
  
 

 
 
Veenendaal, oktober 2020 
 
 
Beste leden, 
 
Mijn naam is Henk Jansen. Een naam die velen van u nog onbekend zal voorkomen. 
Ik ben de beoogd opvolger van Cees Ursem, die in mei 2020 is gestopt met zijn werk als veilingmeester. 
 
Ik hoop dat het goed met u gaat en de Corona-crisis ongeschonden doorkomt. Bent u in enige vorm getroffen door 
de crisis of heeft u een dierbare verloren, dan wens ik u veel sterkte, kracht en troost. 
 
In de achter ons liggende periode is het gehele veilingaanbod verhuisd van Velp naar Houten, waar in de toekomst 
alle zaalveilingen zullen worden georganiseerd. 
 
Zoals bekend kon de SvF-veiling in april j.l. vanwege de coronapandemie geen doorgang vinden en werd deze 
vooralsnog verplaatst naar zaterdag 31 oktober. Echter: het coronavirus is helaas nog niet op z'n retour. Het 
bestuur van SV Filatelie vindt het niet verantwoord om de veiling op 31 oktober a.s. doorgang te laten vinden. 
 
Bij de overdracht is mij een idee aan de hand gedaan om toch in de vorm van een schriftelijke veiling iets te kunnen 
organiseren. Maar ook dit vergt de nodige organisatie. Om te beginnen zullen er belangstellenden zijn die de kavels 
vooraf willen inzien. Ik wil hiervoor graag de gelegenheid geven met inachtname van de RIVM regels. 
U begrijpt dat de kijkdagen zeer gedoseerd zullen zijn, zowel v.w.b. de maximale kijkduur per belangstellende als 
het aantal kijkers tegelijkertijd. Mijn voorstel is om afhankelijk van de belangstelling hiervoor meerdere dagen 
uitsluitend op afspraak in te richten.  
Om hiervoor een planning te kunnen maken wil ik graag eerst de belangstelling inventariseren. Indien u hiervan 
gebruik wilt maken verzoek ik u de meegestuurde aanvraaglijst kijkdagen in te vullen. Wilt u mij dan uiterlijk 24 
november 2020 laten weten hoeveel en welke kavels u in wilt zien. Daarna worden de kijkdatums ingepland. 
Uw biedingen dienen uiterlijk 15 december 2020 in mijn bezit te zijn.  

Na deze datum worden biedingen niet meer geaccepteerd ! 
U kunt gebruik maken van de meegestuurde veilingcatalogus en biedlijst. Dit is dezelfde catalogus die ook in 
maart/april is verspreid. Niet compleet ingevulde biedformulieren worden niet in behandeling genomen. 
 
NB: een aantal algemene gegevens, zoals vermeld in deze catalogus zijn n.a.v. de verhuizing en een nieuwe 
veilingmeester niet meer van toepassing.  
 
U begrijpt dat het hoogste bod van kracht zal zijn. Discussie hierover is niet mogelijk. Nadat de veiling heeft 
plaatsgevonden zal ik voor de verdere afhandeling (betaling, ophalen , verzenden etc.) contact opnemen met zowel 
winnaars van de kavels als met de inzenders. Ik hoop de klus voor het einde van 2020 geklaard te hebben.  
 
Het dan overgebleven veilingmateriaal zal overgeheveld worden naar de volgende zaalveiling die in principe op 
24 april 2021 gehouden zal worden. Als blijkt dat er in april 2021 nog geen zaalveiling gehouden kan worden en 
deze schriftelijke veiling een succes wordt, dan is deze methode voor herhaling vatbaar. 
 
NB: Deze mail wordt aan alle bij SvFilatelie aangesloten leden verzonden waarvan het e-mailadres bij de centrale 
ledenadministratie bekend is. Ik verzoek de besturen van aangesloten verenigingen vriendelijk om voor 
doorzending van deze mail aan alle leden zorg te dragen, zodat iedereen op de hoogte is van deze veiling en kan 
deelnemen. 
 
Voor contactgegevens: zie briefhoofd van dit schrijven. Indien u mij belt. b.g.g. wilt u dan de voicemail duidelijk, 
inspreken met uw naam en telefoonnummer. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug. 
 
Bijlage: 

• Catalogus veiling 24 april 2020 
• Aanvraaglijst kijkdagen met vervallen kavels 
• Biedlijst 

 
Pas goed op uzelf en blijf gezond. Ik hoop van velen van u iets te horen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Henk Jansen 
Veilingmeester Sv Filatelie 

Veilingdienst  Zaalveiling 
Henk Jansen 
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