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  N.V.P.V. - Afdeling Nunspeet 

 
 
 
 
 Informatiebulletin (2012) 
 
 Inleiding. 

De Afdeling Nunspeet is opgericht op 8 december 1976 en bestaat thans uit onge-
veer 60 leden. De Afdeling Nunspeet is aangesloten bij de "Nederlandsche Vereeni-
ging van Postzegel Verzamelaars" (N.V.P.V.) 
Naast de senioren-afdeling, met leden vanaf 21 jaar, kent de Afd. Nunspeet een 
Jeugdafdeling, die in 1994 werd opgericht en thans ongeveer 20 leden telt. 
Bovendien bestaat er voor de jeugd in de leeftijd van 17 tot 21 jaar de mogelijkheid 
om aspirant-lid te worden. Door lid te zijn van de Afd. Nunspeet komt U in contact met 
medeverzamelaars en wordt het verzamelen van postzegels een hobby die U, naast 
vele contacten, een grote zelfwerkzaamheid oplevert. 
Als Afdeling willen wij een ieder hierin uiteraard met raad en daad bijstaan. 
 
Bijeenkomsten. 
Op elke 3e maandag van de maanden Januari, Maart, Mei, September en November 
houden wij van 18.45 – 21.00 uur onze afdelingsavond in verenigingsgebouw “de 
Wheme” aan de Ds. de Bouterlaan 5 te Nunspeet. 
Op elke 1e zaterdag van de maand (m.u.v. de maanden juni, juli en augustus) kunt U 
van 13.15 – 16.15 uur in “de Wheme” terecht voor het kopen en verkopen van zegels 
van/aan handelaren. Tevens zijn dan de behartigers van de Jeugdafdeling aanwezig. 
De Jeugdafdeling komt op elke laatste woensdag van de maand (m.u.v. de maanden 
juli en december) van 15.30 – 17.00 uur bijeen in “de Wheme”. Deze bijeenkomsten 
zijn een uitgelezen mogelijkheid om (opnieuw) met verzamelen te beginnen, deze uit 
te breiden en/of Uw kennis te vergroten. 
 
Maandblad “Filatelie” / Maandbericht. 
Als seniorlid bent U automatisch abonnee op het maandblad “Filatelie”. Het abonne-
mentsgeld is in de jaarlijkse contributie inbegrepen. De afdeling zelf geeft 6 maal per 
jaar een Maandbericht uit met informatie over bijeenkomsten, afdelingsnieuws, evt. te 
houden veilingen, nieuwtjesdiensten, etc. 
 
Nieuwtjesdiensten. 
De leden kunnen gebruik maken van de nieuwtjesdienst Nederland en/of Buitenland. 
Deze beide diensten kunnen voor U de inkoop verzorgen van zegels, boekjes, velle-
tjes, FDC’s, etc. Tevens kunt U de jaarlijks uitkomende catalogi, aanvullingsbladen 
alsmede albums e.d. via de Afdeling aanschaffen, die U hierop een korting van 10% 
verschaft.  
 
 
 
 

Secretariaat: 
C.A.de Bil 
Kuntzestraat 150 
8071 KP Nunspeet 
Email: keesdebil@hotmail.com 
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www.wijverzamelenpostzegels.com 
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Rondzending. 
De Afd. Nunspeet is aangesloten bij een landelijke rondzenddienst. Dit rondzendver-
keer bestaat uit boekjes met zegels, die door de leden van andere Afdelingen zijn sa-
mengesteld en worden gemiddeld eenmaal per zes weken bij U thuis bezorgd. U kunt 
dan rustig Uw keuze maken en de gekozen zegels kunt uit de boekjes nemen. Na 
drie dagen dient U de boekjes aan een volgend lid door te geven. Als lid kunt U zelf 
ook lege boekjes aanvragen en vullen met zegels die U verkopen wilt en toezenden 
aan de directeur rondzending. U bent evenwel 10% van het verkochte bedrag aan ad-
ministratiekosten verschuldigd. 
Als Afd. Nunspeet hebben we ook een interne rondzending, bestaande uit boekjes die 
door de leden van onze Afd. zijn samengesteld en alleen onder de leden van de Afd. 
Nunspeet circuleren. Hier is de inzender van de boekjes echter 5% van het verkochte 
bedrag als administratiekosten verschuldigd aan de Afdeling. 
 
Uitleen. 
Voor de leden heeft onze Afd. een UV-lamp en een watermerkzoeker ter beschikking, 
die na afspraak met één van de bestuursleden, is af te halen. 

 
 Contributie. 

De contributie wordt jaarlijks op de Algemene Leden Vergadering (ALV) vastgesteld 
en bedraagt thans (2012) per jaar: 
a. Seniorleden € 42,00 (incl. abonnement "Filatelie") (per autom. incasso) / € 43,00 
(per acceptgiro) 
b. Aspirantleden €12.00 (per autom. incasso) / € 13.00 (per acceptgiro) 
c. Donateurs € 20.10 (per autom. incasso) / € 21.10 (per acceptgiro) 
d. Jeugdleden € 8,00 (per autom. incasso) / € 9,00 (per acceptgiro) 
e. Gezinslidmaatschap (2 of meer jeugdleden uit één gezin) € 12,00 (per autom. 
incasso) / € 13,00 (per acceptgiro) 
Seniorleden betalen bij inschrijving éénmalig € 2,50 administratiekosten. 
 
Donateurs. 
De Afd. Nunspeet kent ook donateurs. Deze ontvangen echter het maandblad "Filate-
lie" niet, kunnen niet deelnemen aan de externe rondzending en hebben geen stem-
recht in zaken die de N.V.P.V. aangaan. Het donatiebedrag wordt eveneens jaarlijks 
op de ALV vastgesteld. 
 
Algemeen. 
Het verzamelen van postzegels is een gezellige hobby, die tijd vergt en moeite kost, 
plus een investering om de verzameling op te zetten en bij te houden. 
Hoeveel tijd, kosten en moeite wordt door Uw eigen ambities bepaald. U zult er be-
slist niet rijk van worden, maar het geeft U wel de gelegenheid om creatief bezig te 
zijn en het geheel aan Uw eigen mogelijkheden aan te passen. 
Mocht Uw interesse zijn gewekt dan bent U van harte welkom op één of meerdere 
bijeenkomsten van onze Afdeling en willen wij U graag als nieuw lid van de vereni-
ging inschrijven. 
 
 
Het bestuur van de Afdeling Nunspeet. 


