
 

21 sept 2021 

Voorzitter 

Niek van Essen 
Dorpsstraat 9 
4634 TM 
Woensdrecht 
06-28781212 
driehoek17@ 
gmail.com 

  Secretaris 

   Fred Kaijser 
   Bergstraat 13 
   4641 RD  
   Ossendrecht 
   06-42247321 
   Fred.kaijser@ 
   home.nl 

  Penning 

  meester 

  Henk Hamers 
  Gertrudis 
  boulevard 30 
  4615 MC  
  Bergen op Zoom 
  0164-244983 
   oc@home.nl 

      IBAN 

  NL83 INGB 
  0005036027 
  PV Onderling 
  Contact 

   Website  

   Onderling Contact     
         
https://sites.google.com/site/pz
vonderlingcontact 

 

OC nieuws   Nr 12 

Berichten van Onderling Contact 
OC nieuws is een digitale uitgave van OC en wordt enkel per email verspreid onder 
leden en geïnteresseerden. De papieren OC-nieuwsbrief blijft 3 keer per jaar uitkomen 
en wordt per post verspreid. Berichten over ruilavonden ontvangt u voorafgaand aan 
elke ruilavond. 

Monumenten uit Bergen op Zoom en omstreken uitgegeven als 
persoonlijke zegels in de afgelopen jaren door Postzegel Vereniging 
Onderling Contact. 

mailto:oc@home.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
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 Ruilavonden      

  In Buurthuis  
  De kastanje 
  Kastanjelaan 164 
  Bergen op Zoom  

  Gratis parkeren 

   

  27 sept 2021 

   Jaarvergadering   

   In de Kastanje   

 11 okt 2021 

  veiling,  
  koopjestafel,  
  loterij  

 8 nov 2021 

  66 jaar OC 
  veiling,  
  koopjestafel,  
  loterij  
  monumentzegel 
 
 

   Let op 

    U moet zich 
    voor elke     
    ruilavond  
    aanmelden via 

   oc@home.nl 

   Website 

   Onderling Contact 
   

   

 

  

Eerst volgende ruilmiddag is 25 september 
 
Dankzij de recente versoepelingen van maatregelen i.v.m. het Corona virus zijn ook de 
activiteiten van de heekkundekring Halchterth weer van start gegaan. 
 

Ruilmiddag Heemkundekring Halchterth & Onderling Contact   
Iedere 4e zaterdag v.d. maand v.a. 12.00 uur in het Heemhuis,  
De Beeklaan 29A te Halsteren.  
In 2021 dus weer op 25 september, 23 oktober en 27 november.  
Informatie:  bij Hans Kokke 0164-683485 of via oc@home.nl 
 
 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 

Volgende ruilavond op maandag 11 oktober 

met loterij, veiling & koopjestafel 

 

Let op!  De regels om stukken voor de Veiling aan te bieden zijn gewijzigd.  

Dit komt voor de veiling op het volgende neer: 
# Minder kavels per avond en per persoon. (max 3) 
# De kwaliteit van de kavels moet omhoog. 
# Dus geen doosjes en albums met restanten van beperkte waarde 
# U kunt kavels aanbieden met opgave van: 
   Naam,  Omschrijving,  Prijs.    
# Het bestuur / veilingmeester mogen stukken weigeren op basis van 
    bovenstaande gronden 
 
 

Maar naast de veiling komt er ook een Koopjestafel. Een aparte tafel naast de 

bestuurstafel. Op die koopjestafel zijn allerlei kavels welkom. Dus eenvoudige doosjes 
met zegels tot alles wat u voor een vastgestelde prijs kwijt wilt. 
Kavels voor de koopjeshoek moeten echter altijd voorzien zijn van:  Naam  en  Prijs.  
Bezoekers van de ruilavond kunnen dan naar hun keuze kavels direct afrekenen met 
de verkoper in de zaal of bij de bestuurstafel. 
 
 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
 

OC Jaarvergadering op 27 september 

 
U bent vanaf 19;30 uur welkom als lid om mee te praten en te beslissen 
over de activiteiten van de vereniging 
Agenda op volgende bladzijde, en tevens het verslag van vorig jaar. 
 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
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Postzegel    

Vereniging 

Onderling  

Contact   

Opgericht  

24 oktober 
1955 

 

E-mailadres 

oc@home.nl 

Website 

Onderling 
Contact     
https://sites.google.com/
site/pzvonderlingcontact    

Nalatenschappen 

Rondzendinfo, 

Redactie OC-tje,  

OC Nieuws, 
Veiling 

Niek van Essen 

 

  Nieuwtjesdienst, 

  Ledenadministratie, 

  Website,  

  Financiën 

  Henk Hamers 

  OC@home.nl   

OIBAN 

 NL83 INGB0005036027 

    

 

OC Jaarvergadering op 27 september 
 

Agenda voor de algemene ledenvergadering van postzegelvereniging 

‘Onderling Contact’ 

Datum:  maandag 27 september 2021  om 19:30 uur 

 
Plaats:   Wijkcentrum de Kastanje 

Kastanjelaan 164 

Bergen op Zoom       

Agenda: 

1.     Opening door de voorzitter 

2.     Notulen van de ledenvergadering d.d. 28 sept 2020 

3.     Verslag van de secretaris 

4.      Financieel verslag van de penningmeester  

5.     Verslag kascontrolecommissie 

mw. M. de Boer en mw. D. van Aert 

6.      Aanstelling kascontrolecommissie 2022: 

  Twee vacatures 

7.      Vaststellen contributie 

8.      Rooster van aftreden 

dhr. F. Kaijser; aftredend en herkiesbaar 

 
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden! 

Kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden bij het bestuur tot aanvang van 

de ledenvergadering. 

 
9. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

10. 66-jarig bestaan OC (op ruilavond 8 november 2021) 

11. Toekomst van postzegels verzamelen 

12. Behoefte postzegel beurs (voorstel Hertogpost)  

13. Rondvraag en Sluiting 

 
Het bestuur hoopt velen van u te ontmoeten op de algemene ledenvergadering.  

   U komt toch ook!!!!! 

 
Handig om deze agenda bij u te hebben op maandag 27 september. 

Vooraf aanmelden via oc@home.nl gewenst. 

 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 

Verslag van de alg. ledenvergadering 28-09-2020 

Aanwezig:  H. Hamers, N. van Essen, F. Kaijser, H. Kokke, A. van der Schier , M. 
Pietersz, D. van Aert, J. de Boer en M. de Boer 
*1- Om 19.40 uur opent Niek de ALV. *Hij vraagt of er onder de aanwezigen nog 
kandidaten zijn voor in het bestuur maar helaas volgt daar geen positieve respons op. 
*Niek geeft aan dat 7 leden inmiddels zijn overgestapt op het rondzendverkeer van 
Delta - Oost.  *Inmiddels hebben we van een vijftigtal leden de e-mailadressen. De 
vereniging heeft momenteel 97 leden dus we proberen het aantal e-mailadressen 
verder omhoog te krijgen. Dit vanwege het feit dat we graag via een periode 
nieuwsbrief per e-mail willen gaan communiceren. Dit werkt sneller en daardoor 

mailto:oc@home.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:oc@home.nl


4 
 

   

 

         

     

 
 

  Postzegel    

  Vereniging 

  Onderling  

  Contact   

  Opgericht  

  24 oktober 1955 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kunnen ook last-minute meldingen nog tijdig worden gedaan. Voor diegenen waarvan 
geen e-mail adres bekend is verloopt de berichtgeving via het OC-tje. 
* 2- Niek vraagt om 1 minuut stilte wegens het overlijden van een aantal (oud)-leden: 
Piet Dries, Willem de Ruijter en Henk Zwikker zijn ons ontvallen zijn in de afgelopen 
periode.   
* 3- Notulen vorige ALV zijn akkoord bevonden. 
* 4- Het verslag van de secretaris heeft niet geleid tot vragen. 
* 5- Henk schetst een positief beeld over het financiële jaar 2019/2020. Een positief 
resultaat van 1.300 euro is behaald. Gevraagd wordt of de vereniging 
omzetbelastingplichtig is maar dat zijn we gelukkig niet. 
* 6- De kascontrolecommissie; mw. D. van Aert en mw. M. de Boer stelt voor om het 
bestuur te dechargeren voor de financiën. We zijn nog steeds een financieel gezonde 
vereniging. 
* 7- De kascontrolecommissie bestaat voor het seizoen 2020/2021 uit M. de Boer en 
D. van Aert. J. de Boer is reserve lid. 
* 8- Het bestuur stelt voor om de contributie voor het seizoen 2020/2021 niet te 
verhogen en de ALV aanvaardt dit voorstel. 
* 9- Henk wordt onder luid applaus van de vergadering herkozen als penningmeester. 
* 10- Niek zoekt naar mogelijkheden om de hobby nieuw leven in te blazen en wil 
hierover graag met de aanwezigen brain-stormen. Daarbij ook aandacht voor nieuwe 
(jongere) leden. 
Een aantal ideeën passeert de revue: * In plaats van maandagavond een 
zaterdagochtend of -middag bijeenkomen; *Samenkomen met Essen / Brasschaat / 
Kapellen; *Gezamenlijk bezoeken van beurzen; Instagram-account aanmaken; 
*Advertentie plaatsen; *Meer carpoolen dat geeft ook parkeermogelijkheden; *De 
leden zouden iets van hun verzameling op een bijeenkomst kunnen laten zien, dat kan 
voor anderen stimulerend werken. 
Andere zaken: 
*Als eerstkomende club-avondbezoekers hun auto meer doorrijden op het terrein 
kunnen er meer auto’s parkeren;  *Vooraf de veilingstukken publiceren;  *Gebruik de 
koopjestafel meer voor bulk/goedkopere zaken en de veiling meer voor exclusievere 
zaken;   *Organiseer 1 keer in de drie maanden een bijzondere veiling;   *Hanteer een 
minimum-bedrag voor veilingstukken;  * Inventarisatie van de verzamelgebieden  en 
of Manco-lijsten (Ik zoek nog …). 
Niek geeft aan dat het bestuur al eerder over een andere opzet van de veiling heeft 
nagedacht en gesproken en zal dit in het OC-tje gaan opnemen zodat we dit op korte 
termijn kunnen gaan invoeren. * De dit jaar niet in juli gehouden gratis-verloting 
schuift door naar december. 
*11 -We stappen over van het 65- naar het 66-jarig jubileum, dat moet de ‘echte’ 
Krabben toch zeker aanspreken. We hebben de intentie om in het najaar van 2021 dan 
‘wat’ te kunnen organiseren. De vergadering reikt nog wat ideeën voor een jubileum-
cadeau aan: tas met OC-logo/ glas of beker met het logo van OC.   
*12- Geen rondvragen worden door de aanwezigen gesteld. 
*13- Om 21.15 uur sluit Niek onder dankzegging voor de inbreng door de aanwezigen 
de vergadering. 
 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
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    www.haest-roosendaal.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  woensdags en zondags gesloten 

 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
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Postzegelverenigingen in de regio 
Alle datums onder voorbehoud 

 
Bergen op Zoom Onderling Contact   
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact 

De Kastanje Kastanjelaan 164;   2e maandag van de maand  van 19:00-22:00 uur    
Datums:   11-10-2021,  8-11-2021  en  13-12-2021 
Halsteren, Halchterth & Onderling Contact  0164-683485    
Heemhuis  Halchterth  De Beeklaan 29 A Halsteren 4e zaterdag van de maand van 12:00 tot 16:00 uur 
Datums: 25 september en 23 oktober en 27 november. 

 
Bergen op Zoom, Delta Oost  http://delta-oost.jimdo.com 
De Korenaere   Korenmarkt 7  1e donderdag van de maand  van 19:00-22:00 uur      
Datums: 7-10-2021 en 4-11-21 

 
Breda PV Breda  http://pvbreda.nl/  Ruilbeurs Breda   
De Toss, Valkenierslaan 285a; 1e zondag van de maand van 9:30-12:30 uur 
Datums: 5-09-2021, 3-10-2021, 7-11-2021 en 12-12-2021    
De Blaker, Graaf Hendrik III plein 128; 3e zaterdag van de maand van 13:00 – 17:00 uur  
Datums:  16-10-2021, 20-11-2021 en 18-12-2021    

 
Filatelica West Brabant   www.filawb.nl 
Roosendaal Ruilbeurs Roosendaal 
Huis ten Halve, Kruisstraat 60  1e zaterdag v/d/maand  13:00-16:00 uur 
Datums:  2-10-2021, 6-11-2021 en 4-12-2021  

Oudenbosch PV Oudenbosch   
Fidei et Arti,  Pastoor Hellemonstraat 1;  laatste zondag van de maand van 19:00-23:00 

 
Kloetinge FV De Bevelanden  www.postzegelclubdebevelanden.nl 
Amicitia  Schimmelpenninckstraat 14;   elke 2e donderdag van de maand  van 19:30-22:00 uur      
Datum:  14-10-2021 en 9-12-2021 
Beurs op zaterdag 20-11-2021 van 10:00-17:00  uur   
 
Oosterhoutse Ver. van PV  www.oosterhoutpost.nl 
De Bunthoef   Bloemenhof 2;  laatste woensdag van de maand van 19:00-22:00 uur 
Datums: 29-09-2021, 27-10-2021, 24-11-21 en niet in dec. 
 
Oud Gastel postzegelbeurs Oud Gastel   jankoenraadt8@gmail.com 
Zaal Hart van Gastel  Markt 8 (ingang Parkstraat);  4e zondag van de maand van 9:30-13:00 uur    
Datums: 26-09-2021, 24-10-2021, 28-11-21 en 19-12-2021*  

 
Willemstad Helwijk PV Amphilex     mr.nicolaas09@gmail.com 
De Blokhut  Pr. Bernhartplein 2;   zaterdags  van  13:00-16:00  uur   
Datums:  16-10-2021, 20-11-21 en 18-12-2021 
 
Steenbergen VV Steenbergen  06-11301128    
De Vaert, Kapelaan Kochstraat 54 Welberg;    van 19:00-22:00 uur 
Datums: 23-09-2021 

 

 

https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
http://delta-oost.jimdo.com/
http://pvbreda.nl/
http://www.filawb.nl/
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