto:jan.ilse@kpnmail.nl
mailto:ilsr.jan@kpnmail.nl
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FILATELISTEN VERENIGING WIJK BIJ DUURSTEDE 
 

Opgericht 21 november 1994 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nr. 40482948 en 

aangesloten bij de Koninklijke Bond van Filatelistenverenigingen te Houten 

 
BANK nr. NL47 INGB 0000 7264 80, 

t.n.v .de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede 

 

Website: www.fv-wbd.nl 

 
Bestuur    

Voorzitter Vacature Secretaris Vacature 

    
    

    

Penningmeester Jos du Floo Bestuurslid Yvonne de Goede 
 Tel: 0343-576736  yvonne.degoede@ziggo.nl 

 dufloo@kpnmail.nl   
    

    

Bestuurslid Wim Gresnigt   

 wim.gresnigt@casema.nl   

    

    

    

Commissie PR Janny Vierbergen Commissie Henk van der Grind 

 Tel: 030-2881087 Taxaties en Han Mulder 
  Nalatenschappen Che Chow Li 

    

    
    

    

    

    

Medewerkers    

Veilingmeester Jan Hoogerhuis Webmaster Jos du Floo 
en dialezingen Tel: 0343-574894   

 Ilje.jan@kpnmail.nl   

    

    

Redactie Han Mulder  Kopij graag binnen voor 

 Tel: 0343-591568  het eind van de maand. 
 norma.han@casema.nl   

 

http://www.fv-wbd.nl/
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