Beste leden,
December, algemene vergadering. Weer een prachtige tombola.
Iedereen op post.
Eindjaar op komst, de maand van tradities.
Eerst onze traditionele ruildag van 11.11.2019 in Machelen. We verwachten
jullie. De gelegenheid om je verzameling op te waarderen bij de
gespecialiseerde handelaars.

Tweemaandelijks tijdschrift van

VILVOORDSE POSTZEGELCLUB.
Aangesloten bij de:
- Cultuurraad Vilvoorde.
- Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen - 289.
- Koninklijke Kring van de Filatelistische Verenigingen van de Regio Brussel.
- Ke.The.Fil. - Kerngroep Thematische Filatelie .

Vergaderingen in de refter van het Koninklijk Atheneum
Leopoldstraat, 22 - 1800 Vilvoorde

Opgelet

de
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--Ingang langs de Leopoldstraat, 22
zondag van 10.00 tot 12.00u

Website – www.brafila.be

Dan het schoolrestaurant 17 november. Men weet nu wel hoe het gaat.
Inschrijven kan bij Annie. Bijeenkomst om 12:00u op zondag 17 november bij
de ingang van de school. (Leopoldstraat)
Begin 2020, brievenport gaat voor prior port van €1.00 naar €1.21.
Gewone brief gaat van €0.95 naar €1.01.
Gemiddelde opslag zou 11,4% zijn.
Dit is vandaag het port, te betalen bij aankoop van één postzegel .
Frankeren in Belgische franken, €0.95 : 40.3399=38.50.-Bf)
Bij aankoop volume aankoop (10 postzegels) is er een korting van ±3%. Ook
in 2020? Nog niet vermeld.
Vanaf 1 januari 2020 wordt het tarief (port) voor een gewone brief dus
€1.01. Prior brief wordt 1.21 of +21%.
Gewone brief frankeren met een postzegel , of 40.74Bf afgerond 41.00Bf.
Dit kan nog met zegels uitgegeven na 1962.
De catalogussen zijn er, te bestellen bij Staf.
Ik wens jullie in naam van het bestuur een aangenaam jaareinde.
Francis

N° 120 Nov - dec 2019

Verschijnt niet in juli en augustus.

Verantwoordelijke uitgever: Dochez Francis Ter Kamerenpad, 3
1800 Vilvoorde.
Artikels alleen over te nemen na schriftelijk akkoord van de Vilvoordse Postzegelclub.

Het is de periode van het lidgeld, €10.00. Denk eraan. Betalen kan tijdens
de clubvergadering of via overschrijving.
De lidkaart zal ter beschikking zijn tijdens de volgende vergadering.
BE46 0016 9181 9436
Vilvoordse Postzegelclub
Schapenstraat 51 - 1800 Vilvoorde - Het bestuur dank jullie

Uitnodiging Algemene ledenvergadering van 8 december 2019.
Begin om 10.00 uur. Bij het binnenkomen, als je lidgeld nog niet betaald is,
langsgaan bij de Penningmeester om dit te regelen. Alleen de leden die in orde
zijn met hun lidgeld mogen de algemene vergadering bijwonen en deelnemen
aan de tombola. Genodigden melden zich bij de voorzitter.
Dagorde:
1

Welkom woord van de voorzitter.

2

Jaarverslag van de secretaris.

3

Verslag van de penningmeester.

4

Ontlasting van het bestuur voor het boekjaar 2017/2018

5

Glas van de vriendschap.

6

Verslag van de circulatie en de abonnementen.

7

Herverkiezing van de uittredende bestuursleden
Dirk Vandenberghe
Dymphna Van Dal
Staf Van Humbeeck

8

Allerlei

9

Speciale veiling van en voor de leden

10

Speciale tombola

Maak publiciteit voor je hobby en je club.
Het is nog altijd de eerste wereldhobby, maar de media spreekt alleen maar
van de enkele dure postzegels, wij vermaken ons met de massa postzegels en
ander filatelistisch materiaal die er in de wereld is.

Uit wat bestaat de filatelie? Een overzicht.
De basis is nog altijd plezier aan je hobby beleven volgens het
budget dat je ter beschikking hebt.
Maar zelfs met een laag budget kan men ver geraken.
Internationaal zal men niet hoog schoren, maar dat is voor de
meeste niet de bedoeling.
Een overzicht van wat kan in de competitieve filatelie.
Het is oneindig, zo is er altijd ergens een studie van het postgebeuren
van elk dorpje in de wereld. Wat anders als de gewone postzegel.

Genesis

Traditionele filatelie
Postwaardestukken

Studie van ontwerp
tot gebruik.

Voorfilatelie.
Klassieke periode.
Modern.
Merchandising.

Postgeschiedenis
Marcofilatelie
Lokale Filatelie
Internationale
verbindingen
Censuur en controle

Oneindig, vandaag
wordt er ook
Postgeschiedenis
gemaakt.

Hadden gouden
tijden

Maximafilatelie.
Aérofilatelie.
Astrofilatelie.
Fiscale filatelie.

Diversen zijn ter
discutie,
maar populair in
sommige landen.

Onderwerp
verzameling is geen
filatelie.

Thematische filatelie
Open Filatelie

We moeten alles
kennen van het
vorige.

Nieuw

Ansichtkaarten

Eigen interpretaties

Een voorbeeld, lokale postgeschiedenis.

Een oproep.

Men kan zonder problemen een occasionele vondst in een lokale studie
verwerken. Zo vond ik onlangs in een bak een fotokaart van zijne excellentie
von Bissing, Generaal Gouverneur van België, tijdens Wereld Oorlog I. Hij
verbleef in het kasteel van de 3 fonteinen.

In oktober 2020 organiseert de Vereniging der Filatelistische Kringen
van de Brusselse Regio - Koninklijke V.F.K.B.R., waarvan wij al jaren lid
zijn, een voorverkoop in het Gemeenschapscentrum De Zeyp in
Ganshoren. Adres: Zeypstraat, 47 1083 GANSHOREN.

Er zijn veel ansichtkaarten met von
Bissing, maar deze Wohlfarths kaart
uit 1914 is iets moeilijker. In kranten
en tijdschriften komt hij ook veel
voor. Een verzameling op zijn eigen.

Tijdens deze voorverkoop zal ook een pre-competitieve wedstrijd
georganiseerd worden. Het is het ogenblik om de stap naar de
competitieve te doen.

Maar zijn verblijf in Vilvoorde
filatelistisch tonen is een uitdaging.
Voor zover ik weet is er alleen een
briefstempel bekend van de wachten beschermeenheid die gebruik
maakte van de naam Trois-Fontaines.
Van deze administratieve stempel die
de portvrijdom bevestigde zijn er
maar enkele bekend en worden
gezocht.

Ook de traditionele één blad wedstrijd van de Kerngroep Thematische
Filatelie, KeThe.Fil. zal er plaats vinden. Je kan deelnemen met een of
twee A4, een A3. Ook een reeks van 4 is mogelijk.
Daar waar de jongeren zweren bij hun smartphone, of werkelijk aan
sport doen, kunnen we, en dit vanaf 12 jaar aan een filatelist
competitie deelnemen. Beginnen met precompetitief over regionaal
naar nationaal. Als je hier resultaten haalt en het virus je werkelijk te
pakken hebt kun je nog deelnemen aan continentalen en
internationale competities. Meerdere leden van onze club zijn al heel
ver gevorderd, Johann op behaald al internationaal goud.
Men moet natuurlijk zowel zijn grijze cellen en zijn geldbeugel
aanspreken, maar het is een plezier als je er mee gestart zijt.

Ik heb er ook
eentje in mijn
verzameling,
maar
zonder
poststempel.
Deze van Toine is
perfect. Dit is iets
zeldzaam waar
men fier mag op
zijn.

Men kan het vergelijken met voetbal, men begint in 4de provinciale en
mijn kan eindigen in de Europacup.

Verzameling Antoine Speeckaert.

Tweede drukphase verschuiving. Laat de arenden maar dansen.

FILATELIE is een hobby voor jong en oud en verrijk je kennis. In gans de wereld heb je
liefhebbers die deze kleine kunstwerkjes verzamelen. Sommigen hun land, andere
doen er het land hun verlof bij. Maar er kan ook thematisch, geschiedkundig of
technisch verzameld worden. Kom eens naar een vergadering van de Vilvoordse
Postzegelclub of Ke.The.Fil. om er meer over te weten te komen.

+++++++++++++++++++++

Zo ziet postzegel ontwerper Oscar Bonnevalle België in 1982.
Manneke Pis als centrale persoon. Was het zijn bedoeling om er
een postzegel van te maken. I love you, but …..???

