
� Mededeling van de penningmeester.  
De penningmeester deelt mee dat nog een aantal le-
den hun contributie niet hebben voldaan. Hierbij een 
dringende oproep aan de vergeetachtigen om dit als-
nog z.s.m. te doen, zodat een verzoek per brief niet 
nodig zal zijn (extra kosten!) Even uw handtekening plaatsen op de ac-
ceptgiro en op de post doen. Kleine moeite. Voor hen die de acceptgiro 
zijn kwijtgeraakt: de contributie bedraagt € 29,95 voor een algemeen lid en 
€ 15,10 zonder ‘Filatelie.’ Gaarne overmaken op Rek. Nr.: 255545 van Ver-
eniging van Postzegelverzamelaars “Delft.” Bij voorbaat hartelijk dank! 
 

� Leden lief en leden leed. 
- Op 5 februari a.s. zal de heer D. Stevens 25 jaar 
lid zijn van onze vereniging. Hetzelfde geldt voor de 
heer M. Tienstra, maar dan m.i.v. 1 maart a.s. Wij 
feliciteren beide heren van harte met deze mijlpaal 
en wensen hen nog vele jaren van filatelieplezier 

toe in onze vereniging. 
 

� Delftsblauwe KLM-huisjes voor Europa en Wereld. 
Op 2 januari 2012 werden twee velletjes Persoonlijke 
Postzegels voor de bestemmingen Europa en Wereld, 
naast de al bestaande Persoonlijke Postzegels met be-
stemming Nederland, geïntroduceerd. Voor de verzame-
laars en andere belangstellenden brengt PostNL twee in-
gevulde velletjes uit met de Delftsblauwe KLM-huisjes. 
Bron: http://www.postzegelblog.nl/ 
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Secretariaat/Ledenadm. 
Wil Matla 
Hof van Delftlaan 119 
2613 BL  Delft 
℡ (015) 2126904 
b.g.g. (015) 2562247 

e-mail: w.matla@zonnet.nl 

Adresgegevens van enkele bestuursleden 
(Secretariaat / Ledenadministratie: zie voorkant; Assistent Veilingmeester: zie onderaan kavellijst) 

Voorzitter:    Rondzendverkeer:  Penningmeester:  Veilingmeester: 
Hans van Muiswinkel  Bram Ritmeester   Cees Schouten   Hans Hartman 
A. van Schendelplein 71 Ternatestraat 20   � (015) 2562247  Prinsessenpad 20 
2624 CR  Delft   2612 BD  Delft   Postbank Nr: 255545  2635 HV  Den Hoorn 
� (015) 2564838  � (015) 2141701  T.n.v.: Ver. v. Postzegel- � (015) 2615293 
hansmuis@telfort.nl  Mobiel: 0613013793  verzamelaars Delft.  hartmanjh@kpnmail.nl 
      Postbank Nr. 363366  cschouten@kpnplanet.nl 

  a.ritmeester@planet.nl 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarde Postzegelvrienden & -vriendinnen, 

Een bekend bedrijf dat online postzegels verkoopt, laat dit 
jaar een serie van 24 Nederlandse postzegels vervaardigen 
met daarop afbeeldingen van bijzondere postzegels. Als u bv 
tussen 16 en 31 januari bij dat bedrijf een bestelling plaatst, 
ontvangt u gratis een postzegel met de Nieuw Zeelandse 
‘Teddybeer vergissing.’ Hoe zat dat ook al weer? In 1996 
verschenen in Nieuw Zeeland twee ‘Children’s Health’ post-
zegels met de afbeelding van een baby in een kinderzitje 
achter in de auto. Naast het kind is een teddybeer zichtbaar 
die zit vastgegespt in de veiligheidsgordel. Hieruit kan wor-

den afgeleid dat het kind zich op de achterbank bevindt met het gezicht in de rijrich-
ting. Dat is niet toegestaan in Nieuw Zeeland en dus werden de zegels aangemerkt 
als ‘gevaarlijk’ wegens hun mogelijk verkeerde invloed op het gedrag van de men-
sen. Om die reden werden ze uit de handel genomen en vervangen door exempla-
ren zónder teddybeer. Inmiddels waren al enkele honderden ‘foutdrukken’ over de 
toonbank gegaan en die zijn nu dus erg schaars. Een hoekblokje met zes zegels 
bracht op een veiling meer dan € 5000,- op. Als u bereid bent zo’n slordige € 600,- 
neer te tellen is een enkel gegomd exemplaar nog wel te krijgen, maar de zelfkle-
vende versie is nog veel zeldzamer en als u die tegenkomt, zal de knip dus nog 
heel wat verder open moeten. De gewone zegels, zonder teddybeer, vindt u in 
Scott met de Nrs. #B151/2 en de ‘Teddybeer’ vergissingen met de Nrs. #B154/5. 

Maandelijkse bijeenkomst op dinsdag 7 februari 2012. 
Plaats: Buurthuis Rotterdamseweg 51A; Tijd: 20:15 uur, zaal open: 19:15 uur. 

 
 
 
 
 
 

 

� Verloting op 7 februari 2012. 
Voor de verloting op 7 februari 2012 
zijn ook deze keer weer heel wat mooie 
prijzen beschikbaar! Hoofdprijzen: De 
Tentoonstellingszegels uit 1952 * 
(met plakker; de postfrisse catalo-
guswaarde bedraagt € 100,-) en als 
tweede prijs een waardebon te be-
steden op de veiling, dan wel bij de 
firma van Domburg. Verder natuurlijk 
nog diverse andere leuke prijzen en 

voor de lootjes à 25 ct. per stuk kunt u in de pauze, zoals altijd, weer terecht bij 
Wil Matla. Voor een luttel bedrag maakt u dan weer kans op prachtige prijzen. 
 

� Bestuursverkiezing. 

Bestuur: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ass. Veilingmeester AAA///HHH      AAA///HHH      AAA      

Penningmeester    AAA///HHH      AAA      AAA   

Hfd. Rondz.verkeer    AAA///HHH      AAA      AAA   

Secr. / Ledenadm. AAA///HHH      AAA///HHH      AAA      

Veilingmeester    AAA///HHH      AAA      AAA   

Voorzitter AAA///HHH      AAA///HHH      AAA      

 
Tabel: A = aftredend; H = herkiesbaar 

 
Zoals uit de tabel valt af te lezen, zijn de penningmeester, het hoofd rondzend-
verkeer en de veilingmeester aftredend. De aftredende bestuursleden zijn her-
kiesbaar. Wanneer u nochtans voor een van bovengenoemde functies een an-
dere kandidaat wenst aan te melden, dan gelieve u zich in verbinding te stellen 
met de voorzitter. Verder komt natuurlijk de kascontrolecommissie aan de orde. 
De kascontrolecommissie bestaat uit de heren Aad Lupker en Henk Meijer. Op 
deze avond zullen tevens de (jaar)verslagen worden gepresenteerd. De secreta-
ris presenteert het jaarverslag en Aad Lupker presenteert, namens de KCC, het 
financieel jaarverslag, waarin opgenomen een overzicht van de opbrengsten 
van de veilingen en van het rondzendverkeer. De financiële positie van onze 
vereniging is momenteel gezond. 
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Agenda van de bijeenkomst op 7  februari 2012 v.a. 20:15 uur: 
1. Ingekomen stukken / mededelingen.  5. Pauze / lotenverkoop.  
2. Jaarverslagen + kascontroleverslag.  6. Rondvraag / verloting. 
3. Bestuurs- + kascontroleverkiezing.  7. Tweede gedeelte van de veiling. 

4. Eerste gedeelte van de veiling.   8. Afrekenen / sluiting. 


