SPAART U POSTZEGELS ?

wordt dan lid van

FILATELISTENVERENIGING
"DE DORDTSE POSTJAGER"
Secretariaat:
Van Slingelandtlaan 20, 3311 DS Dordrecht.

Hoe klein postzegels ook zijn, als je ze spaart gaat er een wereld
voor je open.
In een club is dat nog leuker. Wordt lid !!
•

Voor maar € 30,00 Euro per jaar bent u lid van Filatelistenvereniging
"De Dordtse Postjager". Voor dit bedrag ontvangt u tevens het Nederlands
maandblad voor Filatelie. Kiest u voor een lidmaatschap zonder het
maandblad Filatelie, dan betaalt u slechts € 15,00 per jaar.
Hieronder vermelden wij wat onze vereniging nog meer te bieden heeft.

•

Iedere drie weken een bijeenkomst. Deze wordt gehouden in wooncomplex
"Gravenhorst", Vijverlaan 1004 in Dubbeldam. Zaal open 19:30 uur.

•

Iedere 4e zaterdag in de maand een ruilbeurs. Ook deze wordt gehouden in
wooncomplex “Gravenhorst” van 9:00 tot 12:00 uur.

•

Op elke bijeenkomst een veiling, waarvoor u zelf ook kavels kunt inzenden.
Hoe meer hoe liever!

•

Gelegenheid tot ruilen, dialezingen, bespreking van filatelistische
wetenswaardigheden en uitwisseling van nieuws.

Als verkooppunt van PostNL kunt u bij ons alle nieuwe uitgiften kopen tegen
postkantoorprijs.
•

Een frequent rondzendverkeer, waarin circa 1000 boekjes circuleren. Een
zeer gemakkelijke manier van kopen en verkopen, want u kunt ook zelf
boekjes inzenden, graag zelfs.

•

Een uitgebreide bibliotheek, die gratis ter beschikking staat. De catalogus
wordt u op aanvraag toegezonden.

•

Een actieve Nieuwtjesdienst, waarbij u alle nieuw uitgekomen zegels,
eerste dag enveloppen en andere filatelistische uitgiften tegen kostprijs kunt
bekomen, zonder dat men er zelf voor naar het postkantoor moet.
Dit geldt ook voor buitenlandse uitgiften.

•

Verder een groot aantal "dubbeltjesboeken" waarin u naar hartelust kunt
rondneuzen.

•

Komt u gerust eens vrijblijvend kijken op een van onze bijeenkomsten

U ziet het:
u krijgt waar voor uw geld.

Retourneert u onderstaande aanmeldingsstrook voor het
lidmaatschap naar:
Filatelistenvereniging
"De Dordtse Postjager"
Van Slingelandtlaan 20
3311DS Dordrecht.
U bent dan welkom op onze bijeenkomsten van 9, 30 maart en 20
april 2018.
Voor inlichtingen:
R.C. Vos
Tel. 078 - 6146165
e-mail: secretaris@postjager.nl
_______________________________________________________________

Naam

: …..............................................................................................

Geboortedatum

: ..................................................................................................

Straat

: ..................................................................................................

Postcode + Plaats : …………………….....................................................................
Telefoonnummer

: …………………….....................................................................

E-mailadres

: …………………….....................................................................

Lidmaatschap

:

met maandblad Filatelie € 30,00
zonder maandblad Filatelie € 15,00
* graag uw keuze kenbaar maken

Mijn verzamelgebied is :

…………………………………………………….................
………………………………………………………………...

Wenst lid te worden van Filatelistenvereniging “De Dordtse Postjager”
Handtekening:

