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Hierbij geef ik mij op als lid van de Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen. 

[J mevrouw 
[J meneer 

Naam en voorletters: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoon: 

E-mail: 

Verzamelgebied 

lJ postzegels: 
lJ munten: 
lJ anders, nl: 

Wenst via de Postzegelclub De Ronde Venen het maandblad Filatelie 
tegen een gereduceerd tarief te ontvangen: 

[J ja 
[J nee 

Wenst deel te nemen aan het rondzendverkeer: 
lJ ja, voor: 

lJ postzegels 
lJ munten 

Datum: ... "" ..... " ... ". · Handtekening: .. ". "." "" 

Indien het lid minderjarig is: de handtekening van de wettelijke 
rechtsvertegenwoordiger: 

Datum: ............ " Handtekening: ................... . 
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Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen 
----------------------------------------------------------

Wie zijn wij? 

De Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen is een club van verzamelaars van 
postzegels, munten en alles wat verzamelwaardig is. De leden wonen in de 
gemeente De Ronde Venen, alsmede in de directe omgeving ervan. 
Het voornaamste doel van de vereniging is, dat in verenigingsverband de leden 
meer van de hobby (munten, postzegels en anderszins) genieten. 
Het belangrijkste daarbij is: het GEZAMENLIJK bezig zijn met de hobby. 

Wat doen wij? 

);>- Maandelijks verschijnt een eigen clubblad met een aantal vaste rubrieken, 
zoals: 

• Nieuws van de vereniging 

• Nieuwe uitgiften 
• Achtergrondinformatie over munten en/of postzegels· 

• Vraag en aanbod 
• Veilinglijst voor de leden 
• Enz., enz., enz.· 

);>- Maandelijkse clubavonden op de eerste maandag van de maand in"De 
Meijert"te Mijdrecht van 20 tot 23 uur. Gelegenheid tot ruilen, mededelingen 
over nieuwtjes, voorlichting, veiling voor de leden, stuivertjesboeken, enz. 

);>- Speciale clubkorting bij de aanwezige handelaren op veel artikelen, die u 
nodig heeft voor uw hobby. 

);>- Rondzendverkeer: boekjes met postzegels "van leden, voor leden" komen 
regelmatig bij u thuis. Ook boekjes met speciaal "Nederland". U kunt thuis 
drie dagen lang de postzegels bekijken. Wat u voor uw verzameling wilt 
hebben, kunt u via het rondzendverkeer -vaak voordelig! - kopen. 

);>- Maandblad Filatelie: de leden, die het gespecialiseerde 
postzegelmaandblad Filatelie willen hebben, kunnen dit via de 
postzegelclub tegen een sterk gereduceerde prijs ontvangen. 

};>-

Wat kost dit alles? 

1. De contributie bedraagt slechts 15,-- euro per jaar. 
2. Indien het maandblad Filatelie wordt gewenst, is de contributie 37,50 euro 

. per jaar. 
3. Voor deelname aan het rondzendverkeer is een speciaal stempel nodig, 

waarvan de kosten (eenmalig) 2,50 euro bedragen. 


