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WIE WAT WAAR 

 
Drukwerk: Drukkerij De Gans 
Maanlander 31, Amersfoort 

 
Overname van artikelen is toegestaan na schriftelijke toestemming van het bestuur. 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
EN BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Beste postzegelvrienden en -vriendinnen, 

 

Namens het bestuur nodig ik jullie allen uit voor de ledenbijeenkomst op 

woensdag 27 oktober. Een bijeenkomst waarin we weer eens na heel lange 

tijd een presentatie krijgen aangeboden door Gera Weimar. Gera gaat een 

PowerPointpresentatie verzorgen waarin ze laat zien hoe flora en fauna in 

veel gevallen een innige onderlinge relatie hebben. En omdat we postzegel-

verzamelaars zijn, doet ze dat met postzegels waarop een afbeelding staat 

van samenlevende vlinders en bloemen.  

Daarnaast staan er natuurlijk weer verlotingen en veilingen op de agenda en 

zal er voldoende tijd zijn om lekker te postzegelen. Mijn spellingscontrole 

geeft overigens altijd aan dat hij het woord “postzegelen” niet kent, maar u 

en ik weten wel beter ! 

 

Mijn herhaalde oproep om je beschikbaar te stellen voor het verspreiden van 

de clubbladen heeft deels effect gehad. In Amersfoort wordt een speciale 

wijkbezorging georganiseerd met Henk van de Burgwal als spin in het web. 

Hartelijk dank, Henk. De vacature voor de administratie van het RondZend-

Verkeer staat nog open. Daarover volgende maand meer ! 

 

In dit clubblad treffen jullie de eerder al aangekondigde documenten aan: de 

aangepaste Statuten en het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging. 

Deze aanpassingen werden noodzakelijk door het in werking treden van de 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. In het clubblad van september 

kondigde ik aan dat we over deze stukken op onze verenigingsavond van 24 

november een buitengewone ledenvergadering beleggen. Jullie zijn daarvoor 

uitgenodigd. Om de behandeling van de aangepaste documenten efficiënt te 

laten verlopen, verzoek ik u met klem eventuele vragen, voorstellen of com-

mentaar uiterlijk op 3 november op papier of per e-mail naar de secretaris te 

sturen.  
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VERVOLG VOORWOORD  

 

 

Het bestuur zal zich inspannen de ontvangen reacties van commentaar te 

voorzien en dit in het clubblad van november op te nemen.  

Tot ziens op woensdag 27 oktober      

Martien van Helvert 

Voorzitter 

De oplossing van het postzegelkruiswoordraadsel, 
gemaakt door Dick Klaassen 
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AGENDA / VERGADERDATA / LEDENAMINISTRATIE 
 

 
Vergadering 27 oktober 2021  

Locatie: De Til, Hamersveldseweg 30, Leusden 
 

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

 
 
De gereserveerde vergaderda-
tum in 2021 24 november 
De beursdata staan op de ach-
terpagina 
De data voor volgend jaar zijn nog niet bekend. 
Zodra deze bekend zijn komen ze op de website te staan en in het volgende 
clubblad 

 
Van de ledenadministratie 

Er zijn de volgende mutaties: 
 
Tegen het lidmaatschap van André Dijkshoorn uit Leusden zijn geen bezwa-
ren ingediend. We mogen hem dus nu officieel lid noemen. 
 
En weer een nieuw lid heeft zich gemeld.  
De heer S.G. Vijfhuizen, Gaesbeekerhof 40, 3764 DN Soest, wil lid van de 
Loupe worden. Eventuele bezwaren tegen zijn lidmaatschap kunt u tot 15 no-
vember 2021 schriftelijk melden aan de secretaris, Trientsje Dijkstra (secreta-
ris@deloupeleusden.nl).  
Alvast van harte welkom, Steef! 

Dick Klaassen, ledenadministrateur  

about:blank
about:blank
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ADVERTENTIE  
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VERSLAG GEWONE LEDENVERGADERING VAN 29 SEPTEMBER 2021 
 

 
De voorzitter opent de bijeenkomst die weer plaatsvindt in de kleine zaal van 
De Til keer en bezocht wordt door 29 leden en een kandidaat-lid. Alle aanwe-
zigen zijn bij binnenkomst gecontroleerd op het kunnen tonen van een coro-
natoegangsbewijs met een QR-code als ze volledig gevaccineerd zijn, of be-
schikken over een herstelbewijs of een negatief testbewijs.  
De penningmeester ontbreekt dit keer. Zijn taken worden deze avond over-
genomen door de voorzitter.  
 
De noodzakelijke aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement en de Statu-
ten worden afgedrukt in het clubblad van 27 oktober. De behandeling en 
vaststelling van die documenten vinden plaats in een buitengewone leden-
vergadering op 24 november 2021. De voorzitter verzoekt allen de stukken 
tevoren goed door te nemen.   
 
In verband met andere activiteiten in De Til zal de eindtijd van onze zaterdag-
middagbeurs voortaan een half uur vroeger zijn; de tijden zijn dan van 13.00 
tot 16.00 uur. Deze wijziging gaat in met de beurs van 9 oktober. 
De voorzitter vraagt aandacht voor het bezoeken van nationale en internatio-
nale postzegelbeurzen. De vraag is wie er rijden of willen meerijden naar 
Postex in Apeldoorn (15 en 16 oktober 2021), Hertogpost in Den Bosch (16, 
17 en 18 december), naar de BriefmarkenMesse in Essen (op 5, 6 en 7 mei 
2022) of naar Antverpia in Antwerpen (op 10, 11 en 12 juni 2022). Er meldt 
zich één kandidaat- chauffeur.  
 
Tenslotte vraagt de voorzitter aandacht voor de twee openstaande vacatures 
in onze vereniging. Een ervan betreft de financiële administratie van het 
RondZendVerkeer; de andere het verspreiden van de clubbladen over de wij-
ken en het verzenden via de PostNL. Het bestuur heeft enkele personen 
rechtstreeks benaderd maar zonder succes. Spontaan meldt een lid zich om 
zich verdienstelijk te maken bij het verspreiden van de clubbladen. 
Voor wat betreft de andere vacature doet hij nogmaals een oproep niet. Zon-
der vrijwilligers is het snel afgelopen met een vereniging als de onze. Neem je 
verantwoordelijkheid en neem contact op met een bestuurslid.  
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VERVOLG VERSLAG  
 

 
De resultaten van beide veilingen zijn als volgt: de reguliere veiling bevat 58 
kavels, waarvan er 28 verkocht worden. Van de 53 kavels van de restanten-
veiling blijven er 10 onverkocht.  
Tenslotte vraagt de voorzitter aan iedereen de mailbox en website goed in de 
gaten te houden omdat er wellicht nog nieuwe ontwikkelingen te melden zijn  
over het al dan niet doorgaan van de zaterdagmiddagbeurs op 11 september 
a.s. 
De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit even na tien 
uur de bijeenkomst.  
 
 

Verslag: Martien van Helvert 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sterkavels 
Nummer Omschrijving Cataloguswaarde Inzet 

1 Davo album Verenigde Naties. 
New York-Geneve-Wenen 
Met zeerveel zegels  gest-postfr. € 425,00 € 40,00 

2 Stokboek Israël 
postfris en gestempeld 
Ook zegels van Palestina € 300,00 € 35,00 
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KAVELLIJST 27 OKTOBER 2021 

 

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

1 Zwitserland mi stokboekje/kaart XX/O       11,00  

2 Zwitserland mi            ,, O    350,00    15,00  

3 Indonesië mi           ,, XX/X        5,00  

4 Duitsland mi            ,, X/O    500,00    19,50  

5 België mi           ,, XX        6,00  

6 Duitsland mi 115 XX        2,00     0,50  

7 Zuid Korea mi 2/6 XX      36,00     3,00  

8 Faeröer mi 547/56klein bogen XX      15,00     1,50  

9 
Liechten-
stein mi  stokboekje/kaart O    140,00    12,00  

10 België mi  diverse XX       16,00  

11 IJsland mi  diverse XX/X/O       12,50  

12 Nederland nvph  diverse O  1.000,00    80,00  

13 Curaçao nvph 141/50 XX    122,00    11,00  

14 Nederland nvph 36-61B-81 O    109,00    15,00  

15 Pakistan mi 46 O      10,00     2,75  

16 Zuid Afrika mi 484/87 O      18,00     5,00  

17 Zuid Afrika mi 492/95 O        3,75     1,00  

18 Zuid Afrika mi 500/3 XX        6,00     1,75  

19 Berlijn mi 824/28 O      55,00    15,00  

20 Berlijn mi 830 O      45,00    12,50  

21 Duitse Rijk mi 54/62 O      18,00     4,00  

22 Duitse Rijk mi 565/68 O      15,00     3,50  

23 Duitse Rijk mi 
89/94 general 
gouvernement XX        5,25     1,50  

24 Duitse Rijk mi 
96/104 general 
gouvernement XX/X        7,50     2,25  

25 Australië mi 479/85 O        4,00     1,25  

26 Australië mi 2250/54 O        4,50     1,25  

27 Australië mi 2265/70 O        5,25     1,75  

28 Australië mi 2292/96 O        4,50     1,25  

29 Australië mi 2361/65     treinen O        4,50     1,50  

30 Australië mi 2383/87 O        4,50     1,25  

31 Australië mi 2412/16     vogels O        4,20     1,25  

32 Burundi mi 148/59       vogels O        7,50     2,25  

VERVOLG KAVELLIJST 27 OKTOBER 2021 



vvpv de Loupe 12 oktober 2021 

 
 

 

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

33 Malagasy mi 1423/29     vogels O      5,25     1,50  

34 Filipijnen mi 1556/61     vogels O      5,25     1,50  

35 Vietnam mi 898/905     vogel O      4,50     1,25  

36 Nederland nvph 722/26 XX    13,50     3,25  

37 Nederland nvph 78/42 XX    15,00     3,50  

38 Nederland nvph 
854         blok Kin-
derzegels XX    27,50     7,00  

39 Poststuk    
Nederland-Ned.In-
die   Pelikaan O        4,50  

40 Poststuk    briefkaart O        3,00  

41 Poststuk    
Londen -Mebourne 
race  1934 O        3,60  

42 Poststuk    map diverse O      Bod  

43 Nederland nvph 
Insteekboek  niet 
geteld XX/X/O      7,00   50,00  

44 Nederland nvph 
Prestige Boekje  
11 XX    40,00   10,00  

45 Oostenrijk mi 498/511 O    28,00     5,50  

46 Oostenrijk mi 2847/48 XX      3,20     1,00  

47 Oostenrijk mi 3093/96 XX      7,30     3,00  

48 Oostenrijk mi 2980-3093-3192 XX      4,50     1,50  

49 Oostenrijk mi 3191/98 XX    30,00   10,00  

50 Nederland nvph 
397/403  en 
444/48 XX    15,75     2,25  

51 Nederland nvph 
449/53 en 469/73 
en490/94 XX    14,10     2,50  

52 Nederland nvph 495/505 XX    14,00     2,50  

53 Nederland nvph 568/72 XX    35,00     6,50  

54 Nederland nvph 573/77 Xx    27,00     5,00  

55 Nederland nvph 578/81 XX    23,00     4,40  

56 Nederland nvph 583/87 XX    20,00     4,00  
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, 

  

BIEDNUMMER 
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POST UIT FRANKRIJK – DEEL 5 
 

 
In deze reeks van vijf bijdragen over Franse poststukken, mag een koloniaal 
poststuk niet ontbreken. 

 
Het poststuk is per militaire luchtpost (FM) verzonden vanuit Dakar, Senegal 
naar Frankrijk. De verzenddatum is 2 februari 1940. Frankrijk is op dat mo-
ment in staat van oorlog met Duitsland en 4,7 miljoen soldaten zijn gemobili-
seerd. De adressering verwijst naar het legeronderdeel, waar luitenant 
Landry onderdeel van uitmaakt: het 121e Regiment Artillerie Lourde (RAL, Re-
giment Zware Artillerie), derde groep (CR3). Een regiment dat in de Eerste 
Wereldoorlog naam maakte. 
In februari 1940 was dit regiment gelegerd in Anglouême, Perigieux en Limo-
ges. Secteur Postal (SP) 226 verwijst naar de indeling van Frankrijk en over-
zeese gebiedsdelen in postsectoren van het Franse Leger. De codes 1-265 be-
horen militaire postkantoren op het Franse vasteland, sommige geografisch 
bepaald, andere mobiel en legeronderdeelgebonden. In mei 1940 werd deze 
driecijferige indeling in postsectoren omgezet naar vijfcijferige codes.  
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VERVOLG POST UIT FRANKRIJK  

 

 
De stempel A1 in cirkel ten slotte verwijst naar de postcontrole in de Franse 
koloniën, in dit geval Dakar, Frans West-Afrika. 
Wat mij bij dit poststuk trof, was niet zozeer de adressering en afstempeling, 
maar het beeld dat de zegels ons tonen van de wereld in Senegal. Naast een 
luchtpostzegel uit 1935 van 3 fr. twee zegels van 55 centime uit de serie Se-
negalese vrouwen uit 1938.  
Postzegels tonen ons wat overheden belangrijk vinden te communiceren: de 
koning(in), beroemde landgenoten, iconische gebouwen of bijzondere pro-
ducten van het land. Koloniale postzegels vormen een onderdeel van het 
beeld dat we ons vormen van landen en mensen ver weg. Dergelijke beelden 
hebben vaak een lange geschiedenis, en zijn onderdeel van het zogenaamde 
culturele archief dat wij met ons meedragen. We zijn daarmee opgevoed en 
geven subtiel richting aan ons denken.  
In het beeld dat we via deze postzegels krijgen van Senegal overheerst het 
vreemde, het exotische, het ongerepte, het primitieve en het idyllische. Wat 
betreft zwarte vrouwen is er zelfs een erotische ondertoon. Een tweede 
boodschap, zie de luchtpostzegels, is dat er voor het Westen nog veel be-
schavingswerk gedaan moet worden. De kolonie en de mensen daar leven 
nog in een primitieve staat. Al het moderne, impliciet het goede, komt uit het 
moederland. Der-
gelijke beelden 
zijn terug te vin-
den op postze-
gels van de kolo-
niën van Ver-
enigd Koninkrijk, 
Frankrijk, België, 
maar ook in ge-
ringer aantal van 
Nederland. Denk 
in het laatste ge-
val aan de Suri 
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VERVOLG POST UIT FRANKRIJK  
 

 
 
naamse weldadigheidszegels uit 1940 (NVPH 190-193) en Nederlands-Indi-
sche reeks Inheemse dansers  
(NVPH 298-303). De Franse koloniale postzegels – voor mij grafisch gezien 
nog steeds van grote klasse – spannen echter hierin wel de kroon (zie afbeel-
ding hierboven). 
 
Hoe anders is het beeld dat we krijgen 
van de betreffende landen na de onaf-
hankelijkheid. Dan ligt het accent in de 
eerste jaren op de vorderingen die ge-
boekt worden, en worden vrouwen, zoals 
de postzegels op afbeelding hiernaast la-
ten zien, ook anders geportretteerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron :  
www.WW2postalhistory.fr 
 
https://fr.wikipe-
dia.org/wiki/Liste_des_r%C3%A9gi-
ments_d%27artille-
rie_fran%C3%A7ais#R%C3%A9gi-

ments_existants_au_d%C3%A9but_de_la_Seconde_Guerre_mondiale_1939-
1940_3  
http://tableaudhonneur.free.fr/121_421_RAL_historique_1914-1919.pdf  

                                                          
 

  Rob van Dijk 

about:blank
about:blank#R%C3%A9giments_existants_au_d%C3%A9but_de_la_Seconde_Guerre_mondiale_1939-1940_3
about:blank#R%C3%A9giments_existants_au_d%C3%A9but_de_la_Seconde_Guerre_mondiale_1939-1940_3
about:blank#R%C3%A9giments_existants_au_d%C3%A9but_de_la_Seconde_Guerre_mondiale_1939-1940_3
about:blank#R%C3%A9giments_existants_au_d%C3%A9but_de_la_Seconde_Guerre_mondiale_1939-1940_3
about:blank#R%C3%A9giments_existants_au_d%C3%A9but_de_la_Seconde_Guerre_mondiale_1939-1940_3
about:blank#R%C3%A9giments_existants_au_d%C3%A9but_de_la_Seconde_Guerre_mondiale_1939-1940_3
about:blank
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STATUTEN  
van de 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS  ” De LOUPE ” 
 
Heden, d.d. ………………… hebben de leden van de Loupe te Leusden zich in een bui-
tengewone ledenvergadering verenigd, met als doel de gewijzigde Statuten vast te 
stellen. 
 
Artikel 1. Naam, zetel en duur. 
De vereniging draagt de naam "Vereniging van Postzegelverzamelaars De Loupe” en 
is gevestigd te Leusden. De vereniging is opgericht te Leusden op 1 maart 1990. 
Deze statuten zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
Artikel 2. Doel. 
Het doel van de vereniging is de leden in gelegenheid te stellen hun filatelistische 
verzamelingen uit te breiden, alsmede door bespreking en voorlichting hun kennis 
van filatelie te vergroten. 
Zij tracht dit doel te bereiken door:  
A: het houden van bijeenkomsten, veilingen en voordrachten, 
B: het rondzenden en het ter verkoop aanbieden van filatelistisch materiaal, 
C: het in verenigingsverband bezoeken van filatelistische tentoonstellingen, 
D: het uitgeven van een periodiek orgaan, 
E: het samenwerken met verenigingen die een gelijk doel nastreven, 
 
Artikel 3. Middelen. 
De middelen van de vereniging bestaan uit: 
A: contributies, 
B: bijdragen van begunstigers, 
C: renten, 
D: inkomsten uit het rondzendverkeer en veilingen en 
E: andere baten, voortvloeiende uit door de vereniging ondernomen activiteiten. 
 
Artikel 4. Leden. 
De vereniging kent leden mèt en leden zonder abonnement op Filatelie, jeugdleden 
en ereleden.  
4.1 Leden met abonnement en zonder abonnement 
a. Leden zijn meerderjarige natuurlijke personen.  
b. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de secretaris.  
c. Toelating van nieuwe leden geschiedt alleen nadat via een ballotageprocedure is 
vastgesteld dat er geen bezwaren zijn.  Het bestuur stelt de procedure hiervoor vast 
in het huishoudelijk reglement. 
d. Leden hebben stemrecht. 
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e. Leden ontvangen naar eigen voorkeur wel of niet het maandblad ‘Filatelie’. 
f. Leden zijn verplicht tot het betalen van contributie. De hoogte daarvan wordt na-
der vastgesteld door het bestuur. 
4.2 Jeugdleden 
a. Jeugdleden zijn minderjarige natuurlijke personen. 
b. Jeugdleden kunnen zich niet anders dan met schriftelijke toestemming van één 
van hun ouders of verzorgers aanmelden voor het lidmaatschap. 
c. Aanmelding voor het jeugdlidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de secretaris.  
d. Bij het bereiken van de meerderjarigheid gaat het jeugdlidmaatschap m.i.v. het 
eerst-volgende verenigingsjaar automatisch over in het lidmaatschap zoals vermeld 
in artikel 4.1. 
f. Jeugdleden hebben geen stemrecht. 
g. Jeugdleden hebben geen recht op het maandblad ‘Filatelie’. 
h. Jeugdleden zijn verplicht tot het betalen van contributie. De hoogte daarvan wordt 
nader vastgesteld door het bestuur. 
4.3 Ereleden 
a. Ereleden zijn leden die buitengewone diensten aan de vereniging hebben bewe-
zen. 
b. Ereleden worden door het bestuur benoemd. Voorafgaand aan de benoeming 
hoort het bestuur de leden. 
c. Ereleden hebben stemrecht. 
d. Ereleden hebben geen verplichting tot het betalen van contributie. 
 
Artikel 5. Einde lidmaatschap 
Het lidmaatschap eindigt door: 
5.1 Overlijden; 
5.2 Opzegging. Opzegging geschiedt schriftelijk bij de secretaris, tenminste één 
maand voor het einde van het lopende verenigingsjaar. 
5.3 Royement. Een royement wordt door het bestuur uitgesproken indien een lid 
handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement, of besluiten van de 
vereniging dan wel de vereniging op andere wijze benadeelt. Voorafgaand aan het 
besluit tot royement hoort het bestuur de leden. 
 
Artikel 6. Overige rechten en plichten van de leden 
Overige rechten en plichten van leden worden in het huishoudelijk reglement vastge-
legd. 
 
Artikel 7. Bestuur. 
Het bestuur bestaat uit 3 tot 9 personen, die lid zijn van de vereniging, waarvan de 
voorzitter direct gekozen is door de ledenvergadering en de taken secretaris en pen-
ningmeester in onderling overleg binnen het bestuur verdeeld worden. Deze be-
stuurstaken kunnen gecombineerd worden. Het bestuur kan er voor kiezen een 
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plaatsvervangend voorzitter, secretaris en/of penningmeester uit zijn midden te kie-
zen.  
 
Artikel 8. Vertegenwoordiging. 
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. 
Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan de voorzitter en de vice-
voorzitter gezamenlijk, de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, de voorzitter en 
penningmeester gezamenlijk of aan de voorzitter met één van de plaatsvervangers 
van de eerdergenoemde andere bestuursleden, daar waar het hun specifieke 
bestuurstaak betreft. 
Bij vertegenwoordiging van financiële aard is altijd de handtekening van de penning-
meester vereist. Zowel de voorzitter als de penningmeester zijn bevoegd om betalin-
gen te doen. De voorzitter vervangt hierin de penningmeester bij diens afwezigheid. 
 
Artikel 9. Vergaderingen. 
Vergaderingen worden onderscheiden in bestuursvergaderingen, gewone en buiten-
gewone ledenvergaderingen. 
9.1 Bestuursvergadering. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de 
voorzitter of twee of meer bestuursleden dit nodig oordelen. 
9.2 Gewone ledenvergadering. Gewone ledenvergaderingen worden maandelijks ge-
houden met uitzondering van de maanden juni en juli. De vergaderingen vinden 
plaats volgens een door het bestuur vastgesteld rooster.  
9.3 Buitengewone ledenvergadering. Buitengewone ledenvergaderingen worden ge-
houden zo dikwijls als het bestuur dit nodig oordeelt of wanneer tenminste 5 leden 
schriftelijk een verzoek daartoe aan het bestuur kenbaar hebben gemaakt. Dit ge-
beurt met opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien genoemd verzoek 
wordt gedaan, roept het bestuur binnen één maand na ontvangst van het verzoek de 
vergadering bijeen. Blijft het bestuur in deze in gebreke, dan hebben de verzoekers 
het recht de vergadering zelf bijeen te roepen. Het bestuur faciliteert desgewenst 
deze leden bij het bijeenroepen van een buitengewone ledenvergadering. 
 
Artikel 10. Besluiten. 
Besluiten in bestuurs- en (buitengewone) ledenvergaderingen worden bij gewone 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen, behoudens in gevallen 
waarin deze statuten een andere meerderheid voorschrijven. Wanneer de stemmen 
staken, kan het bestuur advies van derden inwinnen en een aangepast voorstel agen-
deren. Staken dan opnieuw de stemmen dan geeft de stem van de (gekozen) voorzit-
ter de doorslag. 
 
Artikel 11. Statutenwijziging. 
11.1 Tot wijziging der statuten kan alleen een buitengewone ledenvergadering be- 
sluiten. 
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11.2 Het voorstel tot het wijzigen van de statuten wordt tenminste één maand tevo-
ren aan de leden schriftelijk kenbaar gemaakt.  
11.3 Over bedoeld voorstel tot wijziging wordt schriftelijk gestemd. Het voorstel 
wordt slechts aangenomen, indien 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen zich daar-
voor uitspreekt. 
 
Artikel 12. Ontbinding. 
12.1 Tot ontbinding van de vereniging kan alleen een buitengewone ledenvergade-
ring besluiten. 
12.2 Het voorstel tot ontbinding, inclusief de door het bestuur geformuleerde moti-
vering, wordt tenminste één maand tevoren aan de leden schriftelijk kenbaar ge-
maakt.  
12.3 De ledenvergadering, waarin het voorstel tot ontbinding wordt behandeld, 
wordt tenminste één maand tevoren speciaal voor dit doel bijeengeroepen. 
12.4 Over bedoeld voorstel tot ontbinding wordt gestemd. Het voorstel wordt 
slechts aangenomen, indien 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen zich daarvoor uit-
spreekt. 
12.5 Indien het ontbindingsvoorstel wordt aangenomen, wordt een vereffenings-
commissie ingesteld. Hierin hebben voorzitter, secretaris en penningmeester ambts-
halve zitting. De vergadering benoemt daarnaast tenminste twee commissieleden, 
maar in ieder geval een zodanig aantal dat de commissie uit een oneven aantal leden 
bestaat.  
12.6 De vereffeningscommissie regelt, met inachtneming van de dan geldende wet-
geving, de wijze waarop de ontbinding plaats zal vinden. Besluitvorming binnen de 
commissie geschiedt bij gewone meerderheid van stemmen. 
 
Artikel 13. Huishoudelijk Reglement. 
De wijze van toetreding tot de vereniging van leden, hun rechten en plichten, de 
wijze van kiezen en aftreden van bestuursleden, de verdeling van de bestuursfunc-
ties, de vaststelling van het bedrag van de contributie, eventueel entreegeld, het in-
nen van gelden en alles wat verder op het beleid, het beheer en de inrichting van de 
vereniging betrekking heeft, wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement. Dit re-
glement wordt door de ledenvergadering vastgesteld met gewone meerderheid van 
het aantal uitgebrachte geldige stemmen. De bepalingen van dit reglement mogen 
niet in strijd zijn met deze statuten of met overheidswetgeving of -besluiten. 
 
Artikel 14. Slotbepaling. 
In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, 
beslist het bestuur. 
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Gehoord de instemming van de leden in de buitengewone vergadering van De Loupe 
op ………….. met de concepttekst van de statuten, en uitvoering gevend aan dat be-
sluit, verklaren de hieronder genoemde bestuursleden de herziene statuten van de 
vereniging vast te stellen.  
De gewijzigde statuten worden van kracht op ……………………… 
 
 
1. Martien (M.A.G.M.) van Helvert, voorzitter, geboren 14 december 1949 
2. Dick (D.J.G.) Kroon, vicevoorzitter, geboren 16 december 1946 
3. Trientsje (T.) Dijkstra-Postma, secretaris, geboren 19 februari 1951 
4. Geurt (G.) Ditewig, penningmeester, geboren 2 augustus 1942 
 
Getekend te Leusden op …………………. 
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Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van  
postzegelverzamelaars “De Loupe” 

 
Heden, d.d. …………………. hebben de leden van De Loupe te Leusden zich in een bui-
tengewone ledenvergadering verenigd, met als doel een aangepast Huishoudelijk Re-
glement vast te stellen. 
 
Artikel 1 Verenigingsjaar  
Het verenigingsjaar loopt van 1 maart tot en met 28, dan wel 29 februari van het 
daaropvolgende 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 aange-
meld. Eventuele bezwaren tegen een lidmaatschap moeten vóór de vergadering, vol-
gend op die van het eerstgenoemde verenigingsblad, aan het bestuur kenbaar wor-
den gemaakt. Bezwaarprocedure: Een duo van bestuursleden hoort de indiener van 
het bezwaar, verzamelt eventuele bewijzen en maakt hier een verslag van. Hetzelfde 
duo hoort de kandidaat, confronteert deze met het bezwaar en maakt een verslag 
van het gesprek. De indiener van het bezwaar wordt geïnformeerd over de ziens-
wijze van de kandidaat. Aan de indiener van het bezwaar en de kandidaat wordt ge-
vraagd of hij zijn bezwaar, resp. zijn kandidatuur handhaaft. Wanneer beide perso-
nen persisteren, neemt het bestuur een beslissing en deelt die mee aan beiden. Basis 
van die beslissing is artikel 19, eerste zin, van het HR. Het bestuur wil niet het finale 
besluit door de ledenvergadering laten nemen omdat de geheimhouding dan niet te 
garanderen valt.  
 
Artikel 3 Contributie  
De betaling van de contributie dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst 
van de door de penningmeester aangeboden nota. Wanneer een lid hierbij in ge-
breke blijft neemt het bestuur contact op om te informeren naar de reden en 
spreekt een uiterste betalingsdatum af. Blijft het lid opnieuw in gebreke dan wordt 
het lidmaatschap beëindigd, tenzij het bestuur anders beslist.  Wanneer een lid in de 
loop van het verenigingsjaar wordt ingeschreven, berekent de penningmeester een 
evenredig deel van de jaarcontributie. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaat-
schap wordt geen restitutie van de betaalde contributie verleend.  
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Artikel 4 Stemmen  
Stemmen geschiedt mondeling, tenzij de statuten dit anders voorschrijven.  Bij 
schriftelijk stemmen zijn van onwaarde: a. blanco stemmen b. stembriefjes die niet 
voldoen aan de door het bestuur ter vergadering toegelichte criteria.   
Een besluit wordt aangenomen wanneer er een meerderheid voor is. 
Bij stemmingen tijdens een buitengewone ledenvergadering heeft elk bestuurslid 
slechts één raadgevende stem, die niet meetelt bij de bepaling van de uitslag van 
een stemming. 
 
Artikel 5 Rooster van aftreden  
Elk jaar tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst treedt één van de bestuursleden af volgens 
een door het bestuur opgesteld rooster van aftreden.  
De bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee tot vier jaar. Een af-
tredend bestuurslid kan zich herkiesbaar stellen. Een tussentijds gekozen bestuurslid 
volgt het rooster van zijn voorganger.  
 
Artikel 6 Kandidaatsstelling  
Kandidaatstelling van personen als lid van het bestuur geschiedt door het bestuur of 
schriftelijk door tenminste drie andere stemgerechtigde leden.  
 
Artikel 7 Verkiezing  
De namen van kandidaten worden bekend gemaakt in het decembernummer van het 
verenigingsblad. Wanneer voor enige verkiezing slechts één kandidaat is gesteld, kàn 
de voorzitter aan de ledenvergadering voorstellen deze kandidaat bij acclamatie ge-
kozen te verklaren.  
 
Artikel 8 Het bestuur  
Lid 1. Elk bestuurslid ondertekent bij zijn benoeming een verklaring waaruit blijkt dat 
het bestuurslid akkoord gaat met de verplichting alleen in het belang van de vereni-
ging te handelen. 
Lid 2. Elk bestuurslid dat een vaststelbaar persoonlijk voordeel of belang heeft bij 
een voorliggend bestuursbesluit onthoudt zich van deelname aan zowel de beraad-
slagingen als de besluitvorming over het desbetreffend besluit. 
Lid 3. De aard van het tegenstrijdig belang en de daarop volgende besluitvorming 
worden vastgelegd in het verslag van de bestuursvergadering.   
Lid 4. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies penningmeester en se-
cretaris en wijst desgewenst en zo mogelijk voor een of meer functies plaatsvervan-
gers aan. 
Lid 5. 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 
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vereniging, alsmede met de voorbereiding en uitvoering van de genomen besluiten. 
Het bestuur is voor het door hem  gevoerde beleid verantwoording verschuldigd aan 
de ledenvergadering.  
Bestuursleden kunnen onderling besluiten voor welke gedelegeerde taken ieder be-
stuurslid eindverantwoordelijk is.  
 
Artikel 9 De voorzitter  
De voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter leidt zowel de bestuurs- als de le-
denvergaderingen.  
 
Artikel 10 De secretaris  
De secretaris voert de briefwisseling, de vereniging in het algemeen betreffende, 
houdt kopie van alle uitgaande stukken, maakt de notulen van de bestuursvergade-
ringen en beheert het archief. Hij verzorgt de maandelijkse agenda voor de ledenver-
gadering.  
 
Artikel 11 De penningmeester  
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging. Hij houdt boek van alle 
ontvangsten en uitgaven. De penningmeester of diens vervanger is bevoegd tot het 
doen van betalingen voor zover vallend binnen de goedgekeurde begroting. Overige 
betalingen behoeven de goedkeuring van het bestuur. Na afloop van het verenigings-
jaar brengt de penningmeester namens het bestuur verslag uit. Hij stelt in overleg 
met het bestuur de begroting op voor het volgende verenigingsjaar. Aan het einde 
van het verenigingsjaar stelt hij zijn boekhouding ter beschikking van de kascommis-
sie teneinde deze commissie in staat te stellen de financiën van de vereniging te con-
troleren.  
De bestuursleden zijn allen aansprakelijk voor het (laten) opstellen van de jaarreke-
ning en een bewaarplicht van de jaarstukken (en onderliggende financiële stukken) 
gedurende zeven jaar. Na vereffening van een organisatie geldt deze bewaarplicht 
vanaf het moment van ontbinding van de rechtspersoon. 
 
Artikel 12 De vicevoorzitter  
De vicevoorzitter is (mede) belast met onderwerpen van algemene aard. Hij vervangt 
de voorzitter bij diens afwezigheid.  
 
Artikel 13 Bestuursvergaderingen 
a. Bestuursvergaderingen vinden plaats volgens een door het bestuur vastgesteld 
rooster. 
b. De secretaris of diens plaatsvervanger informeren bestuursleden vooraf monde-
ling dan wel schriftelijk over de agenda van de komende  bestuursvergadering. 
c. Bestuursleden kunnen bij afwezigheid voorafgaande aan de vergadering met een 
schriftelijke stemverklaring hun oordeel over voorgelegde bestuursbesluiten kenbaar 
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maken aan de (plaatsvervangend) voorzitter. Deze stemverklaring maakt deel uit van 
de stemmingen. De afwezigheid van het bestuurslid is dan geen reden om de be-
stuursvergadering niet door te laten gaan. 
 
Artikel 14 Ontstentenis van bestuursleden   
a.  Bij een bestuursvergadering zijn ten minste drie bestuursleden aanwezig. Is dit bij 
aanvang van de vergadering niet het geval, dan vindt de vergadering geen doorgang. 
Aanwezige bestuursleden kunnen wel agendapunten onderling voorbespreken.  
b.  Bij afwezigheid van voorzitter en zijn vervanger vindt de vergadering geen door-
gang.  
c.  Indien minstens drie ingeroosterde bestuursvergaderingen op rij door afwezigheid 
van bestuursleden niet plaats hebben kunnen vinden, dan kan een bestuurslid of 
kunnen vijf leden een buitengewone ledenvergadering uitschrijven om de ontstane 
situatie aan de leden voor te leggen.   
d.   Is een bestuurslid (naar verwachting) langer dan drie maanden, maar korter dan 
een jaar verhinderd zijn bestuurstaak uit te voeren en kunnen de taken niet worden 
overgenomen door een medebestuurslid, dan kan het bestuur met instemming van 
de ledenvergadering een lid voordragen voor tijdelijke waarneming van diens taken. 
Dit lid krijgt alle plichten en bevoegdheden van het betreffende bestuurslid.  
e.   Is een bestuurslid (naar verwachting) langer dan een jaar of blijvend (door verhui-
zing, ziekte of overlijden) verhinderd zijn of haar bestuurstaken uit te voeren, dan in-
formeert het bestuur de leden en schrijft een tussentijdse verkiezing uit. Ingeval de 
zittingsduur van het betreffende bestuurslid minder dan een jaar is, kan hiervan af-
geweken worden.  
f.   Bij ontstentenis van het gehele bestuur kunnen vijf of meer leden een bijzondere 
ledenvergadering uitschrijven, welke ter vergadering uit haar midden een voorzitter 
kiest om de vergadering voor te zitten en het bestuur te vertegenwoordigen.   
g.   Bij (onvoorziene) afwezigheid van voorzitter en diens eventuele plaatsvervanger 
kiezen de leden ter vergadering een tijdelijke voorzitter uit hun midden. 
 
Artikel 15 Commissies 
Het bestuur kan aan de gewone ledenvergadering voorstellen doen om voor speci-
fieke doelen commissies in te stellen en kan daar voordrachten voor doen.  
Aan de kascommissie wordt de controle opgedragen op alle financiële handelingen 
van de vereniging. Wanneer de controle is gehouden, brengt de commissie in de ver-
gadering, tijdens welke de financiële resultaten geagendeerd staan, rapport uit over 
het afgelopen verenigingsjaar.  
Het bestuur kan taken delegeren, maar blijft eindverantwoordelijke en kan aan de 
gewone ledenvergadering voorstellen doen voor de invulling van specifieke functies 
(zoals bijvoorbeeld de kavelbeheerder en veilingmeester, de redactie van het club-
blad, de coördinatie van het rondzendverkeer en het beheer van de ledenadministra-
tie).  
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Artikel 16 Veilingen  
De kavelbeheerder neemt de kavels in ontvangst en stelt de kavellijst samen. De vei-
lingmeester zorgt voor een goed verloop van de biedingen. Betaling van de gekochte 
kavels geschiedt direct na afloop van de veiling contant of na instemming van de 
penningmeester digitaal binnen een termijn van een week na de veiling. 
 
Artikel 17 Rondzendingen  
Het bestuur zorgt voor een rondzendreglement, dat geacht wordt deel uit te maken 
van het huishoudelijk reglement.  
 
Artikel 18 Privacy 
Het bestuur stelt een privacyreglement op conform wet- en regelgeving en legt dit 
ter bespreking en besluitvorming voor aan een bijzondere ledenvergadering. Na ac-
ceptatie door de leden maakt het integraal deel uit van het HR. 
Uiterlijk bij aanvang van de vergadering kondigt het bestuur aan dat er tijdens de 
vergadering foto’s gemaakt worden en met welk doel om zo de leden in de gelegen-
heid te stellen bezwaar te maken of de vergadering te verlaten. 
 
Artikel 19 Slotbepalingen  
In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur 
met inachtneming van de statuten.  
Uit uitsluitend praktische overweging wordt in dit reglement bij het noemen van be-
stuursleden steeds de mannelijke vorm daarvan gebruikt. Vanzelfsprekend wordt 
ook de vrouwelijke vorm bedoeld. 
 
Gehoord de instemming van de leden in de buitengewone vergadering van De Loupe 
op ………….. met de concepttekst van het Huishoudelijk Reglement, en uitvoering ge-
vend aan dat besluit, verklaren de hieronder genoemde bestuursleden het herziene 
Huishoudelijk Reglement van de vereniging vast te stellen.  
De gewijzigde statuten worden van kracht op ……………………… 
 
Getekend te Leusden op …………………. 

1. Martien (M.A.G.M.) van Helvert, voorzitter, geboren 14 december 1949 
2. Dick (D.J.G.) Kroon, vicevoorzitter, geboren 16 december 1946 
3. Trientsje (T.) Dijkstra-Postma, secretaris, geboren 19 februari 1951 
4. Geurt (G.) Ditewig, penningmeester, geboren 2 augustus 1942 
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GEZOCHT: 
Wie zoekt er nog iets? Geef het op aan de redactie en hoogst waarschijnlijk 
ziet u dan de volgende keer uw vraag hier staan! 

 

 
Weer een mooie Nederlandse uitgifte, te kopen bij Geurt Ditewig op 
de clubbijeenkomst!  
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ADVERTENTIE 
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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 01-01-2021 t/m 31-12-2021:   € 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. 

De gereserveerde data in 2021 
13 november 

en 11 december 


