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Voorzitter    bestuurslid 
Hans Kokke   Fred Kaijser 
Hazenbos 42   Bergstraat 13  
4661 NP Halsteren  4641 RD Ossendrecht  
0164-683485   06-42247321 

fred.kaijser@home.nl 
 

Secretaris  
Jan Marks 

 Kapittelstraat 40 
 4614 EL Bergen op Zoom 
 0164-231440 
 j.h.marksl@hetnet.nl 
 
Penningmeester  Henk Hamers 
Ledenadministratie  Aak 8 
Nieuwtjesdienst   4617 GA Bergen op Zoom 
Bibliotheek   0164-244983 

Emailadres    oc@home.nl 
 

Voor betalingen contributie en nieuwtjesdienst: 
 

NL83 INGB 0005036027  t.n.v. P.V. Onderling Contact 
 
Bestuurslid   Niek van Essen 
Rondzending   Dorpsstraat 9 
Redactie verenigingsblad 4634 TM Woensdrecht 
    0164-615183 
Emailadres voor rondzending: niekvanessen@planet.nl 
 

Voor betalingen rondzending: 
 

NL37 INGB 0003997791 t.n.v. P.V. Onderling Contact afd. 
Rondzending 

website: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact 
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VOORWOORD 
Ik begin met een minder vrolijk onderwerp. Na 20 jaar neem ik 
afscheid als voorzitter van de OC. Wel blijf ik Lid natuurlijk, ik heb 
het altijd met plezier gedaan, maar zoals met alles is er een tijd 
van komen en van gaan.  
Ook de Dhr. J. Marks onze secretaris neemt afscheid van het 
bestuur van OC. Maar we blijven nog wel een handje toesteken. 
Onder andere de veiling en loterij en eventueel het 65 jarig 
bestaan. Tot dat er  een nieuwe voorzitter en secretaris zijn 
gevonden die wellicht een andere koers willen varen. 
Graag roep ik de leden op om in overweging te nemen het 
bestuur te komen versterken, 
dat hoeft niet perse een 
voorzitters of secretaris functie 
te zijn.  
Iedere bijdrage is welkom 
Tot ziens  op de 
Jaarvergadering 
Uw Voorzitter H.W.Kokke  
april 2019 

 
 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍OC֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 

Onderling Contact  de 2e maandag v.d. maand v.a. 19.00 uur 
in de 'Kastanje' Kastanjelaan 164 te Bergen op Zoom. 
De data van de verenigingsavonden voor 2019 bij de Kastanje: 
13 mei (tevens jaarvergadering), 3 juni, 1 juli, 9 september, 14 
oktober, 11 november en 9 december.  

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

֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍OC֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍  

 
Heemkundekring Halchterth & Onderling Contact: Op de 4e 
zaterdag v.d. maand v.a. 12.00 uur in het Heemhuis, De Beeklaan 
29A te Halsteren. In 2019 op 25 mei, 22 juni, 28 september, 26 
oktober en 23 november 

Informatie:  0164-683485, oc@home.nl 
 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ OC ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 
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EEN VENSTER OP DE WERELD. 
 
Filatelie betekent zoveel meer dan wat veel mensen heel vaak 
denken. Namelijk; aan het verzamelen van postzegels tijd en 
aandacht schenken.  
Nee joh, de filatelie begint juist waar de catalogus ophoudt.  
"Wetenschappelijk verzamelen" zo zou je het beter kunnen 
noemen.  
Veel mensen vinden het oubollig en niet meer van deze tijd, maar 
ik wil heel graag deze nog lang niet uitgestorven passie roemen.  
Weet je, het biedt een prachtig venster op de wereld: landen, 
streken, gebouwen, dieren en nog zoveel meer.  
"Sparen is kennis vergaren" en daarmee bekroon ik filatelie tot een 
voor altijd blijvende leer. Bedankt lieve Jan, bedankt 
postzegelvereniging 'Onderling Contact' uit Bergen op Zoom.  
U bestaat inmiddels ruim 60 jaar en u houdt u kranig vroom. 
U schept met het uitbrengen van postzegels aandacht voor ons 
Bergs monument en ons contact is ontstaan, omdat u de drie AAA's 
immers ook heeft erkend.  

Wat bijzonder dat ik mijn gedicht over "Stij Bosters" tijdens uw 
jaarvergadering in wijkhuis De Kastanje voor heb mogen dragen.  
Uiteindelijk schreef u ook nog een 
prachtig stukje om wat aandacht voor 
mij aan de regionale pers te vragen.  
Ik ben u zeer dankbaar, ik heb zelfs 
nog wat bundels mogen verkopen 
aan uw leden. Al met al was het een 
bijzondere avond en ik ben dan ook 
echt meer dan tevreden. Het is een 
blijvende herinnering en vooral door 
uw geven. Ik bezit nu postzegels van 
de drie AAA'tjes en bewaar ze voor 
de rest van mijn leven!  

 
Angeliena Huis, 

 



Postzegeluitgifteprogramma 2019 1e halfjaar 
Mooi Nederland 2019 
02-01 Mooi Nederland: Texel 
25-02 Mooi Nederland: Vlieland 
25-03 Mooi Nederland: Terschelling 
23-04 Mooi Nederland: Ameland 
20-05 Mooi Nederland: 
Schiermonnikoog 
20-05 Mooi Nederland: verzamelvel 

 
Zoals 
gebruikelijk vijf 
postzegels met 
vijf dezelfde 
ontwerpen. 
Deze MooiNL-
emissie zal de 
afsluiter van een 
serie van 86 

MooiNL-postzegeluitgaven met 18 
MooiNL-verzamelblokken zijn. 

 
 
Beleef de natuur 
02-01 Beleef de Natuur: zoogdieren 
25-02 Beleef de Natuur: 
stinsenplanten 
11-06 Beleef de Natuur: vlinders 
 
 
 
 
 

220 jaar Postbedrijf 
24-01 220 jaar Postbedrijf 
Twee postzegels met 
verschillende ontwerpen. 
 
 



Rembrandt en het Rijksmuseum 
15-02 Rembrandt en het 
Rijksmuseum 
Vijf postzegels met twee 
verschillende ontwerpen 
(nationaal), vijf postzegels met 
twee verschillende ontwerpen 
(internationaal). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 jaar luchtvaart 
11-03 100 jaar luchtvaart 
Drie postzegels met drie 
verschillende ontwerpen. 
 
PostEurop 2019: vogels in Nederland 
23-04 PostEuropa: vogels in Nederland 

Zes postzegels met twee 
verschillende ontwerpen 
(internationaal). 
Voorheen  bekend als Europa 
CEPT zegels 
 
Tuinvogels in Nederland   
20-05 Tuinvogels in Nederland 
Zes postzegels met verschillende 
ontwerpen. 



                                                                                            
Agenda voor de algemene ledenvergadering van 
postzegelvereniging ‘Onderling Contact’ 
 
Het bestuur hoopt velen van u te ontmoeten op de algemene 
ledenvergadering.  
Datum:  maandag 13 mei 2019 
Plaats:  Wijkcentrum de Kastanje 

Kastanjelaan 164 
Bergen op Zoom       

Agenda: 
1. Opening door de voorzitter 

2. Herdenking overledenen 

3. Notulen van de ledenvergadering d.d. 14 mei 2018 

4. Verslag van de secretaris 

5. Financieel verslag van de penningmeester  

6. Verslag kascontrolecommissie 

mw. J. Beijer-Vermeulen 

dhr. J. de Boer 

7. Aanstelling kascontrolecommissie 2020: 

  vacature 

 vacature 

8. Vaststellen contributie 

9. Vastgesteld AVG reglement op website OC 

10. Rooster van aftreden 

dhr. H. Kokke; aftredend en niet herkiesbaar 

dhr. J. Marks; aftredend en niet herkiesbaar 

dhr. N. van Essen; aftredend en herkiesbaar 

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden! 

Kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden bij het 

bestuur t/m de ledenvergadering. 

11. Rondvraag  

12. Sluiting 

 
Het is handig om deze agenda bij u te hebben op maandag 13 
mei.    U komt toch ook!!!!! 

 



Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de 

Postzegel Vereniging Onderling Contact,  gehouden  

op 14 mei 2018, in het clubhuis de “Kastanje” te Bergen op Zoom. 

1)-Opening : De voorzitter opent  om 20.40  uur de Algemene  

Ledenvergadering,  hij geeft een korte toelichting  op de te houden 

vergadering en verwijst naar het  “Oceetje “, waarin de  agenda en de 

notulen van de Algemene  Ledenvergadering 2017  zijn opgenomen.  

2)-Herdenking overledenen: De voorzitter vraagt de leden om de  

overledenen te herdenken en een minuut  stilte in acht te nemen. Hij  

memoreert in kort de heer Krijnen, die toch nog onverwachts is 

gestorven.     

3)- Notulen: Over  de notulen van de Algemene Ledenvergadering 

2017 zijn geen opmerkingen en  worden als zodanig aangenomen en 

goedgekeurd. 

4)-Verslag  van de secretaris over het bestuursjaar 2017:  Dit verslag 

lag vóór de aanvang van Algemene Ledenvergadering op de 

bestuurstafel  voor inzage beschikbaar. De secretaris  geeft  

toelichting  op enkele punten uit het verslag,  zoals: de 

monumentenzegel,  de basiscursus filatelie en de ruilmiddagen te 

Halsteren.  Tevens wordt  aandacht geschonken aan enkele zaken, 

die in het toekomstige verenigingsjaar gaan spelen: hoe om te gaan 

met het verzoek  tot het bestuur om te bemiddelen/ advies te geven 

bij de verkoop van een postzegelcollectie uit een nalatenschap en hoe 

de zaken geregeld gaan worden met betrekking tot de nieuwe privacy 

wet “AVG”. Verder wordt ingegaan op de werving van bestuursleden.  

Dit heeft enige succes gehad, want één verenigingslid heeft zich 

aangemeld en zal als aspirant-lid het bestuur versterken.   

5)-Financieel verslag: Het Financieel Jaarverslag en overige stukken, 

die op de bestuurstafel lagen,  konden  vóór  de vergadering worden 

ingezien.  De penningmeester gaf een globale toelichting en bood  de 

mogelijkheid  tot het stellen van vragen. Er waren geen vragen,  zodat 

kon worden  over gegaan naar het volgende agendapunt. 

6) -Verslag kascontrolecommissie: In de commissie hadden zitting: 

mevr. J. Beijer-Vermeulen en de heer de Boer.  Zij hebben de controle 

verricht en verklaarden de  kasstukken voor akkoord. In hun verslag  



werd de penningmeester gecomplimenteerd voor zijn 

werkzaamheden en  inzet, waarna hij werd gedechargeerd.   

7)- Aanstelling kascontrolecommissie 2018: Mevr. J.  Beijer-

Vermeulen  is aftredend. De nieuwe kascontrolecommissie  zal 

bestaan uit de leden  J. de Boer (2de jaar) en  Leon Huyts, nieuw lid 

voor twee jaar. 

 8)- Vaststellen  contributie: De contributie wordt NIET verhoogd en 

zal gelijk blijven aan de contributie  van 2017, deze bedraagt   15 euro 

voor de leden en 7.50 euro voor gezinsleden, ere leden betalen geen 

contributie.  

9)- Rooster van aftreden: De heer J.H. Marks is aftredend en 

herkiesbaar.  De leden vergadering gaat akkoord met een nieuwe 

bestuurstermijn van drie jaar. In zijn dankwoord voor  het  in hem 

gestelde vertrouwen  licht  hij toe, dat hij mogelijk door een slepende 

ziekte deze termijn niet zal kunnen volmaken. 

10)-aanstelling van aspirant-bestuurslid  dhr. F Kaijser tot bestuurslid:  

De leden gaan akkoord met de  aanstelling van de heer Fred Kaijser  

tot  bestuurslid .  Zijn werkzaamheden binnen het bestuur zal met hem 

nader worden overlegd.  

11)- Rondvraag: De heer de Boer wil enige  toelichting van de heer 

Kaijser. Aangezien  Fred  in het “`Oceetje”,  een artikel aan zijn 

persoon  en hobby’s zal wijden  is dit een afdoende antwoord voor  de 

heer de Boer.   

12)- Sluiting: rond 21.15 sluit de 

voorzitter  de vergadering. 

 De secretaris,  J.H. Marks 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


