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WIE WAT WAAR 

 
Drukwerk: Drukkerij De Gans 
Maaslander 31, Amersfoort 

 
Overname van artikelen is toegestaan na schriftelijke toestemming van het bestuur. 

BESTUUR 
Voorzitter Martien (M.A.G.M.)  

van Helvert 
voorzitter@deloupeleusden.nl 

033-4946454 
Vicevoorzitter Dick (D.J.G.) Kroon vicevoorzitter@deloupeleusden.nl 

06-48422246 
Secretaris Trientsje (T.) Dijkstra-

Postma 
Landweg 6, Leusden 

secretaris@deloupeleusden.nl 
06-11003145 

Penningmeester Geurt (G.) Ditewig penningmeester@deloupeleusden.nl 
0318-513222 

Financiën NL29 INGB 0003 0845 83 t.n.v. Penningmeester De Loupe 
Website www.deloupeleusden.nl  

   
RONDZENDVERKEER (RZV)  
Contactpersoon Michel (M.) Jimmink 

Benedictijnenhove 25 
3834 ZA Leusden 

rondzending@deloupeleusden.nl 
033-4945392 

 
Financiën RZV NL13 INGB 0003 0375 35 t.n.v. De Loupe RZV 

   
OVERIGEN 
Redactie club-
blad 

Trientsje (T.) Dijkstra-
Postma 

redactie@deloupeleusden.nl 
06-11003145 

Kavelbeheer Mees (M.A.) Heijink 
Coniferenlaan 17 

3904 KR Veenendaal 

0318-524595 

Leden 
administratie 

Dick (D.P.) Klaassen d.p.klaassen@hccnet.nl 
033-4946125 

Pers Leo (L.J.) van Asselen lva51@hotmail.com 
Verspreiding 
clubblad 

Anita (A.M.) Menting 
 

am.menting@ziggo.nl 
033-4630445 

Clubcatalogi 
Europa 

Mees (M.A.) Heijink 0318-524595 

   
ERELID Toos (C.A.) Lijnsvelt-v.d. Heuvel 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
EN BESTUURSMEDEDELINGEN 

Beste postzegelvrienden en vriendinnen, 

 

Allereerst mijn complimenten aan de leden die op 23 september aan-

wezig waren en serieus hun best deden zich aan te passen aan de be-

perkingen op de mobiliteit die vereist zijn om de veiligheid en gezond-

heid van allen zoveel als mogelijk te waarborgen.  

Eind oktober komen we opnieuw samen en de instructies zijn bijna de-

zelfde als die van september. Het voornaamste verschil ligt erin dat we 

in opvolging van het dringend advies van de overheid besloten hebben 

dat de aanwezigen een mondkapje moeten gebruiken. Dat betekent 

concreet dat bezoekers een mondkampje moeten dragen bij binnen-

komt tot het moment dat  ze gaan zitten. Weer opstaan, betekent dat 

het mondkapje weer wordt omgedaan.  

Lastig, maar het is voor het goede doel ! 

Een ander verschil is er ten aanzien van het afrekenen van kavels. Om 

dit veilig en zonder misverstanden uit te voeren, willen we dat dege-

nen die iets gekocht hebben op volgorde van hun biednummer komen 

afrekenen. Zij krijgen een overzichtje van hun gekochte kavels uitge-

reikt en halen daarmee vervolgens in de kleine zaal de bijbehorende 

kavels af bij de kavelbeheerder. 

De ledenbijeenkomst van woensdag 28 oktober vindt opnieuw plaats 

in de grote zaal van De Til en daar zijn zitplaatsen voor dertig bezoe-

kers, niet meer en niet minder ! De kleine zaal is dan weliswaar ook in 

gebruik, maar uitsluitend om de kavels van de reguliere en de restan-

tenveiling overzichtelijk te kunnen tentoonstellen.  

We beperken de vrije toegang om zo de veiligheid van iedereen te op-

timaliseren. Daarbij geldt dat “wie het eerst komt, het eerst maalt”. 

Dat kan dus ook betekenen dat er niet voor iedereen een zitplaats is 

en een of meer bezoekers onverrichterzake terug naar huis moeten. 

Als dat geval zich voordoet dan rekenen wij op uw begrip. Om de druk  
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VERVOLG VOORWOORD  
 

te minimaliseren, hebben we moeten beslissen dat niet-leden op 28 

oktober niet toegelaten worden.  

Vertoont u verschijnselen die mogelijk op een virus wijzen, blijft u dan 

alstublieft thuis !  

 

Op 13 oktober maakte premier Rutte bekend dat alle horecaonderne-

mingen (tenminste) vier weken moeten sluiten. De Til is een horecabe-

drijf, maar mag wel ruimten beschikbaar stellen voor vergaderingen 

met maximaal dertig personen en zonder de verkoop van eten en drin-

ken. De bar is dus gesloten. Het is de aanwezigen echter wel toege-

staan een flesje water of frisdrank mee te nemen. Alcoholische dran-

ken zijn streng verboden.  

 

Bij voorbaat bied ik mijn excuses aan voor het moeten presenteren 

van enkele agendapunten voor de bijeenkomst in oktober en later. Er 

zijn dit jaar zoveel vergaderingen vanwege corona niet doorgegaan dat 

diverse onderwerpen en besluiten vooruitgeschoven moesten worden. 

Van enkele daarvan treft u nu de stukken in dit clubblad aan. In no-

vember volgt (hopelijk) nog de begroting voor 2021, want deze vergt 

als basis o.a. een goedgekeurde jaarrekening.  

In dit clubblad staat het bestuurlijk voorstel voor een herzien Huishou-

delijk Reglement. Lees het s.v.p. zorgvuldig door en mail eventuele 

vragen en suggesties naar het secretariaat. In de novembervergade-

ring komen wij met een eventueel aangepaste versie waarin we ook 

ingaan op de ontvangen opmerkingen.  

In 2018/2019 stelden wij de privacyverklaringen van onze vereniging 

vast. Ze hebben betrekking op de wijze waarop wij in De Loupe om-

gaan met de bescherming van de privacy van onze leden èn de privacy 

van de bezoekers van onze website. Bij herlezing bleek dat er behoefte 

was aan een meer heldere en beknopte tekst. Het bestuur  
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VERVOLG VOORWOORD  
 

verzoekt u in te stemmen met beide verklaringen welke vervolgens op 

de website zullen komen staan. 

En last but not least treft u in dit clubblad de jaarrekening 2019 aan 

die het bestuur onlangs vaststelde. De kascontrolecommissie be-

staande uit de heren Den Boer en Van Vuure heeft hierover overleg 

gevoerd met de penningmeester en de vice-voorzitter. Het resultaat 

hiervan wordt vastgelegd in een schriftelijke verklaring welke in het 

volgende clubblad wordt opgenomen. Heeft u vagen of opmerkingen 

over de cijfers en/of de verklaring dan verzoek ik u deze vooraf te mai-

len naar het secretariaat zodat de definitieve vaststelling vlot kan ver-

lopen. 

Ik zou het bijna vergeten: de redacteur heeft me verzocht jullie drin-

gend te vragen om kopij ten behoeve van ons clubblad aan te leveren.. 

In totaal is er sinds de lancering van “mijn favoriet” al achttien keer 

een (soms meerdelig) artikel gepubliceerd en bewerkt Dick Klaassen 

regelmatig artikelen uit andere bronnen. Al die verhalen maken ons 

clubblad een stuk lezenswaardiger maar iemand moet ze wel schrijven. 

Iets voor jou ?    

Tot ziens op 28 oktober       
Martien van Helvert, Voorzitter 
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ADVERTENTIE 
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AGENDA / VERGADERDATA / LEDENAMINISTRATIE 
 

 
Agenda 28 oktober 2020 

Locatie: De Til, Hamersveldseweg 30, Leusden 
 

  19:00-20:00 uur: Postzegelen / Bekijken kavels 
1. Opening en welkom  
2. Bestuursmededelingen 
3. Verloting aanwezigheidsprijzen 
4. Veiling 
5. Pauze  
6. Verloting 
7. Restantenveiling 
8. Sluiting 

 

Dit jaar: 
 25 november 
 
Beursdata in 2020 Zie ook het achterblad 
14 november en 12 december 
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VAN DE LEDENADMINISTRATIE 
 

Tegen het lidmaatschap van de onderstaande nieuwe leden zijn geen bezwa-

ren ingebracht. Derhalve zijn zij nu volwaardig lid van de Loupe. Welkom He-

ren! 

 

P.A. van Dongen, Kerkstraat 44, 5268 AG Helvoirt, 

N.W. Bruin, Zuiderplantsoen 22, 3972 BD Driebergen en 

R. Vaandrager, Pluvierenweg 9-330, 3898 LL Zeewolde. 

 

Tot onze spijt heeft D.W. (Dick) Mulder, Hilhorstpoort 13, 3833 HT Leusden 

zijn lidmaatschap beëindigd.  

 

Daar staat tegenover dat 

 

J. (Jan) Mulder, Hunze 7, 3961 JA Wijk bij Duurstede 

 

aangegeven heeft lid te willen worden. (Ik weet niet of er een verband tussen 

die twee bestaat.) 

Indien er bezwaren zouden zijn tegen zijn lidmaatschap, moet u dit voor 15 

november 2020 schriftelijk melden bij de secretaris. 

Tot die tijd: van harte welkom! 

 
Dick Klaassen, ledenadministrateur  
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ADVERTENTIE  
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VERSLAG LEDENVERGADERING VAN 23 SEPTEMBER 2020 
 

De voorzitter opent de bijeenkomst die hedenavond bezocht wordt 
door 29 leden. Ze vindt plaats in de grote zaal van De Til die dankzij de 
gebouwbeheerder is ingericht conform de bepalingen van de anti-co-
ronamaatregelen. De kavels van beide veilingen zijn door kleine groep-
jes te bezichtigen in de kleine zaal.  Vanwege het bijzondere karakter 
van deze bijeenkomst worden er foto’s gemaakt voor het archief en il-
lustratie van het clubblad.  
In het clubblad is de organisatie van de avond al uitvoerig beschreven 
en de voorzitter benadrukt dat hij erop rekent dat iedereen welwillend 
meewerkt aan het nakomen van de instructies. Alleen dan kunnen we 
ook in de komende maanden weer voorzichtig en met een maximaal 
aantal van 34 leden hier met onze hobby bezig zijn. Daarbij zijn we 
overigens ook afhankelijk van de mogelijkheden die De Til heeft om 
twee zalen beschikbaar te stellen voor onze bijeenkomsten. Alleen zo 
is er namelijk de ruimte voor zowel de leden als voor de veilingkavels. 
Omdat alle leden al zeer ruim voor acht uur aanwezig zijn kan er direct 
worden begonnen met het bekijken van de kavels van de reguliere vei-
ling en later zelfs ook van die van de restantenveiling.   
In april berichtte het bestuur in de corona-special al over het overlij-
den van de leden Gerda van Hamersveld en Dick Ruyter. Vanavond 
herdenken de leden hen gedurende een minuut stilte.  
Omdat de bijeenkomst uitdrukkelijk ook een feestelijk karakter heeft, 
geeft het bestuur een rondje. De loterij komt te vervallen, maar de 
aanwezigheidsprijzen vinden hun weg.   
En dan volgen de veilingen. De kavels worden niet meer getoond, want 
daarvoor ontbreekt de ruimte, zelfs in de grote zaal. Van de reguliere 
kavels wisselen er 26 van de 55 van eigenaar. De restantenkavels sco-
ren aanzienlijk beter: 60 van de 69 worden verkocht. De twee sterka-
vels gaan terug naar de inzender.  
De voorzitter dankt ieder voor het serieus omgaan met de anderhalve-
metermaatregel en sluit even na tien uur de bijeenkomst.  
 

Verslag: Martien van Helvert 
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KAVELLIJST 28 OKTOBER 2020 

 

Nr. Land Cat. Omschrijving Kwal. Cat.wrde   Inzet  

1 Nederland nvph 1    strip van 2 O  € 200,00   € 19,00  

2 Nederland nvph 3 O  € 170,00   € 12,00  

3 Nederland nvph 134 XX  €   50,00   €   9,00  

4 Nederland nvph 225/8 X/XX  €   64,00   €   9,00  

5 Nederland nvph blok R.C O      €   2,00  

6 Nederland nvph Automaatstroken XX  €   15,00   €   1,50  

7 Nederland nvph Elfstedentocht 1968 O      €   1,00  

8 Nederland nvph Cour Jus.44/58  2x XX  €   34,00   €   2,00  

9 Nederland nvph div O  € 230,00   € 17,00  

10 Nederland nvph vel deel nr 175 60x XX  €   30,00   €   3,00  

11 Curaçao nvph 141/50 XX  € 122,00   € 10,00  

12 Duitse Rijk mi 429 XX  € 170,00   € 19,00  

13 Duitse Rijk mi 669/70brief O  €   24,00   €   2,00  

14 Duitse Rijk mi 686/8 O  €   70,00   €   4,00  

15 Oostenrijk mi 911  strip 2 XX  € 260,00   € 15,00  

16 Oostenrijk mi 341/59 X  €   31,00   €   3,00  

17 
Liechten-
stein mi div O  €   75,00   €   5,00  

18 Antiqua mi 20 O  €   30,00   €   2,50  

19 Oostenrijk mi 324/26 XX  13.00   €   6,00  

20 Oostenrijk mi 2980-3093-3192 XX      €   2,00  

21 Oostenrijk mi div. XX  €   18,70   €   8,00  

22 Nederland nvph 313/17 XX  €   13,50   €   2,75  

23 Nederland nvph 538/41 XX  €   17,00   €   3,50  

24 Nederland nvph 544/48 XX  €   16,60   €   3,00  

25 Nederland nvph 550/55 XX  €   52,00   €   9,50  

26 Nederland nvph 556/60 XX  €   90,00   € 17,50  

27 Nederland nvph div.    €   30,00   €   3,00  

28 Nederland nvph 17 O  €   25,00   €   5,00  

29 Nederland nvph 45 O  €   22,50   €   4,00  

30 Nederland nvph 257/60 O  €   42,50   €   8,00  

31 Nederland nvph 346/49 O  €   99,00   € 20,00  

32 Bulgarije mi 3273/77   vogels O  €     5,50   €   1,00  

33 Bulgarije mi 3303/6     vogels O  €     4,25   €   1,00  
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VERVOLG KAVELLIJST 28 OKTOBER 2020 
 

Nr. Land Cat. Omschrijving Kwal. Cat.wrde  Inzet  

34 België mi 1100/9 XX  €   12,00   €   2,50  

35 Roemenië mi 1574 O  €   22,50   €   4,50  

36 Roemenië mi 1576 O  €   22,50   €   4,50  

37 Roemenië mi 2553/58 XX  €   10,50   €   2,00  

38 Berlijn mi 689/92 XX  €     8,00   €   2,00  

39 
Zuid-West-
Afrika mi 289/91 XX  €     4,25   €   1,00  

40 
Zuid-West-
Afrika mi 373/88 XX  €   55,00   € 10,00  

41 
Zuid-West-
Afrika mi 402/5      vogels XX  €   35,00   €   7,00  

42 
Zuid-West-
Afrika mi 406/8 XX  €     4,75   €   1,00  

43 
Zuid-West-
Afrika mi Blok 1 XX  €   12,50   €   2,00  

44 
Zuid-West-
Afrika mi 409/12 XX  €     9,50   €   2,00  

45 
Zuid-West-
Afrika mi 420/22 XX  €     7,50   €   1,50  

46 Suriname nvph 239/42 O  €   22,50   €   4,00  

47 DDR mi 251/55 O  €   75,00   € 15,00  

48 Duitsland mi 161 O  €   18,00   €   3,50  

49 Duitsland mi 166 O  €   25,00   €   5,50  

50 Duitsland mi 167/70 O  €   45,00   € 10,00  

51 Duitsland mi 949/52 O  €     5,25   €   1,25  

52 Duitsland mi 1617/19 O  €     4,20   €   1,00  

53 Duitsland mi 2362/66 O  €   12,50   €   2,75  

54 Duitsland mi 2560/63 treinen O  €   10,00   €   2,25  

55 Duitsland mi 2901/3 O  €     9,00   €   2,00  

56 Duitsland mi 2916-2850-2778 O  €     5,25   €   1,25  
Kwaliteitscodering:  xx = postfris 
 x = ongebruikt met plakker, met of zonder gom 
 o = gestempeld 

Uw kavelbeheerder kan altijd nieuwe veilingkavels gebruiken: 
Mees Heijink - tel 0318-524595 

Voor schriftelijk bieden kunt u gebruik maken van 
het formulier op de volgende pagina  
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SCHRIFTELIJKE BIEDING  

 

 

 
 
 
 

Naam:  

Adres:  

Postcode / woonplaats:  

Telefoon:  

E-mail adres:  
 

Ondergetekende verzoekt de volgende kavels aan te kopen tegen maximaal 
het vermelde bod. 

 

Kavelnum-
mer 

Bod Aankoop Kavelnum-
mer 

Bod Aankoop 

      

      

      

      

      

      
 

Ondergetekende verklaart tevens bij toewijzing van de aangevraagde kavels 
de daaraan verbonden betalingsverplichting na te komen. 
 
Handtekening: 
 
 
 

Formulier inleveren bij of zenden aan:  
Dick Kroon, 

GrondeL 15, Leusden 
 

BIEDNUMMER 
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PRIVACYVERKLARING 1 (website) 
Vereniging van Postzegelverzamelaars de Loupe Leusden 

 
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT  
Wij verwerken uw persoonsgegevens die u op de site www.deloupeleusden.nl zelf 
invult via het 
- contactformulier 
- aanmeldingsformulier 
- biedformulier 
Onder persoonsgegevens verstaan wij: 
Voorletters, roepnaam en achternaam 
Straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats 
Telefoonnummer, emailadres 
 
Uw persoonsgegevens worden niet op de website vastgelegd. 
 
WAAROM WIJ DEZE GEBRUIKEN  
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om telefonisch dan wel schriftelijk contact met 
u op te kunnen nemen in het kader van uw verzoek om inlichtingen, uw aanmelding 
als lid van de vereniging dan wel uw schriftelijke bieding op een of meerdere kavels 
van een veiling. 
 
DELEN MET ANDEREN  
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden.  
 
FOTO’S VAN LEDEN 
Afbeeldingen van u, gemaakt tijdens activiteiten van De Loupe, kunnen worden ge-
bruikt in het clubblad of op de website, tenzij u het bestuur voordien schriftelijk hebt 
bericht daar niet mee in te stemmen. 
 
COOKIES EN ANDERE WEBTECHNOLOGIEEN  
Onze site verzamelt géén gegevens via zogenaamde cookies of andere vergelijkbare 
technologieën.  
 
CONTACT 
www.deloupeleusden.nl is de website van de Vereniging van Postzegelverzamelaars 
de Loupe Leusden 
Wij zijn als volgt te bereiken:  
Postadres: Landweg 6, 3833 VL Leusden  
Telefoon: 06-11003145 
Email: secretaris@deloupeleusden.nl 
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40507500  

about:blank
about:blank
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JAARREKENING 2019 

 

 

Ontvangsten:
Reëel 2018 Begr. 2019 Reëel 2019

Contributies 2.772,00€        2.890,00€   2.963,50€       

Opbrengsten Veilingen 2.811,45€        2.580,00€   2.435,05€       

Advertenties 946,25€           990,00€      1.192,50€       

Verkopen Post NL 7.313,09€        2.000,00€   6.274,15€       

Omzetbonus Post NL 551,46€           300,00€      324,25€           

Opbrengst Verlotingen 794,50€           750,00€      774,00€           

Opbr. RondZendVerkeer 1.102,70€        400,00€      575,00€           

Tafelgeld Beurzen 574,00€           550,00€      577,70€           

Sponsoring / Donaties 615,00€           -€                  -€                  

Rente 3,23€                10,00€        0,87€                

Opbrengst Kerstzegels 319,00€           -€                  416,40€           

Totaal 17.802,68€     10.470,00€     15.533,42€     
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JAARREKENING 2019 

 

 

Uitgaven:
Reëel 2018 Begr. 2019 Reëel 2019

Afdracht Veilingen 2.442,25€       2.250,00€       2.056,05€       

Aankopen Post NL 6.612,32€       2.000,00€       6.519,62€       

Zaalhuur (incl. beurzen) 1.046,20€       1.280,00€       988,50€           

Prijzen Verlotingen 250,50€           400,00€           159,50€           

Verenigingsblad 903,88€           1.250,00€       868,93€           

Abonnementen Filatelie 1.729,41€       1.770,00€       1.645,60€       

Representatiekosten 78,70€             200,00€           57,75€             

Bankkosten 225,64€           200,00€           230,33€           

Secretariaat 252,66€           450,00€           227,94€           

Kosten RZV  179,48€           -€                  155,70€           

Kosten Website 60,50€             50,00€             36,30€             

Bondsbijdrage KNBF 487,75€           450,00€           458,05€           

Clubmuseum -€                  50,00€             -€                  

Aankoop Kerstzegels 444,00€           -€                  477,50€           

Positief resultaat: 3.089,39€       120,00€           1.651,65€       

Totaal 17.802,68€     10.470,00€     15.533,42€     
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BALANS per 31-12-2019 
1-1-2019 31-12-2019

ACTIVA:

Financieel:
Kas 287,40€           180,20€           

Bank 3.852,87€       5.540,05€       

Spaarrekening 3.233,28€       3.234,15€       

Materieel:
Voorraad Post NL 1.768,11€       1.631,18€       

Prijzen Verloting 205,00€           376,00€           

Gefrankeerde Enveloppen 148,00€           184,73€           

Vorderingen:

Nog te ontv Omzet Post NL -€                 -€                  

Retouren Post NL -€                 -€                  

9.494,66€       11.146,71€     

1-1-2019 31-12-2019

PASSIVA:

Schulden:
Nog te Betalen Post NL -€                 -€                  

Vermogen:
Algemene Reserve 9.494,66€       11.146,71€     

9.494,66€       11.146,71€     
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BREXIT 
 

Op het ogenblik lopen er nog lange moeizame en misschien wel uitzichtloze onder-

handelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese 

Unie. Een historisch gebeuren, dat ongetwijfeld filatelistisch 

later nog aandacht zal krijgen. De Oostenrijkse Posterijen heb-

ben wat dit betreft reeds een begin gemaakt. Toen men in het 

Verenigd Koninkrijk had besloten de Europese Unie op 29 

maart 2019 te verlaten werd er besloten hieraan een postze-

gel te wijden. De onderhandelingen over voorwaarden verlie-

pen echter moeizaam, waardoor er om een definitief uitstel 

werd gevraagd tot 31 januari 2020  en er een overgangsrege-

ling  werd afgesproken tot 1 januari 2021. Op de postzegel is de oude datum van 

29.3.2019 doorgehaald en vervangen door die van 31.1.2020. De afbeelding van het 

Verenigd Koninkrijk is vaag nog te zien, terwijl de landen van de Europese Unie don-

kerblauw gekleurd zijn.                                                                                                                                       

De relatie van het Ver-

enigd Koninkrijk met de 

Europese Unie is er altijd 

wel geweest van licht ge-

voelig. Toch heeft Royal 

Mail met een aantal uit-

giften haar verbonden-

heid met Europa getoond.  

De toetreding tot de toenmalige E.E.G. op 1 januari 1973, 

de Europese Verkiezingen in 1979 en 1984, de Euro-

pese Interne Markt in 1992, de verkiezing tot Europese 

Culturele Hoofstad in 1990 van Glasgow en de jaarlijkse 

europazegels in 1960, 

1961, 1969, 1980 – 

1999, 2001 – 2014, 

2017 en 2018. Een 

groot voorstander van meer Europese samenwerking 

is Sir Winston Churchill geweest, die dit na de oorlog 

op een Congres in Zürich in 1946 en op het Congres 

van Europa in 1948 in ’s-Gravenhage bepleitte.   

Hans Snellenberg 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

van de  
Vereniging van Postzegelverzamelaars ‘De Loupe’ te Leusden 

 
Artikel  1 Verenigingsjaar 

Het verenigingsjaar loopt van 1 maart tot en met 1 februari van het daarop-

volgende jaar.  
 

Artikel  2 Nieuwe leden 
De naam van een kandidaat-lid wordt vermeld in het eerste verenigingsblad 

voor de ledenvergadering die volgt op de maand waarin het kandidaat-lid zich 

heeft aangemeld. Eventuele bezwaren tegen een lidmaatschap moeten vóór 
de vergadering, volgend op die van het eerstgenoemde verenigingsblad, aan 

het bestuur kenbaar worden gemaakt.  
 

Artikel  3 Contributie 
De betaling van de contributie dient te geschieden binnen 30 dagen na ont-

vangst van de door de penningmeester aangeboden nota. Als een lid in de 

loop van het verenigingsjaar wordt ingeschreven, berekent de penningmees-
ter een evenredig deel van de jaarcontributie. Bij tussentijdse beëindiging van 

het lidmaatschap wordt geen restitutie van de betaalde contributie verleend. 
 

Artikel  4  Stemmen 

Stemmen geschiedt mondeling, tenzij de statuten dit anders voorschrijven.  
Bij schriftelijk stemmen zijn van onwaarde: 

a. blanco stemmen 
b. stembriefjes, die de persoon niet duidelijk aanduiden 

Bij verschil van mening omtrent punt b beslist het bestuur. 
 

Artikel  5 Rooster van aftreden 

Elk jaar treedt, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, één van de bestuursleden 
af volgens het hierna volgende rooster vanaf 2021: 

1. vice-voorzitter 
2. penningmeester 

3. voorzitter 

4. secretaris 
De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een aftre-

dend bestuurslid kan zich herkiesbaar stellen. Een tussentijds gekozen be-
stuurslid volgt het rooster van zijn voorganger. 

 

Artikel  6 Kandidaatsstelling 
Kandidaatstelling van personen als lid van het bestuur geschiedt door het be-

stuur of schriftelijk door tenminste drie andere stemgerechtigde leden.  
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Artikel 7 Verkiezing 

De naam van de kandidaat wordt bekend gemaakt in het decembernummer 
van het verenigingsblad. Wanneer voor enige verkiezing slechts één kandidaat 

is gesteld, kan de voorzitter aan de ledenvergadering voorstellen deze kandi-
daat bij acclamatie gekozen te verklaren.  

 

Artikel 8 Het bestuur 
Het bestuur regelt de gang van zaken in de vereniging en is belast met de 

handhaving en toepassing van de statuten en het huishoudelijk reglement van 
de vereniging, alsmede met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten 

van genomen besluiten. Het bestuur is voor het door haar gevoerde beleid 

verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering. 
 

Artikel 9 De voorzitter 
De voorzitter leidt zowel de bestuurs- als de ledenvergaderingen.  

 
Artikel 10 De secretaris 

De secretaris voert de briefwisseling, de vereniging in het algemeen betref-

fende, houdt kopie van alle uitgaande stukken, maakt de notulen van de be-
stuursvergaderingen en beheert het archief. Hij verzorgt de maandelijkse 

agenda voor de eerstvolgende ledenvergadering. 
 

 

Artikel 11 De penningmeester 
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging. Hij houdt boek van 

alle ontvangsten en uitgaven. Hij is bevoegd tot het doen van betalingen voor 
zover vallend binnen de goedgekeurde begroting. Overige betalingen behoe-

ven de goedkeuring van het bestuur. 
Na afloop van het verenigingsjaar brengt hij namens het bestuur verslag uit. 

Hij stelt in overleg met het bestuur de begroting op voor het volgende vereni-

gingsjaar. Aan het einde van het verenigingsjaar stelt hij zijn boekhouding ter 
beschikking van de kascommissie teneinde deze commissie in staat te stellen 

de financiën van de vereniging te controleren. 
 

Artikel 12 De vice-voorzitter 

De vice-voorzitter is (mede) belast met onderwerpen van algemene aard. Hij 
vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. 

 
Artikel 13 Kascommissie 

Aan de kascommissie wordt de controle opgedragen op alle financiële hande-

lingen van de vereniging. Wanneer de controle is gehouden, brengt zij in de 
vergadering, tijdens welke de financiële resultaten geagendeerd staan, rap-

port uit over het afgelopen verenigingsjaar. 
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Artikel 14 Veilingen 

De kavelbeheerder neemt de kavels in ontvangst en stelt de kavellijst samen. 
De veilingmeester zorgt voor een goed verloop van de biedingen. 

  
Artikel 15 Rondzendingen 

Het bestuur zorgt voor een rondzendreglement, dat geacht wordt deel uit te 

maken van het huishoudelijk reglement. 
 

Artikel 16 Slotbepalingen 
- In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, be-

slist het bestuur met inachtneming van de statuten. 

- Uit uitsluitend praktische overweging wordt in dit reglement bij het 
noemen van bestuursleden steeds de mannelijke vorm daarvan ge-

bruikt. Vanzelfsprekend wordt ook de vrouwelijke vorm bedoeld.
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ADVERTENTIE 
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AANMELDING LIDMAATSCHAP 

 

 

Ondergetekende 

verklaart dat hij/zij lid wil worden van de 
Vereniging van postzegelverzamelaars  

“De Loupe” te Leusden. 
 
Naam  : 
 

Geslacht   : M / V Geboortedatum : 
 

Voorletters : Roepnaam : 
 

Straat/huisnr.    : 
 

Postcode : Woonplaats : 
 

Telefoon : E-mailadres :  

 
Wilt u dit blad digitaal i.p.v. gedrukt ontvangen :  JA / NEE 
Wilt U deelnemen aan het RondZendVerkeer :   JA / NEE 
Wilt u het maandblad Filatelie ontvangen: JA / NEE  
 
Wat verzamelt U?    :-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 

 
Invullen is niet verplicht, maar ingevulde gegevens worden bekend ge-
maakt aan de leden 

 
HANDTEKENING   DATUM:  
 
 
 
 
 

Contributie 01-01-2020 t/m 31-12-2020:   € 33,00 
 

over te maken op rekening NL29 INGB 0003 0845 83 
t.n.v. Penningmeester VVPV “De Loupe”, Leusden. 

Dit formulier opsturen naar of afgeven aan: 
Secretariaat VvPv De Loupe 

Landweg 6, 3833 VL Leusden 
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ADVERTENTIE 

 

 
G. van Harten BV profileert zich in de 
markt als de specialist op het gebied 
van horizontaal en verticaal 
transport, zowel nationaal als inter-
nationaal. 
 
Door de jaren heen heeft G van Harten 
BV naam opgebouwd in zowel de 
food- als in de non food industrie. Het 
bedrijf bestaat uit een groep van vak-
kundige medewerkers, uitgerust met 
modern equipement. Onder ons equi-
pement bevindt zich o.a. onze vloot 
heftrucks, 4 puntlift portalen, hydrauli-
sche spindlejack systemen, sleep- en 
vijzel-materiaal. Onze projecten kunnen 
door ons team op basis van zowel re-
gie, turn-key als aangenomen werk 
worden uitgevoerd. 
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De Loupe te Leusden 

organiseert 

de Leusdense postzegelbeurs 
Elke tweede zaterdag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) wordt in 
“De Til”, Hamersveldseweg 30 te Leusden, een beurs georganiseerd waar di-
verse handelaren en verzamelaars zegels, FDC’s, poststukken en munten te 
koop aanbieden.  

De toegang is gratis. 
U bent welkom in “De Til” tussen 13.00 en 16.30 uur. 

Voor informatie of het huren van een tafel kunt u contact opnemen  
met Geurt Ditewig, telefoon 0318-513222 

Rijdende op de A28/E30 
neemt u afrit 7 richting Leus-
den.  
Na tankstation Total gaat u 
bij het 2e verkeerslicht 
rechtsaf. “De Til” ziet u 
daarna aan uw rechterhand 
op de hoek van de zevende 
straat, de laatste zijstraat 
voor de volgende stoplichten 
Telefoonnr. 033-4941826 
 
Ruime parkeermogelijkheid. 

 

Voor zover nu bekend in 2020  
 

14 november en 12 december 


