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Jaarvergadering 27 februari 2019 
Jaarverslag over 2018 (Agenda: punt 3)  
Financiën 2018 – Begroting 2019 (Agenda: punt 4 en 7)  
 
Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken". Het jaar 
2018 is voor de vereniging goed verlopen. Voor het eerst in tijden liep het ledenaantal niet terug, 
maar kwamen er per saldo 3 leden bij. In dit jaarverslag is op diverse plaatsen te lezen wat er 
heeft plaats gevonden. Het bestuur bedankt iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage 
heeft geleverd aan het goede verloop van alle activiteiten in het afgelopen jaar. 
 
Algemeen. 
In het verslagjaar werd tienmaal de maandconvocatie uitgegeven en werden tien bijeenkomsten 
gehouden. De verenigingsavonden werden gehouden in “Het Baken”. In februari was de algemene 
ledenvergadering en in april de jaarlijkse grote postzegelveiling.  
In juli en augustus hebben geen activiteiten plaats gevonden. 
Het Baken, als  ontmoetingsruimte, voldoet prima en de bediening was naar wens. 
Ons verenigingsblad (convocatie) werd samengesteld door de secretaris en grotendeels digitaal 
verspreid. Een vijftal leden ontving het blad nog op papier.   
In het verslagjaar zijn de Voorzittersvergadering en de Algemene ledenvergadering van de KNBF 
niet bezocht door een bestuurslid, ook de Regio 11 vergaderingen zijn niet bezocht. 
 
Leden(administratie). 
De ledenadministratie werd gevoerd door de secretaris. Op 1 januari 2018 bedroeg het aantal 
leden 72. Het aantal leden per 31 december 2018 bedroeg 74. Twee leden hebben hun 
lidmaatschap opgezegd. Eén lid is overleden. Hier tegenover staat dat 5 nieuw leden zich hebben 
laten inschrijven. 
 
Bijeenkomsten. 
De maandelijkse bijeenkomsten in "Het Baken" werden op de vanouds bekende 
woensdagavonden gehouden. De bezoekersaantallen waren: januari 26, februari 25, maart 30, 
april 31, mei 24, juni 25, september 27, oktober 29, november 33 en december 30. 
Het gemiddelde bezoekersaantal komt daarmee precies op 28 bezoekers per avond, hetgeen 
betekent dat er gemiddeld bijna één bezoeker per avond meer aanwezig was ten opzichte van  
2017. 
De gemiddelde bezoekersaantallen van de afgelopen jaren waren: 
2017: 27,1 / 2016: 26,4 / 2015: 27,9 / 2014: 27,0 / 2013: 27,4 / 2012: 28,9 / 2011: 30,2 / 2010: 29.  
Ter vergelijking: In 1996 kwamen er nog gemiddeld 37,6 bezoekers op onze bijeenkomsten. 
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Bestuursvergaderingen. 
Het bestuur heeft in het verslagjaar drie keer vergaderd te weten: 12 februari, 29 mei en              
22 oktober. 
Bovendien vond maandelijks overdracht van informatie plaats op de bijeenkomstavonden terwijl 
het dagelijks bestuur periodiek van alle inkomende- en uitgaande brieven op de hoogte werd 
gesteld. 
 
Samenstelling van het bestuur. 
Tijdens de Algemene ledenvergadering traden reglementair de volgende bestuursleden af: 
Penningmeester: dhr. R.G. van Kesteren  
Hoofd Rondzendverkeer: dhr J.C. Blonk 
Beiden stelden zich herkiesbaar en werden unaniem herkozen.  
De kascommissie bestond uit de heren J. van Vliet en G.H. van den Bogaard. 
Samenstelling van het bestuur: 
Voorzitter/veilingmeester : dhr Th.A.M. Poiesz 
Secretaris/ledenadministrateur/redacteur : dhr W.P.H. van ’t Woud 
Penningmeester: dhr R.G. van Kesteren 
Hoofd Rondzendverkeer: dhr J.C. Blonk 
Hoofd Evenementen/plv. Penningmeester/plv.Voorzitter: dhr G.A. Holtslag 
Buiten het bestuur. 
Commissaris Public Relations/Ladderquiz : dhr. H.C. van Straaten 
 
Evenementen 
De evenementencommissie heeft zich ook in 2018 bezig gehouden met een aantal evenementen 
die op de verenigingsavond werden georganiseerd. Op de maandelijkse bijeenkomsten vond er 
zowel een gratis verloting alsook een betaalde verloting plaats. De gratis verloting vond plaats op 
basis van de presentielijst. Iedere maand werden 15 postzegelprijsjes verdeeld. Bij de betaalde 
verloting kregen de bezoekers de gelegenheid voor 25 cent een lootje te kopen. Ook hierbij 
werden 15 postzegelprijsjes beschikbaar gesteld. Iedere maand ging een groot aantal gelukkige 
winnaars met gewonnen postzegelprijsjes naar huis. 

In het afgelopen kalenderjaar is er twee maal een bingo georganiseerd en wel in de maand mei en 
in de maand november. De bingo in de maand mei stond in het teken van de afsluiting van het 
seizoen, terwijl de bingo in de maand november werd gehouden in het teken van de jaarlijkse 
feestavond. Iedere bezoeker werd in de gelegenheid gesteld om een grote kaart te kopen voor vijf 
euro. Ook tijdens de bingo werden vele postzegelprijzen beschikbaar gesteld, zodat menigeen met 
een prijsje huiswaarts keerde.  

Verder verzorgde Pim van ’t Woud op de feestavond onze jaarlijkse puzzel met dit jaar als thema 
“Historische gebouwen”. Ook nu moesten de leden aan de hand van een fragment zoeken welke 
postzegel van Nederland hier werd afgebeeld. Ondanks het beperkt aantal fragmenten, bleek de 
puzzel voor velen behoorlijk wat zoekwerk om te bepalen welk fragment van welke zegel was. 
Voor de goede oplossing werd onder de inzenders een postzegelprijs beschikbaar gesteld. 

Mede door de inzet van de evenementencommissie is het in 2018 wederom gelukt voor de leden 
diverse activiteiten te organiseren, waardoor een bezoek aan de maandelijkse bijeenkomsten 
nuttig en plezierig is geweest. 

 



Kavelverkoop (veilingen) 
Op alle verenigingsavonden vond er een veiling plaats. 
In april was de jaarlijkse grote veiling, waarbij wat betere kavels werden aangeboden en 
bovendien diverse restanten werden geveild.  
Tijdens de feestavond in november was er een verkorte kavellijst in verband met de beschikbare 
tijd. 
Elke maand werd er ook een schriftelijke veiling gehouden. Daarbij lag het accent op plaatfouten 
en kleine waarden van Nederland en de Overzeese gebiedsdelen. 
Daarnaast zaten er  ook buitenlandse zegels in het schriftelijke deel van de veiling. 
Diverse leden brachten kavels in: losse zegels, series, verzamelingen en restanten. 
De belangstelling voor klassiek Nederland was net als vorig jaar wat minder. De vraag naar 
ongebruikt en vooral postfris van voor de oorlog bleef ook dit jaar in stand. 
Ook waren portzegels, betere postzegelboekjes, telegramzegels en roltanding erg in trek. 
Met name tussen de restanten zaten ook veel kavels met zegels van andere landen. 
In dit verenigingsjaar werden ook weer kavels ingebracht waarvan de opbrengst geheel of 
gedeeltelijk ter beschikking van de vereniging werd gesteld.  
Natuurlijk was het bestuur erg blij daarmee. 
De provisie van alle veilingen samen bedroeg afgelopen jaar € 641,35. 
Dat was duidelijk minder dan het voorgaande jaar. 
Het blijft ook nu weer onzeker of volgend jaar een vergelijkbaar bedrag wordt gehaald. 
Veel hangt af van wat er geveild en ook daadwerkelijk verkocht wordt. 
 
Rondzendverkeer. 
Door het samenvoegen van de secties 12 en 14 (Staatsliedenkwartier en beide vallend onder 
sectiehoofd Poiesz) is het aantal secties teruggebracht naar 10. 
Dank en waardering voor de inzet voor de inzet van de sectiehoofden, mevrouw Roelandse en  
de heren Van Bommel, Haak, Holtslag, Van Mourik, Van Opstal, Poiesz, Spruit, Van Vliet en  
Van ’t Woud. 
In totaliteit zijn er 147 rondzendingen verwerkt (2017: 125) dat zijn bijna  15 rondzendingen per 
sectie. 
In 2018 zijn er 14 rondzendingen afgesloten en zijn er 12 nieuwe rondzendingen samengesteld.  
(In 2017 resp. 14 en 20).  
Het totaal aantal rondzendingen is dus licht gedaald naar 72. 
In het jaar 2018 is er voor bijna € 3.350,- uitgenomen, dat is ongeveer € 23,- per keer. 
De totale “omzet” bedroeg in 2017 nog ruim € 4.300,- en ca € 34,- per keer.  
Beide cijfers geven een forse daling aan van ca 30%. 
Het verloren rondzendboekje waarover in het voorgaande verslag gewag werd gemaakt, is in 2018 
gelukkig weer boven water gekomen. 
In 2018 werden 11 boekjes verkocht, in 2017 waren dat er slechts 2.  
 
De renteopbrengst van de spaarrekening is in 2018 verder teruggelopen naar ca € 10,--. De 
verwachting is dat deze renteopbrengst door verdere rentedaling nog verder zal teruglopen. 
De kosten van de bank zijn in 2018 heel licht gestegen terwijl de overige kosten licht zijn gedaald. 
(kosten bank ruim € 150,--, overige kosten € 17,--) 
De provisie van de afgesloten rondzendingen bedroeg ruim € 260,--, dat is ca € 130,-- minder dan 
in 2017.  
Het resultaat over 2018 komt uit op € 150,--, in 2017 ca € 260,-- (en in 2016 nog bijna € 400,--). 
  
 



Ladderquiz. 
Ook in 2018 hebben onze trouwe puzzelaars zich niet onbetuigd gelaten. Dat de opgaven niet 
altijd eenvoudig waren blijkt wel uit reacties van de leden. Toch vielen er gelukkig veel punten te 
verdelen het afgelopen jaar. De lijst van deelnemers omvat op dit moment zeventien namen. 
De ladderquiz verscheen tien maal en er kwamen dus 40 vragen aan bod, te weten: 30 ontleend 
aan de Nederlandse catalogus en 10 bonusvragen uit het brede gebied van de filatelie. Een goed 
antwoord levert één punt op, terwijl met een bonusvraag twee punten te verdienen zijn. 
Maximaal dus vijf punten te behalen per maand en dat terwijl de top van de ladder al wordt 
behaald bij 25 punten. 
Maar liefst de helft van de deelnemers lukte het om tweemaal de top te bereiken. De andere helft 
had in ieder geval éénmaal de top bereikt. 
De mogelijkheid om per e-mail in te zenden wordt redelijk gebruikt. Suggesties om de ladderquiz 
nog interessanter en aantrekkelijker te maken zijn altijd van harte welkom. Deze kunnen worden 
aangereikt bij Pim of bij Dick. 
 
 
Publiciteit. 
De website van de vereniging wordt onderhouden door Karin van Ettinger. 
Een bezoekje aan de website www.filatelie-woerden.nl. wordt een ieder aanbevolen. Dus kijk en 
stel vragen, lever ideeën of commentaar in bij het bestuur. Het kan altijd beter. 
 
 
Voorzitter    Penningmeester   Secretaris 
Th.A.M. Poiesz   R.G. van Kesteren   W.P.H. van ‘t Woud 
Van Boeyenlanen 27   Cornelis Troostlaan 38  G. vd Valk Boumanstraat 25 
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