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Jaargang 28 nummer 3

16- 11 -2021

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede
nodigt U uit voor de maandelijkse clubavond
op

16 november 2021

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.
1. Opening 20.00 uur
2. Mededelingen van het bestuur
3. Rondvraag
4. Concept-begroting 2022 ( zie losse bijlage )
5. Pauze en verkoop loten voor de verloting
6. Veiling
7. Verloting en presentatielijst
8.

Afrekenen aangekochte veilingstukken

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

door Evert Schuur

Beste postzegelvrienden,
In de vergadering van 19 oktober hebben we eindelijk de jaarstukken
en het financieel jaarverslag over 2020 kunnen behandelen. Ook de
verslagen van de kascontrolecommissie, de nieuwtjesdienst en de
commissie Taxaties en Nalatenschappen waren ingeleverd en
opgenomen in de Lekbode en er waren geen op- of aanmerkingen
over.
Aftredend waren de volgende bestuursleden, secretaris en twee leden.
Zij hadden zich weer verkiesbaar gesteld en hun voordracht is door
de vergadering aangenomen.
Wij gaan dus verder met een voltallig bestuur. Ook een lid van de
taxatiecommissie had zich weer herkiesbaar gesteld en werd
herkozen.
De grote schenking zal door Jan Hoogerhuis, Piet van der Sleen en de
veilingmeester John de Vries worden verkaveld. In de veiling komen
complete series, insteekboeken en andere poststukken.
Ook kan een gedeelte op tafels worden aangeboden met biedlijsten.
Het was mooi om te zien dat er zo enthousiast werd geboden in de
veiling. 75 % van de kavels werd verkocht.
Van de veilingtafel en de loten verkoop kwam wel het verzoek om
klein geld mee te nemen en zoveel mogelijk gepast te betalen.
Ik hoop dat de volgende vergadering niet op een belangrijke
wedstrijddag van het voetbal valt en ik u allen weer kan
verwelkomen.

In verband met wijzigingen check of
bekijk altijd onze website:
www.fv-wbd.nl/agenda
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Verslag Algemene Vergadering van 19 oktober 2021
De voorzitter heet iedereen welkom op de uitgestelde Algemene
Vergadering die in februari vanwege de corona-pandemie niet kon
doorgaan. De 1,5 meter afstand is in de ban gedaan maar we moeten
elkaar nog wel in achtnemen om wederzijdse besmettingen te
voorkomen. Een twintigtal leden geeft acte de préséance op deze
avond.
Mededelingen van de bestuurstafel
Op 21 december kunnen we weer de traditionele bingoavond op touw
zetten. Dit betekent dat een aantal leden weer aan de slag kunnen om
er iets gezelligs van te maken. Het is alweer 3 jaar geleden dat deze
voor het laatst is gehouden. (2019: feestavond Calypso 25 jarig
bestaan, 2020: vanwege de corona). De avond is op 21 december.
Rondvraag
Piet meldt dat hij van de Nederlandse Antillen postfris bij zich heeft.
Als er belangstelling voor is dat kan men zich bij hem melden.
Che Chow Li laat een ingelijste collage zien gemaakt van postzegels
die door een kloostergemeenschap is gemaakt. Erg fraai. Een groot
aantal zegels zijn gebruikt. Men moet maar geduld kunnen opbrengen
om dit fraaie kunstwerk te maken. Monnikenwerk zogezegd! Een
ieder kan dit kunstwerk bewonderen waar in de pauze ook gebruik
van wordt gemaakt.
Behandeling jaarstukken 2020
Na de rondvraag vervolgt de voorzitter de agenda. Als eerste punt
komen de notulen van de Algemene Vergadering van februari 2020
aan de orde. Geen van de aanwezigen heeft hier een opmerking over
zodat deze akkoord wordt bevonden. Dit geldt ook voor het
jaarverslag van de secretaris over 2020.
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De penningmeester licht in het kort nog de jaarcijfers toe. Een
opmerking komt van een lid dat hij nog steeds niet achter de
schenking aan de Voedselbank staat. De penningmeester geeft aan
dat toentertijd dit besluit op democratische wijze tot stand is
gekomen. Hij licht verder toe dat de voornaamste reden is geweest
dat er bij deze stichting niets aan de strijkstok blijft hangen en dat er
ruimte is in het vermogen van de vereniging was om zo’n schenking
te doen. Hiermede is dit onderwerp afgesloten.
Er is een negatief saldo van € 2410 hetgeen veroorzaakt is door de
feestavond in het Calypso-theater van december 2019 (25-jarig
bestaan van de Vereniging).
Aansluitend verklaart Che Chow Li van de Kascontrolecommissie
dat na gedane controle van de boekhouding geen onregelmatigheden
zijn geconstateerd en dat de financiële jaarstukken in orde zijn
bevonden. Hiermee is de jaarrekening over 2020 vastgesteld en
akkoord bevonden.
Janny Vierbergen had zich al eerder aangemeld als reserve-lid van de
kascontrole-commissie. Zij komt nu voor het jaar 2021 in actie.
Annie Dik heeft zich als nieuwe reserve-lid aangemeld.
Verslag ‘’Nieuwtjesdienst’’
In 2020 is de Nieuwtjesdienst opgehouden te bestaan. Henk van de
Grind geeft nog een kleine toelichting op zijn verslag in de Lekbode.
Een hoofdstuk van een activiteit is afgesloten! De leden hebben geen
opmerkingen over dit verslag.
Verslag commissie ‘’taxaties en Nalatenschappen’’
Zoals beschreven zijn er weinig taxaties geweest. De commissie heeft
geen toevoegingen aan het verslag. De leden gaan akkoord.
Bestuurssamenstelling
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De secretaris en twee bestuursleden zijn aftredend. Zij allen hebben
besloten zich herkiesbaar te stellen en verlengen hun bestuursschap.
Het betreft de secretaris Ben Dik en de twee bestuursleden Yvonne
de Goede en Wim Gresnigt.
Vanuit de zaal komen geen
tegenwerpingen, zodat het bestuur voltallig blijft. Er klinkt
goedkeuring vanuit de leden.
Ook is er instemming over de verlenging van het Che Chow Li als lid
van de commissie ‘’Taxaties en Nalatenschappen”.
Hiermee is de het agendapunt ‘’Behandeling jaarstukken’’ afgesloten
en wordt de agenda verder vervolgd.
Beslissing over gedane schenkingen
In de ledenbijeenkomst van september is gesproken over ‘’wat te
doen’’ met de schenkingen die de vereniging heeft ontvangen.
Na overleg met de veilingmeester deelt de voorzitter het volgende
mede:
• Vele postfrisse zegels zijn nog frankeergeldig en kunnen dus
gebruikt worden voor verzending. Dit betekent dat deze
zegels eruit gehaald worden. De zegels zullen worden
gebruikt voor verzending van de Lekbode en post vanuit het
secretaraat.
• Ook aanbieding aan de leden van deze zegels via de veilingen
komt in beeld.
• Zegels van vóór 1950 komen als complete series in kavels,
die ter veiling/verloting ten goede komen aan de leden. Een
groot aantal zegels zijn niet postfris maar hebben plakresten al
dan niet goed zichtbaar.
• Uitgezocht gaat worden welke zegels bijzonder zijn vanwege
hogere cataloguswaarden. Ook hier worden kavels van
gemaakt.
• Er komen albums en insteekboeken met materiaal op tafels te
liggen tijdens de verenigingsavonden. Hieruit kunnen zegels
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•

•

of series los worden gekocht of als steekboek bij intekening te
koop worden aangeboden. Een gegadigde moet wel steeds een
hoger bod noteren. (Minimale verhoging € 0,50).
In voorjaar 2022 wordt bezien of een verenigingsmarkt vanuit
Stichting Binding mogelijk is. In het vroege voorjaar zo’n
happening organiseren is wenselijk gezien dat in mei/juni al
wat vakanties op de rol staan van de leden.
Wat te doen met de FDC’s is nog niet duidelijk. Wordt
vervolgd.

Piet van der Sleen en Jan Hoogerhuis i.s.m. de veilingmeester maken
een plan hoe om te gaan met het bovenstaande voorstel.
Een lid vraagt naar de mogelijkheid om inzichtelijk te maken wie de
inzender is van een aangeboden (veiling)stuk, m.a.w. afkomstig van
een lid of vanuit de schenking. Vanuit de bestuurstafel en de zaal
komt een reactie dat dit nooit gedaan is. Uit oogpunt van privacy is
dit niet wenselijk, zelfs onwettig. Ook wordt de noodzaak van
herkomst vanuit de zaal niet nodig geacht.
De leden zijn het eens over bovenstaande gedachtegang en het
bestuur gaat verder aan de slag om het een en ander te realiseren.
Wat gebeurde er verder op de avond: er werden van de 80
aangeboden veilingkavels 61 stuks onder bezielende leiding van Jan
Hoogerhuis verkocht.
Een ieder ging met een al dan niet gewonnen prijs naar huis.
(secretaris)
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Onbekend album.

Door Jan Hoogerhuis

Onlangs kwam ik in het bezit van een schitterend album uit China,
uitgegeven ter gelegenheid van de toetreding van China tot de Wereld
Handels Organisatie (WTO).
Het album is uitgegeven door de China International coins and stamp
coorporation in Hongkong.
Het album bevat, in het Chinees, van alle 141 aangesloten landen een
beschrijving en een postfrisse postzegel van dat land.
Het geheel zit in een prachtig groen boekomslag en is zodoende goed
beschermd.
Het album heeft een gelimiteerde oplage van 5000 stuks voor de gehele
wereld. Mijn album is nummer 1238, een redelijke jonge.
Op de komende verenigingsavond zal ik het album meenemen en als er
interesse voor is mag u een bod uitbrengen.

Postzegelmarkt

Wie o wie weet waar er in dit land nog de wekelijkse postzegelmarkt
gehouden wordt. Ik dacht in Amsterdam, maar de bureauredacteur van :
” Ons Amsterdam, Historisch tijdschrift Korenmetershuis “ melde dat de
plek ( maar waar ) waar de Postzegelmarkt van oudsher wordt of werd
gehouden momenteel open ligt. Wie weet meer?????
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Soorten postzegels

deel 16

door Jos du Floo

Vervolg Politieke propaganda
De toenmalige Sovjetunie gaf propagandazegels uit met meer politieke
doelstellingen. In 1929 kwam de eerste uitgifte van de propagandaserie
voor de industrialisering. Daarop de teksten “LATEN WIJ HET AANTAL
TRACTOREN
OPVOEREN”
en
“MEER
METAAL/MEER
MACHINES!”. In 1935 kwam de propagandaserie tegen de oorlog. In 1936
de ‘Brave Hendrikken’-serie van de jonge pioniers. Verder de ontelbare
series betreffende de vijfjarenplannen.
Sinds de jaren 1950 hebben alle communistisch gezinde landen op grote
schaal de postzegel gebruikt voor propagandistische doeleinden. NoordKorea spant de kroon met de uitgifte waarop president Nixon belachelijk
wordt gemaakt. Zo ook de propaganda-uitgiften tegen het Amerikaanse
imperialisme in Vietnam, Afrika en Latijns-Amerika (1971). Ook NoordVietnam gaf in 1965 een herdenkingszegel uit ter gelegenheid van de
zelfopoffering van de Quaker Norman Morrison wegens het neerhalen van
1000 vijandelijke vliegtuigen in 1966. Ook het tot zinken brengen van de
Amerikaanse oorlogsschip CARD werd met een postzegel opgehemeld.
Italië riep in 1954 en 1955 door middel van een postzegels zijn burgers op
tot eerlijke belastingaangiften. Venezuela gaf in 1974 met datzelfde doel
een serie postzegels uit met maar liefst 20 verschillende waarden.
Verkeersveiligheid was een item in Cuba, Duitsland, Turkije en Nederland.
Voedselproductie was voor Australië een gelegenheid. Verder
gezinsplanning in de Verenigde Staten en India, bestrijding van vervuiling
in Rhodesië, voorkoming van drugsmisbruik in Oostenrijk, Italië en de
Verenigde Staten, tegen het roken in Ethiopië en het voorkomen van
ongelukken in het toenmalige West-Duitsland.
Zee portzegels
Voor brieven die tegen extra betaling door Franse of Engelse schepen
werden vervoerd gaf Mexico gedurende 1875-1879 speciale
(Zee)portzegels uit. Die hadden de opdruk PORTE DE MAR. In 1879 werd
er een tweede serie van 6 zegels gedrukt die echter nooit zijn uitgegeven.
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Mexico werd in dat jaar namelijk lid van de UPU. Daardoor werd de
uitgifte overbodig.
Portzegels
Dit zijn eigenlijk strafportzegels. Die worden door postadministratie
uitgegeven indien de ontvanger strafport moet betalen indien ene poststuk
onvoldoende is gefrankeerd. Ze werden in principe niet aan het loket
verkocht maar bij uitzondering konden filatelistische diensten wel
postfrisse exemplaren aanschaffen. Ze zijn herkenbaar aan de volgende
teksten: POSTAGE DUE, TO PAY, A PERCEVOIR, A PAYER, TAXE,
TE BETALEN, SEGNATASSE, TAKSE PULU, PORTEADO,
ACOBRAR, BAJAR PORTO, MULTA, MULTADA, DEFIFIT,
CORRESPONDENCIA A DEBE, TIMBRE COMPLEMENTARIO
DEFICIENTE, DEFICIENTA, VOM EMPFÄNGER ZAHLBAR, PORTO,
TAXA DA PLATA, DOPLATIT, DOPLATA. Uiteraard is dit maar een
klein deel van de vele mogelijkheden.
Nederlands-Indië heeft de eer de eerste postzegel te hebben uitgegeven. Dit
was in 1845. Dit waren de zogenaamde ‘landmailzegels’. In 1847 werden
die vervangen door het landmail-stempel. De eerste ‘gewone’ portzegels
zijn op 1 januari 1859 door Frankrijk uitgegeven. Tot 1870 was er alleen
een waarde van 10 centimes verkrijgbaar. In haar jaar verscheen er een
zegel van 15 centimes. Het jaar daarop werd de serie uitgebreid met
waarden van 25 tot en met 60 centimes.
Wordt vervolgd

In verband met wijzigingen check of
bekijk altijd onze website:
www.fv-wbd.nl/agenda
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Kukemaguna (papaver):
De Kukemaguna (gewone papaver
of grote klaproos - Papaver rhoeas)
is een eenjarige bloeiende plant die
(ook in Estland) bloeit van mei tot
augustus. De plant is 16-90 cm
hoog, grote bloemen met een
diameter van 7-8 cm bestaan uit
vier bloemblaadjes. In tegenstelling
tot andere soorten van onze
papavers, geeft het de voorkeur aan
kalkrijke groeiplaatsen. De felrode
bloesem is erg opvallend. Het oog
van een bij of hommel ziet het echter heel anders, omdat de bij helemaal
geen rood ziet, maar in plaats daarvan alleen ultraviolet licht kan
waarnemen. Vanuit het oogpunt van bestuiving is het zicht van het insect
natuurlijk belangrijker dan dat van een persoon. Gelukkig bevalt de kleur
van de papaver ook het menselijk oog, en ervaart het als een mooi onkruid
is het een populaire schoonheidsplant. Naast Europa groeit de papaver ook
in Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. De Postdirectie
van Estland gaf op 20 mei 2021 een postzegel met een nominale waarde
van € 4,00 uit met de fraaie afbeelding van de papaver en in een aantal van
12.000 stuks, in velletjes van 10 stuks, ontwerper Indrek Ilves. De papaver
die in Nederland groeit, komt vooral voor op droge zanderige grond die
kort geleden omgewoeld is, zoals op spoordijken of op opgespoten
zandvlaktes. De zaden van de klaproos behouden onder de grond erg lang
hun kiemkracht en ontkiemen als ze, soms na jaren, weer aan de
oppervlakte komen. De klaproos is dan ook een echte pioniersplant.
Klaproos heeft geen nectarklieren, maar levert hoogwaardig stuifmeel voor
bijvoorbeeld de honingbijen. Klaprooszaad ontkiemt vooral wanneer de
grond wordt verstoord. Zeverschijnen soms als uit het niets in onze tuinen.
Daarom verschenenze op de slagvelden in Vlaanderen tijdens de Grote
Oorlog, waar inde loopgraven en de bomkraters hele velden klaprozen
uitbundig
in
bloei stonden, zoals het gedicht In Flanders Fields van John McCrae
beschrijft. Papavers die de velden nog jaren rood kleurden.
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Zomaar mooie vogeltjes
Hier had ook een leuke inbreng, advertentie, vraag of wat dan ook
van u kunnen staan. In de volgende Lekbode wellicht???

In verband met wijzigingen check of
bekijk altijd onze website:
www.fv-wbd.nl/agenda
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Van de veilingmeester

door John de Vries

De oktoberveiling ligt weer achter ons. Een meer dan goede
opbrengst, ondanks het feit, dat het ook dit weer een kleine veiling
was. Van de tachtig kavels werden er zestig verkocht. Hulde aan
veilingmeester Jan Hoogerhuis! De liquidatiekavels waren zeer in
trek. Liquideren zit een aantal leden kennelijk in het bloed. Of waren
het de lage inzetprijzen?
De novemberveiling die nu voor u ligt, is eigenlijk weer zo’n veiling:
een mix van van alles en nog wat : eerst een stuk klassiek Nederland
en Overzee. Er zit een mooie telegramzegel bij. Daarna slaan we
weer aan het liquideren. Vervolgens de kleinere losse kavels en
partijtjes Europa en Wereld en hier en daar een stockboek.
Werp ook een blik in de doosjes afgeweekt. Leuk uitzoek- en voor de
fijnproevers stempel- en plaatfoutenmateriaal.
Kom allemaal weer gezellig op de clubavond meebieden! Schriftelijk
of per e-mail bieden kan natuurlijk ook weer, maar er zelf bij zijn is
natuurlijk toch het leukst!

Tot binnenkort.
Schriftelijk of per e-mail bieden kan ook!
e-mail: vriesjg@casema.nl
Tel. 0343-539944
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* = ongebruikt met plakker
kavel omschrijving
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

p.f. = postfris
uitv.

ned postbewijs nr. 3 klein scheurtje
telegram nr. 11 luxe
ned-ind nr. 1 dune plek
ned-ind nr. 8 mooi exeplaar
ned-ind nr. 11 en 12 pracht
ned-ind nr. 13 en 15
ned-ind nr. 71a hoogstaand keur
ned-ind nr. 99-114 mooie serie
ned-indie nr.152 pracht
ned-ind nr. 154 pracht
ned-in nr. 158 pracht
ned-ind nr. 160-64 mooi
ned-ind nr. 186-94 mooi
ned-nw-guinea nr. 30-37 mooi
ned-nw-guinea fdc nr. 11
ned fdc nr. 34 beschreven
fdc nr. 35 en 37 beschreven
fdc nr. 36 beschreven
fdc nr, 38 beschreven
fdc nr.47 onbeschreven
curacoa nr. 158-63 pracht
ned-ant nr. 230, 231 en 244
suriname nr. 37 pracht
suriname nr. 276-77 mooi
reich mi nr. 375-77 pracht
reich mi nr. 609-16
reich mi nr. 806-09 pracht
bund mi nr. 113 en 115 pracht
bund mi nr. 1206-08
bund mi block 50 luxe
ned nr. 274-77
nr. 279-82
nr. 283-86
nr. 287-88
nr. 296-99
nr. 310-12
nr. 318-22
nr. 347
nr. 348
nr. 323-24
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0
0
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0/x
0
0
0
0
0
0
0
pfr
pfr/0
x
x
x
(x)
x
x
pfr
pfr
0
0
0
x
0
x
x
0
0
x

0 = gebruikt
cat.wrd inzet
90,00
45,00
120,00
8,00
8,00
4,00
7,50
10,50
10,00
10,00
10,00
3,50
2,70
10,00
3,00
30,00
7,00
25,00
25,00
70,00
4,00
5,50
5,00
7,00
15,00
22,00
4,50
58,50
7,00
6,50
18,00
14,00
9,00
9,00
8,00
6,00
18,00
17,75
40,00
8,00

5,00
15,00
8,00
1,75
1,75
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
0,85
0,50
1,75
0,50
3,00
0,80
2,50
2,50
10,00
1,25
1,00
1,00
1,00
3,50
4,00
1,25
7,50
1,75
2,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

kavel
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

omschrijving

uitv.

nr. 371
nr. 373
nr. 487-89
nr. 535
nr. 536
nr. 537
nr. 555
nr. 568-72
nr. 573-77
nr. 583-87
ned. 4 oude brieven voorfilatelie
monaco blok 10 ver. Europa
zwitserland partijtje series wo hoge wrd
portugal blok 14
liechtenstein blok 2 speciaal stempel
liechtenstein blok 12 t/m 15
ned partijtje uit pzb 1 t/m 12
ned rzb9gelopen met pzb en blokken
reich diversen op propvolle insteekkaart
reich bohemen en moravie 39/45 veel series
reich generalgouvern 39/45 veel series
eng kolonien mooie coll met beter op bladen
ned.overzee op stockkrt mooi materiaal
schepen op stockkrt zeer goed materiaal
ned combi's uit pzb juliana regina op kaartje
motief divers op stockkrten
suriname op stockkrt postfris pracht
aruba nr. 49 en 50
aruba nr. 51-53
aruba nr. 54-56
aruba nr. 57-59
ned collectie modern in stb vnl pfr
hongarije heel veel vellen in map
zwitserl/monaco mooie series op kaartjes
ned/frank op 2 stockkrten
ned en diversen op 4 stockkrten mooi
afgeweekt in zakje
rusland afgeweekt in plasrtic doos
ned afgeweekt veel materiaal in doosje
ned en diversen afgew in doosje
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cat.wrd

x
x
0
0
0
0
0
x
x
pfr

40,00
45,00
17,50
4,00
6,00
20,00
13,00
35,00
28,00
20,00

pfr
pfr/0
pfr
0
0
pfr
pfr

42,00
110,00
80,00
32,00
23,50
20,00
hoog
40,00

pfr/x
pfr
pfr
pfr
pfr
pfr

hoog
hoog
35,00

4,00
6,50
6,50
7,00

inzet
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
10,00
4,00
1,00
10,00
5,00
4,00
4,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
8,00
5,00
2,00
1,00
2,00
0,45
0,70
0,70
0,75
8,00
2,00
1,50
3,00
3,00
1,00
2,00
2,00
2,00

BIEDFORMULIER
Mocht u verhinderd zijn om zelf tijdens de veiling mee te bieden en
bent u toch geïnteresseerd in een kavel, maak dan gebruik van dit
formulier. Noteer het betreffende kavelnummer, de omschrijving en
uw maximale bod en vergeet vooral niet het formulier in te leveren
bij onze veilingmeester. Hij zal dan voor u meebieden.
Ja, ik ben geïnteresseerd in de volgende kavels:
kavelnummer omschrijving

mijn maximale bod

Ondergetekende biedt op de hierboven ingevulde kavels mee.
Naam
Adres
pc+woonplaats
telefoonnummer
Handtekening

21

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

Evert Schuur
evertschuur@hotmail.com

Secretaris

Ben Dik
Filatelie.wijk@gmail.com

Penningmeester

Jos du Floo
Tel: 0343-576736
dufloo@kpnmail.nl

Bestuurslid

Yvonne de Goede
yvonne.degoede@ziggo.nl

Bestuurslid

Wim Gresnigt
wim.gresnigt@casema.nl

Commissie PR

Janny Vierbergen
Tel: 030-2881087

Commissie
Taxaties en
Nalatenschappen

Henk van der Grind
Han Mulder
Che Chow Li

Filatelistische
Nieuwtjesdienst

Medewerkers
Veilingmeester
en dialezingen

Redactie

John de Vries
Tel: 0343-539944
vriesjg@casema.nl

Webmaster

Han Mulder
Tel: 0343-591568
norma.han@casema.nl

Jos du Floo

Kopij graag binnen voor
het eind van de maand.
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