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Secretariaat:

Colofon:

“de Philatelist Geleen”
Wijngaardstraat 16

046-437 54 90

6181 GE Elsloo

Will van Soest
Berloherhof 15

046-451 85 76

6132 SN Sittard

Opgave adreswijzingen / nieuwe leden / opzeggingen:

Opzeggingen van het lidmaatschap (schriftelijk) voor 1 november.
De contributie bedraagt € 30,00 per jaar, inclusief abonnement “Filatelie”
Rekening nummer 820800813 / IBAN NL57SNSB0820800813
Maandelijkse bijeenkomst als regel 1e zondag van de maand. Aanvang 10 uur.
Zaal open om 9.30 uur. K.B.O. Sociëteit St. Augustinus
(nabij de brandweerkazerne) Molenstraat 42 te Geleen

Bestuur:

Voorzitter / Veiling ;
 046-4749943
Rondzendingen / Vicevoorzitter ;
 046-4375051
Secretaris ;
 046-4375490
2e secretaris / 2e penningmeester ;
 06-15150581
Bibliotheek ;
 046-4377423
Penningmeester ;
 046-4518576
Veiling ;
 00491749247758
Nieuwtjesdienst ;
 046-4750267
Redactie ;
 06-46652573
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W. van Kessel
@ wil.van.kessel@home.nl
T. Mennens
@ t.mennens1@kpnplanet.nl
J. Berezinski
@ jean.berezinski@hotmail.com
W. Meens
@ wim.meens@rws.nl
A. Hurenkamp
@ alberthurenkamp@wanadoo.nl
W. van Soest
@ dephilatelistgeleen@knpmail.nl
H. Reisser
@ horeisser@home.nl
G. Voesten
G. Nelissen
@ ger.nelissen@gmail.com
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Voorwoord van de voorzitter.
Beste leden.
Dit is alweer het tweede clubblad van dit jaar.
In het eerste halve jaar hebben we afscheid moeten
nemen van vier van onze leden. De heren G. Rutten, P.
van Kaldekercken, M. Op Heij en J v.d. Bult.
Graag begroeten we in de zelfde tijd twee nieuwe leden
nl. dhr. Aarts uit Heerlen en dhr. S.Bobbe uit Beek.
U hebt ongetwijfeld op de een of andere manier vernomen dat er problemen zijn
binnen het Bondsbestuur van de KNBF. Om dit probleem op te lossen is er op 19
januari een Algemene Vergadering gehouden, waarbij men niet tot een
overeenkomst is gekomen. Daarom is er op 20 april in Leusden een tweede
vergadering gehouden, die zeer heftig is geweest. Uiteindelijk is men toch tot een
nieuw bestuur gekomen, met als voorzitter Wybo Heere, secretaris Eric Kniese en
als penningmeester Harrie Jans. Een verslag van deze vergadering staat vermeld in
het maandblad Filatelie nr. 5 – 2013 – blz. 220.
De reacties op onze activiteiten in december 2012 en april van dit jaar zijn positief
ontvangen en gewaardeerd door onze leden. Er was veel belangstelling en ook een
prettige manier om voor U zegels en ander filatelistisch materiaal te ruilen of te
verkopen. Ik ben van mening dat we op deze manier moeten doorgaan en dat het
hopelijk een traditie wordt. Uiteraard zal er steeds de nodige publiciteit aan
gegeven moeten worden via de media.
Afgelopen Koninginnedag was wel een heel bijzondere, als je tenminste enigszins
koningsgezind bent. Waar een klein land toch groot in kan zijn! Onze Post.nl heeft
hier natuurlijk op gepaste wijze op ingespeeld en diverse postzegels op de markt
gebracht. U zult deze zegels ongetwijfeld voorbij hebben zien komen.
Het niet meer kunnen plakken van de “Gulden” zegels per 1 november 2013 is bij
velen in het verkeerde keelgat geschoten. In diverse Europese landen is deze
maatregel al direct ingevoerd per 1 januari 2002, bij de invoering van de Euro, of
enkele maanden later. De vraag is nu of deze maatregel genomen door Post.nl
juridisch is aan te vechten. Ik ben benieuwd, maar denk dat dit geen succes zal
hebben. Overpeins ben ik nieuwsgierig naar de prijs van deze zegels, uitgegeven
vanaf 1 jan. 1977 tot de Euro zegels, in de nieuwe Nederlandse catalogus.
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Heeft U zich ook al eens afgevraagd wat de prijzen van de catalogus eigenlijk voor
een “waarde” hebben. De postzegels kun je kopen voor een prijs die lager ligt dan
de cataloguswaarde op enkele uitzonderingen na. Wanneer je de
postzegelverzameling bij een handelaar wilt verkopen krijg je maar een fractie van
de officiële catalogus prijs. Wanneer ik een auto wil kopen wordt nooit afgeweken
van de “cataloguswaarde”, met wat geluk krijg je 5% korting. Ik heb dit altijd al
vreemd gevonden. Er zal wel een reden voor zijn, maar die is bij mij, onbekend.
Ik wens U allen veel leesplezier met dit clubblad!
Uw voorzitter,
Wil van Kessel.
Verslag nieuwtjesdienst.
In 2012 maakte 38 leden gebruik van de nieuwtjesdienst. Het aantal abonnementen
bedroeg 306 waarvan 23 buitenland.
PostNL had de volgende abonnementen
16 zegels, 4 boekjes, 9 vellen van 10 zegels,
11 vellen
20 mapjes, 30 FDC, 6 prestige boekjes

totale waarde € 71.50.
totale waarde € 74.50.

Ook werden persoonlijke zegels uitgegeven van o.a. A. Pieck, vogels, TV series,
popmuziek en buitenplaatsen.
Nederland komt met zijn uitgiften er nog goedkoop van af ten opzichte van landen
zoals België, Duitsland, Frankrijk en Groot Brittannië.
Wat betreft de buitenlandse uitgifte springen er twee bijzondere gebeurtenissen er
uit. Ten eerste, de Olympische spelen en de Paralympische spelen in Londen.
Royal Mail heeft van iedere tak van sport en van degene die een gouden medaille
heeft gewonnen een zegel uitgebracht te weten 36 zegels van de OS en 29 zegels
Paralympische spelen.Ten tweede, Veel landen hebben zegels en blokken
uitgegeven van het feit dat 100 jaar geleden de “Titanic” is gezonken. Dit heeft U
allemaal kunnen lezen in het blad Filatelie onder de rubriek nieuwe uitgiften. Net
als voorgaande jaren is de nieuwtjesdienst, er ook heelaas niet aan ontkomen, dat er
leden zijn ontvallen, of door andere omstandigheden hun hobby hebben moeten
opzeggen. Dit gebeurd helaas in elke vereniging, omdat de jeugd het laat afweten.
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Ondanks deze gegevens heb ik het verzorgen van de nieuwtjesdienst met veel
liefde en plezier gedaan. Met de leden van de nieuwtjesdienst heb ik ook in 2012
met plezier samengewerkt. Alles werd keurig en correct afgehaald en op tijd
afgerekend.
Ik dank dan ook alle leden voor de prettige samenwerking en het in mij gestelde
vertrouwen en hoop dan ook weer in de komende jaren U van nieuwtjes te mogen
voorzien.
Commissaris nieuwtjesdienst,
Geert Voesten.
Jaarverslag Rondzendverkeer 2011 / 2012.
Er is alweer een jaar voorbij en is weer de tijd aangebroken om verslag te doen
van het rondzendverkeer. Het is de eerste keer dat de deelnemers geen 5% korting
meer krijgen over de uitgenomen postzegels uit de rondzendboekjes. Deze
beslissing is genomen om te voorkomen dat er een eventueel negatief resultaat
ontstaat. De vereniging krijgt nu de beschikking over de volledige 10% provisie
van de inzenders van deze boekjes. Van het rondzendverkeer hebben 29 leden van
onze vereniging gebruik gemaakt, verdeeld over een zevental secties. De
deelnemers varieerde per sectie van een tot zeven. Het afgelopen jaar waren totaal
140 rondzendboekjes van een viertal inzenders beschikbaar. Verder heeft nog een
inzender een honderdtal boekjes voor de tweede keer laten circuleren met een fikse
korting van 50% van de oorspronkelijke prijs. Uit deze boekjes is toch nog voor
289,06 Euro aan zegels van eigenaar gewisseld. De totale omzet van het
rondzendverkeer bedroeg € 2194,55, dit is ongeveer gelijk aan het vorige seizoen.
De uitnamen was toen voor een bedrag van € 2387,95 aan postzegels. Aan de
inzenders van de rondzendboekjes is, na aftrek van de 10% provisie, een bedrag
van € 1976,34 uit gekeerd. De gemaakte onkosten waren als volgt: Postbank
€50,34, porto kosten € 1,00 en € 45,00 vergoeding voor de rondcommissaris, totaal
bedrag onkosten € 96,34. Na aftrek van deze onkosten bedroeg het netto resultaat
€ 121,67. Dit is een veel beter resultaat dan de € 42,46 in het jaar 2010 / 2011.
Medio november 2011 hebben we de aparte bankrekening van her
rondzendverkeer opgeheven zodat er geen extra kosten meer zijn voor het
betalingsverkeer. Al het in- en uitgaand betalingsverkeer gaat nu via de rekening
van “De Philatelist Geleen” van onze penningmeester, Will van Soest.
Tenslotte wil ik jullie allen hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking en
vertrouwen in het afgelopen jaar. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Misschien ook iets voor U, het kan een inspiratie worden om een nieuw
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verzamelgebied te beginnen. Er zijn geen extra kosten aan verbonden, U betaalt
alleen de postzegels die uit de boekjes worden gehaald.
Tom Mennens.
Financieel jaarverslag boekjaar 2012.
INKOMSTEN:
Contributies
Advertenties
Rondzendv.
Veiling
Zegelverkoop
Diversen
Subtotaal
Te kort
spaarrekening
Totaal
UITGAVEN:
Maandblad
Clubblad
Bondscontributie
Bijdrage COLF
K. v. koophandel
Kosten
jaarvergadering
Kosten
bondsvergadering
Kosten
best / leden
Bestuurkosten
Bibliotheek
Verzekering Rdz.
Diversen
Totaal

Begroting 2012 Resultaat 2012
Begroting 2013
€ 2.650,00
€ 2.667,50
€ 2.600,00
€ 375,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 135,00
€ 121,67
€ 135,00
€
0,00
€
71,10
Vervallen
€ 290,00
€ 290,00
€ 290,00
nihil
€ 130,10
nihil
€ 3.450,00
€ 3.680,37
€ 3.525,00
€ 900,00
€ 4.350,00

€ 365,63
€ 4.406,00

€ 725,00
€ 4.250,00

€ 2.000,00
€ 480,00
€ 475,00
€
15,00
€
25,00

€ 1.966,55
€ 393,90
€ 470,45
€
14,55
€
24,08

€ 1.830,00
€ 400,00
€ 430,00
€
15,00
Vervallen

€

150,00

€

187,50

€

270,00

€

125,00

€

15,00

€

125,00

€ 780,77
€ 117,53
€
11,60
€
36,67
€
27,40
€ 4.046,00

€
€
€
€

€
€
€
€

750,00
150,00
15,00
30,00
nihil
€ 4.350,00
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Geldmiddelen 01.01.2012 €
Geldmiddelen 31.12.2012 €
Kasgeld
31.12.2012
Bankgiro
Subtotaal
Te kort 2012 risicorekening +
Subtotaal
Overloop post en
Totaal
31.12.2012

395,56
395,56
+
+

-/-

€
€
€
€
€
€
€

159,70
1.380,23
1.539,93
365,63
1.905,56
1.510,00
395,56

Hai webers heeft bij Euro-Phila 2013 in Heerlen met de eenkader inzending
“Conseil de l’Europe” 75 punten, met de bekroning “Goud”behaald.
Hai van harte gefeliciteerd..
Notulen ledenvergadering 06-01-2013
Aanwezig:
Afgemeld:

36 leden.
dhr. Van Kessel.

Een welkomstwoord voor ons nieuw lid, de heer Aarts uit Heerlen.
1.
Notulen:
De notulen van de november vergadering worden voorgelezen, er zijn geen
opmerkingen.
2.
Mededelingen:
-Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij onze secretaris
Jean Berezinski.
-De juryleden van de mevrouw Selman wisselbeker kunnen dit jaar geen laureaat
aanwijzen. Zij vragen het bestuur om te overwegen of toekenning van de beker in
een breder kader kan geschieden, bijvoorbeeld uitreiken aan een lid dat zich
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt het afgelopen jaar. Een peiling onder de
aanwezigen laat zien dat 2/3 van de aanwezigen voor een vernieuwde aanpak is.
Dit punt zal worden besproken op de eerstvolgende bestuursvergadering.
-De reacties over de open dag zijn overwegend positief. Misschien is het een optie
om 1x per jaar een ‘grote open dag’ te houden met daarnaast één maal een verkoop
ochtend.
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3
Rondvraag:
-Jean Meijntz vraagt of leden die niet zijn geïnteresseerd in het Maandblad Filatelie
genoegen kunnen nemen met enkel te betalen voor het lidmaatschap van de
vereniging, wat goedkoper is. Het bestuur zal dit punt bespreken op de
eerstvolgende bestuursvergadering.
De prijzen uit de verloting gaan naar mevrouw van Eijwoudt, mevrouw Jaspers en
de heer Smits.
Notulen ledenvergadering 03-02-2013
Aanwezig:
Afgemeld:

43 leden.
mevr. Van Eijwoudt, de heren Caesen, Meijntz, Satijn en Vrehen.

1.
Notulen:
De notulen van de januari vergadering worden voorgelezen, er zijn geen
opmerkingen.
2.
Mededelingen:
-Bondsbrief nr. 107 waarin vermelding dat het voltallige bestuur van de Bond is
afgetreden.
-per 01-11-2013 mogen er geen “guldenzegels” meer worden gebruikt.
3
Rondvraag:
-Jean-Paul van de Pas vraagt of er een overzicht kan worden gemaakt van nieuwe
literatuur in onze bieb. De lijst zal worden opgeschoond en vervolgens ter
beschikking worden gesteld tijdens de ledenvergadering.
De prijzen uit de verloting gaan naar de heren Janssen (Tom) en Groen.
Notulen ledenvergadering 03-03-2013
Aanwezig:
Afgemeld:

44 leden.
de heren Angermille, Arnoldts, van de Pas, Ramakers, Ras, Reisser,
Satijn en Vrehen.

1.
Notulen:
De notulen van de februari vergadering worden voorgelezen, er zijn geen
opmerkingen.
2.
Herdenking van de overleden leden:
de heren Koks, Bax, Selman, van Son, Creemers en Rutten.
3.
Huldiging van de jubilarissen:
 Blad 176 43e jaargang
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de heren Heuserr, Kerkhofs (50 jaar lid), Bergevoet, Meerten, Ras, Peters en
Maessen (40 jaar lid), van Kessel (25 jaar lid).
4.
Bestuur:
Aftredende bestuursleden zijn de heren Berezinski, Voesten en van Kessel, zij
stellen zich allen herkiesbaar en worden met meerderheid van stemmen herkoze
5.
Jaarverslagen:
De diverse jaarverslagen worden voorgelezen: secretariaat, rondzendverkeer,
nieuwtjesdienst, financieel jaarverslag.
6.
Kascontrole:
Mevrouw van Thiel van de kascontrolecommissie vraagt om de penningmeester en
de commissaris nieuwtjesdienst te dechargeren.
Aftredend commissielid is mevrouw van Thiel, toetredend lid is de heer van
Eijwoudt.
7.
De mevrouw Selman wisselbeker:
Van de gepubliceerde literatuur kwam geen artikel in aanmerking voor toekenning
van de beker, daarom heeft de commissie aan het bestuur voorgesteld om de beker
postuum toe te kennen aan Henri Cremers, onze ex-voorzitter, dit omwille van
zijn vele verdiensten voor de filatelie in het algemeen en de Philatelist Geleen in
het bijzonder. Het bestuur is met dit voorstel akkoord gegaan.
8.
Lidmaatschapsvarianten:
Op verzoek van een aantal leden kan men ingaande het verenigingsjaar 2014 kiezen
tussen 2 lidmaatschappen:
-“Volledig lid”, dit is inclusief het Maandblad Filatelie (€ 32.50 per jaar)
-Lid zonder het Maandblad Filatelie (€ 20.00 per jaar).
Leden die het Maandblad Filatelie niet meer willen ontvangen dienen dit vóór
01-11-2013 kenbaar te maken aan de penningmeester.
9.
Rondvraag:
De recent verschenen persoonlijke postzegels van de verenigingen in Kerkrade,
Klimmen en Sittard kunnen worden besteld bij onze commissaris
rondzendverkeer, Ger Voesten.
Aan het slot van de bijeenkomst worden een 30-tal prijzen verloot onder de
aanwezigen.
Notulen ledenvergadering 05-05-2013
Aanwezig:
Afgemeld:

40 leden
mevrouw Hamers, de heren Janssen en Reisser, de heer en mevr.
Van Eijwoudt,
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Een woord van welkom aan ons nieuw lid, de heer Bobbe.
Er wordt een minuut stilte gehouden in verband met het overlijden van de heren
van Kaldekercken en Op Heij.
Wim Meens houdt vervolgens een interessante lezing over de Machin-kopjes.
1.
Notulen:
De notulen van de maart vergadering worden voorgelezen.
2.
Mededelingen:
-De Limphilex 42 wordt op 30 november en 1 december gehouden in Venlo.
-Op 11 en 12 mei aanstaande vinden de 47e Filatelistendagen Euro Phil plaats in
Heerlen, Kennedylaan 301 6419 XZ Heerlen (Mondriaan).
3.
Ingekomen post:
Een 6-tal verenigingsbladen, ter inzage op de bestuurstafel.
De prijzen uit de verloting gaan naar de heren Starreveld en Groen.
1 mei de dag van de arbeid.
Van oorsprong werd 1 mei gevierd om de meimaand in te luiden en is het een
lentefeest.
In 1817 komt daar verandering in als in Engeland Robert Owen ervoor pleit om de
8-urige werkdag in te voeren.
Op 1 mei 1886 waaide dit idee over naar de Verenigde Staten waar de
arbeidersbeweging aldaar een actiedag rond de ‘drie achten’ in het leven geroepen:
acht uur om te werken, acht uur om te spelen, acht uur om te slapen. Niet minder
dan 340.000 arbeiders gingen in staking na een
voorbereidingstijd van twee jaar. Eén mei werd uitgekozen
omdat het voor de Amerikaanse arbeiders ‘Moving Day’
(verhuisdag) was. Die dag eindigden contracten, werden andere
opgemaakt, verhuisden velen ook naar een andere woonplaats.
Ter ere van Labor day, werd deze zegel uitgebracht met het
ontwerp van een mozaïek bij het AFL CIO (de grootste
vakbond van Amerika) hoofdkwartier in Washington. Het
mozaïek heeft de naam Arbeid Is Leven
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Europa volgt:
De roep om de acht urenwerkdag werd overgenomen door de arbeiders in Europa.
Op 14 juli 1889, in het jaar van de Wereldtentoonstelling in Parijs, werd naar
aanleiding van de honderdste verjaardag van de bestorming van de Bastille, de
Tweede Internationale opgericht. Die besloot meteen om 1 mei als internationale
Dag van de Arbeid te proclameren. Op 1 mei 1890 zou ook in ons continent een
actiedag rond de achturendag georganiseerd worden. In België alleen gingen
150.000 arbeiders (waaronder 100.000 Waalse mijnwerkers) in staking en overal in
Europa werd die dag gestaakt en betoogd (o.a. in Duitsland, Oostenrijk, TsjechoSlowakije, Hongarije, Roemenië,) in Engeland en Spanje gebeurde dat pas op 4
mei. Het was de eerste keer dat de arbeiders in de geïndustrialiseerde wereld de
handen in elkaar sloegen om werktijdvermindering te eisen.
Een symbool:
Sindsdien is de eerste mei de dag van de arbeid. Het zou een dag moeten zijn
waarop de uitbuiting van het personeel. Sindsdien is de symboolfunctie van 1 mei.
Het is en blijft een dag waarop de uitbuiting en de lange werkdagen uit het
verleden worden herdacht. Later gebruikte de socialistische en communistische
beweging 1 mei om het algemeen stemrecht en verbeterde werkomstandigheden af
te dwingen.
Op 1 mei kun je in Frankrijk ook overal boeketjes
lelietjes van dalen oftewel "muguets" kopen. Je geeft dit
aan een goede vriend of vriendin als teken van
waardering en het staat symbool voor de lente.
Vanwege een speciale regeling in de wet is het voor
iedereen toegestaan deze boeketjes te verkopen, zonder
hiervoor fiscaal te worden aangeslagen!!! Aan één
steeltje zitten gemiddeld 6 tot 12 bloemetjes
In Finland vieren de ouderen het als de dag van de arbeid terwijl gezinnen met
kinderen is het een viering van de lente en voor studenten is het een 24 uur party
met veel drank.
De Finse post heeft in 2008 een serie postzegels uigegeven hoe Finland eruit ziet
op 1 mei.
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In dictatoriale regimes werd deze feestdag vooral gebruikt om parades te
organiseren en militaire macht te demonstreren. Denken we hierbij vooral aan
Nazi-Duitsland, Cuba, Sovjet-Unie en Noord Korea. De schouwing van de leger
onderdelen van betreffende landen zijn hier voorbeelden van.
Vandaag de dag zien vele mensen het nog slechts als een extra vrije dag van het
werk of de school maar niet dat deze dag is ontstaan in de strijd voor betere
werkomstandigheden.
Desalniettemin blijft op de Dag van de Arbeid de hoop op een betere wereld bij
vele socialistische militanten bestaan als ze door de straten van hun stad
marcheren. Het is maar voor even. De volgende dag gaan partijbonzen en
militanten weer over tot de orde van de dag…
Vele landen geven postzegels uit met het thema 1 mei. Bij de westelijke landen is
vaak het thema een jubileum van de vakbond en in de Socialistische landen is het
thema vaak veel nationalist. Hieronder zijn enkele voorbeelden.
Ger Nelissen.
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100 jaar 1 Mei 1990 Duitsland

100 jaar 1 mei 1990 DDR

1 Mei zegels Polen 1953
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1 zegel uit serie Sociale hervormers van 4 uit Groot Brittannië
(het blokje van 4 is gekopieerd van Catawiki)
1 zegel uit serie van 4 leven en werken in 1890

Dag van de arbeid 1990 Italië
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Eerste dag envelop ter ere van de dag van de arbeid 198, Portugal.
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