Contact september 2018

Wat een zomer hebben we gehad.
Nu ik dit zo schrijf, is er sinds half juli eindelijk het appartement waar
we in wonen. Het heeft ons heel wat ontbroken aan woongenot. Er is
door de verhuurmakelaar contact geweest met het SPF. Maar dat
duurde maar en duurde maar. We hopen nog steeds op een goede
oplossing.
Ja het is het zomertje wel, veel zon weinig regen. Voor een heleboel
mensen is dat niet zo prettig. Maar als je je maar luchtig kleed en
genoeg vocht binnen krijgt, is het wel redelijk uit te houden.
Voor de postzegelverzamelaars onder ons, de prijsverhoging bij
PostNL houdt niet op.
Er komt wel 14% bij volgend jaar en wordt het versturen van een
brief € 0.95.
Zo langzamerhand wordt alles toch wel weer duurder maar de
uitkeringen blijven ver achter.
Nu we in september weer starten hoopt het bestuur dat er toch wel
wat meer leden de weg naar spoor 6 weten te vinden. En u weet als u
wat slechter ter been bent kunt u met de liften van de traverse naar
spoor 5/7. En als u zich dat meld bij de locatie spoor 6 en vraagt dat u
met de lift wilt, dan is aan de andere zijde de deur voor de lift. U
wordt dan opgehaald.
Beste mensen neem gerust iemand mee hoe meer zielen hoe meer
vreugd
Graag zien we u op 22 september.
Met een vriendelijk postzegel groet,
Hugo Hendriks
Voorzitter.
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POST : Alle post rechtstreeks sturen naar het secretariaatsadres:

Secretaris N.V.S.P.
Ripolinpad 31
1223 DG Hilversum
E-mail: secretariaat@filatelie-nvsp.nl
VEILING :

Verzoek aan de leden, die schriftelijk willen bieden op de kavels in dit
nummer van Contact, om dit rechtstreeks schriftelijk of telefonisch te doen
aan de veilingmeester.
Tevens wil ik u verzoeken als u de inzendingen heeft, deze zo spoedig
mogelijk in te leveren. Het liefst binnen 14 dagen na een bijeenkomst,
dit om alles op tijd te kunnen verwerken voor de volgende veiling.

Vermeld a.u.b. duidelijk uw naam, adres en
bank/girorekeningnummer bij uw inzending, dit om mogelijke
verwarring te voorkomen.
Dhr. W. Hulshof
't Grachtje over 152
1625 PP Hoorn
Telefoon 0229 - 785374
E-mail: veilingmeester@filatelie-nvsp.nl

CONTRIBUTIE :

Wie vanaf heden lid wordt van de NVSP is per jaar € 12,00 contributie
verschuldigd en deze dient voor 1 februari van het verenigingsjaar betaald
te zijn op rekening: NL23 INGB 0005616100 ten name van N.V.S.P. te Oss.
Tenzij de contributie-inning plaatsvindt via de werkgever of het
pensioenfonds.
Website : www.filatelie-nvsp.nl
E-mail : Het algemene e-mail adres is info@filatelie-nvsp.nl
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Privacy beleid van de N.V.S.P.
Wij, de Nederlandse Vereniging van Spoorweg Philatelisten,
respecteren uw gegevens en privacy,
dus we hebben een belangrijke mededeling.
U hebt misschien al vernomen dat de privacyregels binnen de EU
zijn veranderd onder de AVG, hetgeen op 25 mei 2018 in werking
trad. Om te voldoen aan de veranderingen hebben wij een privacy
beleid opgesteld. Dat houd in als u lid bent of wordt van onze
vereniging verkrijgen we uw naam, adres, woonplaats,
geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en pensioennummer.
Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is
om u te informeren over de ins en outs van de vereniging.
Persoonsgegevens worden verwijderd, uiterlijk een jaar nadat het
lidmaatschap is beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk
zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. De gegevens
worden onverwijld verwijderd wanneer betrokkene of diens wettelijk
vertegenwoordiger daarom verzoekt.
Alleen als u het bestuur daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming
hebt gegeven, kunnen wij uw gegevens uitwisselen met de andere
leden.
Een uitgebreide versie is te zien op onze website
www.filatelie-nvsp.nl of u kunt het op vragen bij onze secretaris.
Namens het bestuur:
H. Hendriks voorzitter.
E. Kamphuis secretaris.
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N.V.S.P. - UTRECHT.

Tweemaandelijkse bijeenkomst

zaterdag 22 september
'Spoor 6' Utrecht CS, tel: 088 - 671 28 75
Aanvang 10.30 uur, einde circa 15.00 uur
Volgende bijeenkomst: 17 Nov.

Spoorweg Sportvereniging Venlo S.S.V.
Postzegelruilbeurs - afd. filatelie

www.ssvvenlo.nl

toegang € 1,00 - telkens van 11.00 tot 15.00 uur
Data in 2018: 09 September,
13 Oktober, 10 November en
08 December met een aangepast tijd (10.00 - 15.00 uur).

Motiefgroep Spoorwegen
ruilbijeenkomsten
In 'Railzicht' te Amersfoort
Zaterdag 13 oktober 2018, 9.00 tot uiterlijk 13.00 uur
de koffie is gratis
"Grenztreffen" in hotel Wilhelmina te Venlo (t/o het station)
zaterdag 3 november 2018. Zaal open 9.15 uur
Nadere informatie bij: Hein Wareman, telefoon 074 27 73 261
email: h.w.wareman@outlook.com
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Verslag bijeenkomst 19 mei 2018
Welkom allemaal dit is alweer de laatste bijeenkomst seizoen
2017/2018 voor de zomervakantie.
Het is 10.40 uur we gaan beginnen.
U ziet het ik ben er weer. We wonen mooi maar nog veel problemen
met het vocht in huis.
Ik kan u melden dat er 7 leden zich hebben afgemeld.
Het aantal aanwezige leden is 19 incl. bestuur.
Daarna meteen door naar de behandeling van de Algemene
Ledenvergadering.
Alle vergaderstukken en alles wat daarbij hoort, waren voor de
onderbouwing op de tafels neergelegd.
Ook het stuk over het Privacybeleid ligt op tafel en komt ter sprake.
De vergadering verloopt vlot, met hier en daar een aan- of opmerking
werden de agendapunten afgehandeld.
En heel fijn om te kunnen meedelen dat de heer Theo Boender plaats
zal nemen in het bestuur. Theo alvast van harte welkom.
De kavels van de veiling waren voor het bekijken weer keurig
uitgelegd.
Zoals we inmiddels gewend zijn is nu ook weer een prijs voor de
spoorladder uitgereikt.
Ja en dan de lunch, deze was weer perfect verzorgd door Andreea en
Nico.
De veiling en de verloting ging best wel vlotjes maar dat heeft
natuurlijk ook te maken met het aantal leden dat aanwezig was. In
overleg hebben deze keer geen kienen gedaan. We waren deze keer
dus wel erg vroeg maar zo voor de Pinksterdagen kwam dat wel goed
uit.
Rond kwart over twee werd deze gezellige bijeenkomst afgesloten
met de wens voor een ieder een prettige vakantie en graag tot ziens
in september.
Hugo Hendriks
Voorzitter.
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Programma bijeenkomst zaterdag 22 september 2018
Locatie: Ontspanningslokaal van PVSU
'spoor 6' op Utrecht CS (tel. 088 671 28 75)
10.30 uur
11.30 uur
13.00 uur

14.30 uur

Opening
Bekijken van kavels, ruilen, aan- en verkoop zegels
Veiling
Pauze, tijd voor een hapje en een drankje
Rondzendverkeer
Afrekenen veiling
Spoorladdercompetitie
Aanwezigheidspremie
"Vrome Wens" (zie elders in dit blad)
Verloting / kienen
Einde van de bijeenkomst

Vrome Wens

1e prijs Nederland nr.. 261 / 264 gebruikt catalogus € 30,00
2e prijs Ethiopië Rode Kruis 1 / 5 postfris catalogus € 20,00
3e prijs Nederland nr. 752 / 756 postfris catalogus € 12,00
----

10 x premie-enveloppen (aanwezigheid) ----

Colofon:
Dit nummer van 'Contact' werd samengesteld
onder redactie van Marti Snellenberg.
Tekstbijdragen werden geleverd door diverse bestuursleden
De veiling is verzorgd door Wim Hulshof
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Veiling 22 september 2018
Nr Kavel omschrijving
517 Nederland 332/345+617/636
518 Nederland 2164 / 2169
519 Nederland 2272 / 2277
520 Nederland 2355/56/58/60/61
521 Nederland P.Z.B. 73
522 Nederland P.Z.B. 74
523 Nederland P.Z.B. 80
524 D.D.R. 3153 / 3154
525 Turkije blokje 2 zegels
526 Nederland blokje 2519
527 Nederland kerstzegels 2016
528 Nederland
529
530
531
532
533
534
535

550 / 555
Nederland
556 / 560
Luxemburg strook 1386/1388
Nederland vel 2074
Nederland vel 2073
Nederland 5 pers. Zegels
Nederland Prestige boekje 1
Nederland 199 / 202

uitv
o
o
o
o
xx
xx
xx
xx
xx
x
xx
x
x
xx
xx
xx
xx
xx
o

cat.
16,30
5,80
6,00
4,50
4,00
4,00
4,50
----------11,50
------60,00
100,00
4,50
10,00
10,00
----20,00
10,00

536 Nederland 2495 mooi nederl.

xx

-----

537 Nederland 2 vel Pers. Zegels

xx
xx
xx
xx
o
o
o
o
o
xx
xx
o

--------5,00
4,00
90,00
47,50
50,00
22,00
26,00
11,50
4,95
------

538 Oostenrijk vel spec. Zegels.
539 Oostenrijk

blok 4

540 Duitsland 774 / 777
541 Nederland F.D.C. 27 + 28
542 Nederland F.D.C. 30 + 33
543 Nederland F.D.C. 36 + 38
544 Nederland F.D.C. 39 + 41
545 Nederland F.D.C. 40 + 41
546 Nederland nr. 2009 mapje
547 Nederland kaartenset treinen
548 Duitsland kaart m spec.stemp

inzet Extra info.
1,60
0,60
0,60
0,45
1,00
1,00
1,00
0,50
0,50
1,00 (zonder gom)
7,50
10,00
10,00
1,00 Treinstel CFL
4,70 Overijssel
4,70 Limburg
6,50 Veteranendag
3,20
1,00
De Ruyter +
2,30
€5,00 munt
20,00 50 jaar N.A.T.O
5,50 Faberge eieren
0,50
0,40
9,00 Beschreven
4,75 Beschreven
5,00 Beschreven
2,20 Beschreven
2,60 Beschreven
1,50 Zilveren zegel
0,50
0,50 Trein
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Nr Kavel omschrijving
549 Japan 13 zegels op kaartje
550 Zimbabwe 2 series treinen

uitv
o
xx

cat.
-----------

551 Ned. Overzee album met

o

H.W.

552 Ukraine vel treinen 2008

o
o
xx
o
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx/o
xx/o
--------o
o

553 Ukraine vel treinen 2008
554 Nederland vel 2366 / 2369
555 Zwitserland vel 1214 / 1215
556 België
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575

blok 113
Kazachstan 2 bloks 2013
Letland blok uit 2016
Engeland P.Z.B. Wedgwood
Engeland blok Int. Stamp Exhi
Joegoslavie blok uit 1982
Nederland PZB 28A
Nederland PZB 39
Nederland PZB 40
Nederland PZB 41
Nederland PZB 45
Nederland PZB 46
Nederland speciaal vel
Aland postzegelboekje
Europa RZB CEPT
Zwitserland 4 RZB
Michel cat. band 3. 2003
Nieuw stockboek 25 blz. wit
Zwitserland album vol
Roemenie vier vogels

6,00
6,00
15,00
7,25
10,00
---------22,00
-----15,00
3,00
4,00
4,50
5,00
7,00
7,00
? 2,80
3,50
35,15
232,80
-----20,00
Z.H.W.
------

inzet Extra info.
0,75 Treinen
0,75
Poststukken en
30,00
zegels
2,00
2,00
5,00 Treinen
2,00 Treinen
4,00
4,00 Treinen
2,20 Treinen
4,50
3,00
3,00 Treinen
1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,00 Jozef Israëls
1,00
5,00 Restwaarde
23,00 Restwaarde
3,00 Nrd/ west Eur.
5,00
40,00
3,50

Uitvoering: xx - postfris ; x - ongebruikt ; o - gebruikt ; z - zonder gom ;

vi = volgens inzender rw = restwaarde (rondzendboekjes);
Mi = Michel catalogus, Yv = Yvert catalogus
hw = hoge waarde; zhw = zeer hoge waarde; ww = winkelwaarde
Biedingen: € 0 t/m 10 = € 0,20 ;
€ 50 t/m 100 = € 1,00 ;
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Contact september 2018

€-€-€-€-€-€

veiling mei
Er werden 23 kavels verkocht, met een opbrengst van € 78,40
€-€-€-€-€-€
Aan alle inzenders van de veiling
Graag wil ik u verzoeken om de
inzending(en) die u heeft, zo spoedig
mogelijk te doen. Het liefst binnen 14 dagen
na de laatste bijeenkomst.
Dit om alles op tijd te kunnen verwerken
voor het volgende nummer van Contact.

Vermeld a.u.b. duidelijk uw naam,
adres en rekeningnummer, dit om verwarring te voorkomen.
Wim Hulshof,
veilingmeester

Ledenmutaties
IN MEMORIAM
dhr. I. Oosterhuis, Nieuwegein, † 3-5-2018
dhr. A.T. Flotman, Utrecht, † 4-5-2018
dhr. T.P. Fonville, Houten, † 6-6-2018
dhr. J.H. Kiers, Geldermalsen, † 15-6-2018
Lidmaatschap opgezegd
dhr. B.A.S. Kokshoorn, Maassluis, per 31-12-2018
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SPOORLADDER COMPETITIE
LET OP!! We gaan nu ook de laatste jaren
meenemen en wel tot en met zegel 3000.
Uitslag van mei vind u hieronder.
Vraag 1: Op zegel 252 staat het wapen van
Prins Willem de 1e.

Vraag 2: Op de zegels staan fietsers of fietsen Het zijn er veel hoor.
Met 20 of meer goede antwoorden krijgt u de drie punten.
Vraag 3: Een landschap met wolken zijn
zegels 1989 en 2061
En PB 67 en 75

Vraag 4: De plaats Weesp is zegel 2341a

Deze keer zijn er vijf winnaars, dat zijn de heren v.d. Belt, Brusse,v.d. Flier, Lupker en Spaan.
Tijdens de bijeenkomst van Mei zal u een leuke verrassing worden
overhandigd.
Mocht u niet aanwezig zijn dan wordt dit naar uw huisadres gestuurd.
De punten boven de 24 blijven staan en tellen weer mee naar de
volgende 24 punten.
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Als aandachtspunt maak ik u er op attent dat we met de puzzel op dit
moment niet verder gaan dan nummer 3000.
Wel natuurlijk de brandkasten en luchtvaart.
Hieronder de Spoorladder competitie van Mei 2018.
Vraag
Vraag
Vraag
Vraag

1.
2.
3.
4.

De narcis vind u op zegel ?
Hugo de Groot op zegel ?
Op welke zegels vinden Nelson Mandela ?
En Johannes Wier staat op zegel ?

Voor 10 oktober 2018 verwacht ik weer antwoorden binnen te
krijgen.
Let op !!! adres is gewijzigd.
H. Hendriks, De Overtuin 22 6881 TT Velp.
Of per e-mail: info@filatelie-nvsp.nl
(inleveren op de twee maandelijkse bijeenkomst kan ook)
Formulier voor het inzenden van Spoorladder antwoorden.

Bij onvoldoende ruimte of als u het boekje heel wilt laten, kunt
u uw eigen papier gebruiken

Naam: ……………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………
Postcode + Woonplaats: ……………………………………………………………
Lidnummer: ………………………………………………………………………………

Antwoorden:
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………
Ook deze keer weer succes gewenst,
Hugo Hendriks
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Nederlandse Vereniging van Spoorweg Philatelisten
Voorzitter:

H. Hendriks

Velp

026 3824221

Vicevoorzitter,
Veilingmeester,
Nalatenschappen:

W. Hulshof

Hoorn

022 9785374

Secretaris Ledenadministratie :

E. Kamphuis

Hilversum

035 6839910

Penningmeester:

W. Versloot

Oss

06 41325477

Bestuurslid:

A. Ritmeester

Delft

015 2141701

Technische zaken:

Th. van Oostrum Maarssen

0346 572256

Spoorwegmotieven:

W. Hulshof

Hoorn

022 9785374

M. Snellenberg

Houten

030 6352251

Redactie 'Contact':

Mw.

Erelid:
Dhr. P. Haans

Belangrijke NVSP rekeningnummers (ING bank):
Algemeen

Oss

NL23 INGB 0005616100

Veiling en nieuwtjesdienst

Hoorn

NL59 INGB 0005616034
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