VERENIGINGSBLAD
van de
Amersfoortse Filatelisten Vereniging
opgericht op 23 November 2004

Jaargang 17. nummer 1/2
Januari-Februari 2019

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen K.v.K nr. 40506510
Het Bestuur:
Voorzitter

G.A.Montfrooij
Alberikpad 23. 3813 KT Amersfoort
Tel. 033-4724131 e.mail:ben.montfrooij@casema .nl
VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Secretaris
Penningmeester
Ledenadministratie
rondzend verkeer

Mw.M.van der Weijden-van Dijk
Grienden 67. 3831 HP Leusden
Tel. 033-4945343 e.mail:marionvdweijden@gmail.com

Rondzending extern H.W.Th.Kreijne
2e Secretaris
Engweg 76. 3828 CJ Hoogland
Tel.033-4330218 e.mail:hkreijne41@gmail.com
Veilingadministratie J.C.Kroon
Boerspad 18. 3815 NJ Amersfoort
Tel. 033-4726646
e.mail: jan.kroon@casema.nl
Redactie maandblad J.J.P van der Vat
Boerspad 13. 3815 NJ Amersfoort
Tel. 06-21413789 e.mail: jjpvdvat@gmail.com
Commissariaten
Rondzending intern

Nieuwtjesdienst
5 cent boeken
Webmaster

Ereleden
P.Walraven
D.H.Bunschoten

M.C. Frigerio
Watermolen 26 , 3833 ZG Leusden
Tel. 033-4320610
G.J.M.Dorrestijn
Utrechtseweg 37c . 3818 EA Amersfoort
Tel. 033-4619162
M.C.Frigerio
Watermolen 26 , 3833 ZG Leusden
Tel. 033-4320610

Beste leden. Het jaar 2018 hebben we
afgesloten en het nieuwe postzegeljaar
gaat weer beginnen. Een nieuw jaar waar
in we hopelijk allemaal gezond zullen
blijven en bezig kunnen zijn met onze
hobby " HET VERZAMELEN VAN POSTZEGELS". Wij het bestuur, zullen ook dit
jaar onze best doen om er een leuk
postzegeljaar van te maken.
Ben Montfrooij.
Redactioneel
De Heer J.J. de Bruin, eigenaar van
Postzegel veiling J.J.de Bruin
heeft zich als sponsor hiervan
voorlopig weer beschikbaar gesteld.
Met dank van onze vereniging.
Deze keer een artikel van ons lid
Henry Schotkamp over het eiland
Helgoland dat in 1890 door een ruiling
in handen kwam van het Duitse Rijk.
De postzegels hadden echter de beeldtenis van de Engelse koningin Victoria.

Amersfoort
Emmen

Rekeningnummers A.F.V
Algemene rekening ( contributie e.d)
AFV Amersfoort
NL78 SNSB 0937 0067 26
Rekening ten behoeve van het Rondzendverkeer
AFV RONDZENDING Amersfoort
NL57 SNSB 0947 7858 41
Rekening ten behoeve van de Nieuwtjesdienst
AFV Nieuwtjesdienst Amersfoort
NL22 INGB 0000 2416 39
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veel lees plezier
Jacques van der Vat

Uitnodiging
Aan de leden en hun introducé(s) voor het bijwonen van de verenigingsavond op
maandagavond 28 januari en maandagavond 25 februari.
De avonden worden gehouden in wijkgebouw " de BRON " aan het Vogelplein 1 in Amersfoort.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en de avond begint om ± 20.15 uur
U heeft dus tijd om met mede verenigingsleden van gedachten te wisselen en postzegels te ruilen.
Agenda Verenigingsavond 28 januari 2019
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Rondvraag
4. Veiling
5. Pauze

6. Bingo
7, Aanwezigheid prijzen
8.Trekking kavel prijzen
9. Restanten veiling
10. Sluiting

Agenda Verenigingsavond 25 februari 2019
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Rondvraag
4. Veiling
5. Pauze

6. Bingo
7, Aanwezigheid prijzen
8.Trekking kavel prijzen
9. Restanten veiling
10. Sluiting

Overige vergaderingen in 2019
Maart
April
Mei
Juni

25-3-2019 jaarvergadering
29-4-2019
27-5-2019
24-6-2019

September 23-9-2019
Oktober
28-10-2019
November 5-11-2019 St.Nikolaas
December 16-12-2019

Van de ledenadministratie
Mutaties en adreswijzigingen kunt U richten aan de ledenadministratie.
Overleden:De Heer v.d.Reek
De Heer A.Veenendaal
Op gezegd als lid: De Heer van Nus
Bingo
In juni is de hoofdprijs niet gevallen. Hij is nog steeds beschikbaar.
Als u in januari binnen 62 nummers bingo roept is deze hoofdprijs voor u, in februari 63.
OPROEP AAN ALLE LEDEN
Koop uw frankeer en nieuwe postzegels bij onze nieuwtjesdienst,
dit geldt ook voor uw zakelijke en bedrijfspostzegels.
De prijzen zijn hetzelfde als in de winkel, het postkantoor en post.nl.
Bij voldoende omzet plaatst Post NL een advertentie in ons verenigingsblad.
Zoals u weet is de contributie voor volgend jaar hetzelfde gebleven als dit jaar €40,00.
U kunt deze nu al overmaken giro NL78 SNSB 0937 0067 26 onder vermelding contributie 2019.
Wilt u de vereniging sponsoren voor het in kleur uitbrengen van ons maandblad?
Stort dan uw bijdrage op het zelfde rekeningnummer onder vermelding van BLAD.
Namens de penningmeester alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bedrag over te maken op IBAN NL78 SNSB 0937 0067 26
ten name van Amersfoortse Filatelisten Vereniging.
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Verslag ledenbijeenkomst 26 november 2018
Weer de jaarlijkse wat feestelijke sinterklaasbijeenkomst. Dat Sinterklaas in de geest aanwezig was
bleek wel uit de volgeladen prijzentafels. Vol goede moed opende de voorzitter om 20.15 uur de
bijeenkomst. De avond startte met de eerste bingoronde waarbij extra prijsjes beschikbaar waren
voor de eerste persoon die de bovenste rij volledig had aangekruist. Bij het 35e getal was dit zover.
Daarna op naar het hele formulier. Dit lukte de eerste bij het 67e getal. Daarna ging het snel.
Opvallend vond ik dat het vooral de dames waren die naar voren kwamen. Vervolgd werd met een
mini-veiling van 10 kavels. De hoogste prijs (€ 10) werd geboden voor kavel 10 (een verrassing).
In de pauze werden hapjes aangeboden door ons lid M. Frigerio. Deze vielen goed in de smaak.
Na de pauze werden eerst 18 flessen wijn verloot. Zij vonden gretig aftrek.
De avond werd besloten met een tweede bingoronde. Nu waren er extra prijzen voor de persoon die
de onderste rij het eerst had afgestreept. Dat bleek op het 33e getal. Maar de winnaar van de eerste
prijs deed het heel knap, bij het 55e getal klonk al "Bingo".
Om 22.30 uur ging men voldaan (en sommigen volbeladen) weer huiswaarts.
Henk Kreijne
Verslag ledenbijeenkomst 17 december.
Met 27 aanwezige leden was het een gebruikelijke opkomst. In zijn welkomstpraatje riep de
voorzitter de leden op met suggesties te komen om volgend jaar als jubileumjaar te vieren
(80 j. Phil Ver. Amersfoort, 50 j. De Kei, 15 j. AFV). We zijn benieuwd naar de voorstellen.
Bij de rondvraag werd geinformeerd naar de bijdrage tot nu toe voor de kleurendruk in ons
verenigingsblad. Antwoord: in 2018 €180, 2019 €35 (tot nu toe). In de loop van de bijeenkomst werd
dit verdubbeld tot € 70,-.
Daarna de veiling met aansluitend 4 kavels voor het attentiefonds.
Na de pauze de normale bingo. De hoofdprijs bleef ook dit keer onaangeroerd, want i.p.v. op het
60e getal, klonk voor het eerst "Bingo" op het 66e getal. Penningmeester tevreden.
Na de aanwezigheidsprijzen (ja, echt, de prijswinnaars waren er) werden drie kavelprijsjes getrokken.
Slechts één koper bleek het juiste kavel te hebben en dat was een schriftelijke bieder.
De avond werd besloten met een relatief kleine restanten-veiling (30 kavels). Het hoogste bedrag
ging naar kavel 7 (€ 15,-).
Om 21.50 u wenste de voorzitter alle aanwezigen plezierige kerstdagen en een goede jaarwisseling.
Henk Kreijne

Wetenswaardigheden Decemberveiling 2018.
De laatste veiling in 2018. Een niet al te grote opkomst (ca.25). Dit resulteerde in een lauwe veilingintereresse.
Gelukkig waren er nog schriftelijke bieders die de helft van de verkoop voor hun rekening namen.
Het was op de veilinglijst “Ned.O.G.” wat de klok sloeg.
In totaal stonden er weer 50 (50) kavels op de lijst.
Vier (vier) inzenders waren verantwoordelijk voor de (veiling)vulling.
Van de 50 (50) kavels werden er 13 (20) verkocht. Dit is 26% (40%).
In totaal kocht men voor 306,50 (168,50).
7 (7) Kopers vonden iets van hun gading
Er waren 2 (1) schriftelijke bieders.
Dit keer werden er 4 (2) kavels ingebracht voor het Attentiefonds. Ze brachten 9 (5)euro op.
De veilingmeester kan zich voorstellen dat het veilingaanbod af en toe wat eenzijdig oogt.
Het wordt op prijs gesteld indien de leden suggesties doen voor een gevarieerder aanbod.
Ook kunnen leden kavels leveren voor de veiling.
En voor de schriftelijke bieders (dat kan prima via de mail gestuurd worden). Bij het uitbrengen van een bod
op een kavel kan niet alleen de inzetprijs geboden worden maar ook een maximaal bod (m.a.w. meer wil ik
er niet voor betalen). Het bod wordt toegeslagen aan de hoogste bieder , (bijv: inzet €10,00: de schriftelijke
bieder meldt max. €18,00 ; de zaalbieder gaat tot €12,00; dat betekent dat de schriftelijk bieder voor €13,00de nieuwe eigenaar wordt.
De veilingmeester.
* De getallen tussen haakjes betreffen de cijfers van de oktoberveiling.
Voor vragen of opmerkingen kunt u me altijd via de email bereiken: jan.kroon@casema.nl
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Het bestuur
wenst alle leden
donateurs
en adverteerders
een gezond en voorspoedig nieuw jaar toe
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DE AMERSFOORTSE FILATELISTEN VERENIGING ORGANISEERT IN SAMENWERKING
MET POSTZEGELVEILING J.J. DE BRUIN
EEN POSTZEGEL, MUNTEN EN ANSICHTKAARTEN BEURS

DE BEURS WORDT GEHOUDEN IN " DE BRON " , VOGELPLEIN 1 TE AMERSFOORT
HIJ IS GEOPEND VAN 13.30 TOT 16.00 UUR
DE WOENSDAGMIDDAGEN ZIJN OP WOENSDAG, 16-01-2019, WOENSDAG 20-02-2019
OP WOENSDAG 13-03-2019, IS DEZE VERSCHOVEN IN VERBAND MET DE VERKIEZINGEN
DE TOEGANG IS GRATIS EN ER IS VRIJ PARKEREN OP HET VOGELPLEIN
KLEINE TAXATIES ZIJN OP DEZE MIDDAG VRIJBLIJVEND MOGELIJK
VOOR INLICHTINGEN: J.J.P van der Vat, 06-21413789
BENT U GEÏNTERESSEERD IN ONZE VERENIGING KIJKT U DAN OP
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www.amfiver.nl

