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‘Baarfrankering’?
 EEN BIJZONDER STUK UIT MIJN VERZAMELING
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VERENIGINGSNIEUWS
functie van commissaris evenementen, is het niet zo vreemd 
dat het bestuur u nu al vraagt na te denken of een van beide 
functies iets voor u is.

Mocht u interesse hebben, dan kunt u dat aan ieder be-
stuurslid laten weten. Uiteraard kunt u bij hen ook nadere 
informatie vragen. Het beste kunt u daarvoor natuurlijk 
terecht bij de huidige functionaris zelf: Arnold van Berkel, 
telefoon 033-4943265, e-mail: vberkela@gmail.com.

Over de derde vacature kunt u ook elders in dit blad lezen. 
De veilingcommissie bestaat momenteel nog maar uit twee 
leden. Dat is er minimaal een te weinig om alle werkzaam-
heden te kunnen verrichten. Er moet zeker een derde per-
soon bij komen. Inlichtingen en opgaven bij Dick den Boer: 
telefoon: 033-4948844 of 06-51754880, e-mail: ditjboer@
wxs.nl.

Het bestuur is zeer benieuwd naar uw reacties

VACATURES
Een stukje onder deze titel hebt u ook al in het novem-
bernummer kunnen lezen, en ik hoop dat u dat ook hebt 
gedaan! Desondanks heeft de redactie, noch het bestuur, 
noch de veilingmeester enige reactie mogen ontvangen. 
Daarom krijgt u het nu opnieuw te lezen, want we hebben 
echt behoefte aan uw antwoord.

Er zijn momenteel drie vacatures.

Zoals u ongetwijfeld weet, heeft onze secretaris te kennen 
gegeven in mei 2021 af te treden. Aangezien hij ook zijn 
functie van webmaster zal neerleggen, levert dat besluit 
meteen twee vacatures op, die desgewenst ook door twee 
verschillende personen mogen worden vervuld. Mocht 
u nu van mening zijn dat u nog ruim een jaar bedenktijd 
hebt, dan hebt u daar gelijk in, maar als u nagaat hoe lang 
het heeft geduurd voor we een vervanger vonden voor de 

In augustus 1993 was ik in de Verenigde 
Staten voor een congres en omdat het in de 
zomervakantie viel, waren mijn vrouw en de 
twee jongste kinderen meegegaan. We hebben 
na het congres een mooie rondreis gemaakt. 
We zijn daarbij ook in Canada geweest, 
omdat onze oudste zoon daar op stage was.

Tijdens onze reis door de VS hebben we hem 
post gestuurd, onder andere bijgaande brief 
(1). Daarin beschreven we de planning van 
onze reis en uiteraard een bezoek aan hem in 
Canada, niet ver van Toronto.

Nadat we de brief geschreven hadden en 
de postzegels geplakt, bleek dat we net één 
dollarcent tekort aan postzegels hadden. We 
waren in een vrolijke bui en zeiden, oh die 
plakken we er wel bij. 

Achterop de envelop noteerden we de vraag 
om de envelop te bewaren als de cent er nog 
op zou zitten, en dat bleek het geval (2).

We hebben er toen samen veel plezier om 
gehad. Blijkbaar heeft de post in de VS het 
niet opgemerkt of er ook om gelachen. 

Het resultaat is een bijzonder poststuk. Mis-
schien ook een idee voor de rubriek ‘mag ik 
dit stuk wel of niet opnemen’.

Jan van Loon


