
Grote regionale postzegelveiling 2023
De Postzegel Vereniging Noord-Holland organiseert op 18 maart 2023 een grote 
veiling. Dat was het oorspronkelijke plan. Maar na overleg met regio 3 van de KNBF, 
de Philatelistenvereniging Heerhugowaard en omstreken en Bram Piet van de 
vroegere Hollandsche Postzegelveiling in samenwerking hebben we besloten om er 
een regionale veiling van te maken voor  de verenigingen in regio 3.
Zie bijgaande flyer

Bram Piet van de vroegere Hollandsche Postzegelveiling ondersteund ons als regio 
3. Bram bepaald de inzetprijzen. Op 29 januari organiseert Heerhugowaard een 
postzegel en munten ruildag met een taxatie in De Swan, Middenweg 178, 1702HE 
Heerhugowaard.

De commissie voor de  inzenders is 10%.
De commissie voor de kopers is  10 %.
Dat is veel goedkoper dan bij de professionele veilinghuizen.

We willen snel bij elkaar komen om e.e.a. af te stemmen met u.
Wij stellen voor om dit te doen op 17 november in het Buurthuis "de Hoeksteen", 
Amatist 13 1703 AP in Heerhugowaard om 19:30.

De veiling zal worden gehouden in het wijkcentrum “De Oever”, Amstelstraat 1, 
Alkmaar/Oudorp.

De huur van de zalen
 1a,1b en 1c:

op zaterdag 18 maart kost bijna € 550,00.van 08:00 tot 19:00 uur.

Voor een kijkavond op vrijdag 17 maart 2023 zijn we nog op zoek naar een juiste 
locatie, omdat dit niet kan in De Oever.

De catalogus zal online beschikbaar zijn. Voor mensen, die toch een catalogus willen
hebben, omdat ze geen internet of email hebben, zal Hans Ruiter deze drukken thuis
op zijn printer. Dit om de hoge kosten bij een drukker of copy center te vermijden.

Inlever lijsten worden digitaal in Excel aangeleverd. De inzenders worden verzocht 
om deze ook digitaal aan te leveren, zodat de tekst in de veiling catalogus 
gekopieerd kan worden.

Lijsten en materiaal kunnen tot 15 februari ingeleverd worden bij Hans Ruiter, Jan 
Schuijtlaan 9, 1852 HE Heiloo. Mobiele nummer 06 2041 8001. Lijsten en scans van 
zegels en materiaal s.v.p. scannen en deze sturen naar hansruiter1@quicknet.nl.
De veiling zal zichtbaar worden op postzegelverenigingnoordholland.nl 

mailto:hansruiter1@quicknet.nl


Wij vragen om mooi materiaal.
We accepteren geen (jaar) supplementen van Davo albums, enz.
We accepteren ook geen FDC’s Nederland na nummer 60, behalve euro FDC’s.

Voor de opslag hebben we een lid van de Postzegel Vereniging Noord Holland 
bereid gevonden om de oude winkel naast zijn huis te gebruiken.
Wij zullen via de bond uw materiaal verzekeren.

U kunt als vereniging op twee manieren meedoen;

1 Uw leden leveren materialen in. Zij krijgen dan de opbrengst minus de 10%
commissie.

2 Uw doet als vereniging mee met deze veiling. Uw betaald dan wel per ratio 
mee aan de onkosten, zoals de zaalhuur. En u ontvangt per ratio een deel 
van (hopelijk) de winst

Philatelistenvereniging Heerhugowaard en omstreken en de Postzegel 
Vereniging Noord Holland hebben al voor deze optie gekozen.

Gaarne vernemen wij van u of u e.e.a. met ons wilt bespreken en af te stemmen op 
17 november in Heerhugowaard.
Mocht deze datum u niet uitkomen, dan vernemen wij graag van u of u mee wilt doen
via manier 1 of 2.

Met vriendelijke groet namens iedereen,

Hans Ruiter.
Voorzitter regio 3 van de KNBF.
Voorzitter Postzegelvereniging Noord Holland.


