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Nieuwsbrief SvF – voorjaar 2020 
 
 

 
Beste mensen, 
 
Het is alweer een tijdje geleden, dat de SvF Nieuwsbrief bij u “door de 
bus” viel. Door het vele werk zijn wij er niet toe gekomen, deze Nieuws-
brief op regelmatige tijdstippen uit te laten komen. Wij zullen ons uiterste 
best doen, voortaan “geregelder” te werk te gaan. 
Overigens: we hebben tot nu toe geen bijdragen mogen ontvangen, om 
de Nieuwsbrief te vullen met uw ontboezemingen. 
 
Ik wil u er op attent maken dat i.v.m. het Coronavirus beperkingen zijn. 
 

• Bezoek rondzendverkeer SvF  
• Bezoek bondsbibliotheek 
• Bezoek secretariaat KNBF 

 

ZIJN NIET TOEGESTAAN . 
 

Alle diensten zoals rondzendverkeer; ledenadministratie; internetveiling 
en nieuwtjesdienst blijven voor zover mogelijk doorgaan. 

 
Allereerst als bijlage van deze Nieuwsbrief: 
Het verslag van de Algemene Vergadering, die gehouden werd op 25 
mei 2019 in Houten. Voor velen van u was dat de eerste kennismaking 
met ons nieuwe onderkomen in Houten. Wij nemen aan, dat dit een posi-
tieve indruk heeft achtergelaten. Mocht u nog een opmerking hebben, 
horen wij die graag. Aan de airconditioning wordt aandacht besteed. 
 
Een tweede mogelijkheid om elkaar te treffen was bij de officiële opening 
van het KNBF-pand in Houten op 14 september 2019. Er was een “Open 
Dag” georganiseerd, waarop de bond, inclusief bondskeuringsdienst en 
bondsbibliotheek, en het SvF zich presenteerden aan “het publiek”. 
Men kon overal een kijkje nemen en eventueel filatelistische aankopen 
doen bij het postzegelwinkeltje en de bondsbibliotheek. 
Het voornemen is, vaker een Open Dag te organiseren. Suggesties be-
treffende invulling van die dag zijn natuurlijk altijd welkom! 
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Zoals u weet gaan vinden er dit jaar enkele belangrijke wijzigingen plaats 
in onze organisatie.  
 
Allereerst de grote veiling, die 2 keer per jaar gehouden wordt in Velp. 
Deze locatie gaat echter verdwijnen: het gebouw wordt gesloopt en er 
komen woningen voor in de plaats. 
Bovendien heeft onze veilingmeester, Cees Ursem, aangegeven te 
stoppen met zijn werkzaamheden. De laatste zaalveiling in Velp zou 
derhalve plaatsvinden op 4 april jl. 
Helaas heeft het Coronavirus de hele zaak overhoop gegooid, en is deze 
veiling niet door kunnen gaan. De veiling is naar 31 oktober verschoven 
indien het dan mogelijk is i.v.m. de coronamaatregelen. De veiling zal 
dan plaats vinden in het pand van de KNBF in Houten. 
Positief nieuws is, dat wij inmiddels een opvolger voor Cees hebben ge-
vonden in de persoon van Henk Jansen, onder meer bekend als 
penningmeester van Filatelistenvereniging Rijn en Grift e.o. uit Veenen-
daal. Cees is drukdoende Henk de ins en outs bij te brengen, die een 
veilingmeester nodig heeft. Wel is het zo, dat in Velp gebruik kon worden 
gemaakt van “hulptroepen”, deze zijn echter niet allemaal beschikbaar in 
Houten, derhalve hierbij een dringende oproep aan vrijwilligers, die kun-
nen assisteren bij het samenstellen van de Veiling. 
 
Een tweede belangrijke wijziging betreft de voortgang van het postze-
gelwinkeltje. Hans van Laarhoven heeft ook aangegeven te stoppen per 
mei 2020. 
Een aantal van u heeft het winkeltje al eens, of meerdere keren, op be-
zoek gehad bij een verenigingsavond en weet wat voor een succes dit 
was. 
De “inhoud” wordt overgebracht naar en opgeslagen in Houten. 
Wat wij zoeken is een enthousiasteling, die het postzegelwinkeltje voort-
zet, misschien wel in een andere vorm. Hierover kan natuurlijk overlegd 
worden. 
Het mooiste zou zijn, dat zij/hij een aantal mensen kan meekrijgen, die 
de boeken kunnen vullen en beprijzen.  
Mocht e.e.a. niet lukken, zullen wij toch genoodzaakt zijn te stoppen met 
de fysieke aanwezigheid op de verenigingsavonden. 
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Ongetwijfeld weet u, dat het SvF gestart is in het Haagse pand op de 
Zwaardvegersgaarde 130. Sinds we verhuisd zijn naar Houten stond het 
pand leeg en werd een verkoper gezocht. En die is gevonden!  
Onlangs heeft de overdracht plaatsgevonden en konden de revenuen 
bijgeschreven worden in het financiële plaatje. 
 
Een laatste punt betreft de Algemene Vergadering, zie gehouden zou 
worden in Houten. De datum was gereserveerd, en wel op 23 mei 2020. 
Ook hier gooit het Coronavirus roet in het eten: deze zal niet plaatsvin-
den en wordt tot nader order uitgesteld. 
Uiteraard houden wij u op de hoogte en zullen u tijdig informeren. 
 
Zoals altijd kunt u bij het SamenwerkingsVerband Filatelie ook terecht 
voor de nieuwtjesdienst, de rondzendingen, verzekeringen voor uw post-
zegelverzameling en, niet te vergeten, de maandelijkse internetveiling. 
En we houden ons natuurlijk aanbevolen voor elke suggestie voor verbe-
tering, die onze hobby nog interessanter maakt. 
 

-- en vergeet de handjes niet, die we hard nodig hebben -- 
 
Bijlage: Verslag Algemene Vergadering van 25 mei 2019 
 
met vriendelijke groet, 
namens het bestuur 
 
Klaas Schokker 
secretaris 
 
 
 
P.S. 
 

Ik kreeg 20 april de mededeling, onze waarnemend voorzitter Hans 
Kraaibeek is wegens gezondheidsproblemen. 
opgenomen in het ziekenhuis. 
Wij wensen hem uiteraard alle sterkt… 


