
30 jaar “Het Postmerk” 

7. 1983-1988 
 
De vereniging wordt in deze jaren steeds groter. Ruim 450 leden zijn bij Het Postmerk 
aangesloten. Ook de jeugdafdeling kent in deze periode hoogtijdagen. Met 61 jeugdleden in 
1984 is dit een record. 
 
In 1985 bestaat de jeugdafdeling 5 jaar en met zoveel leden werd dit op grootse wijze 
gevierd met een jeugd postzegeltentoonstelling. 
 
 
 

 
 
5 jaar Het Poststempeltje - 3 januari 1985 Utrechts Nieuwsblad. 
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8. De leden 
8.1 Uit de ledenadministratie 
 
Uit de ledenadministratie van een vereniging is veel informatie te halen.  
 
Het Postmerk is één van de grootste postzegelverenigingen van Nederland. De vereniging 
uit De Bilt en Bilthoven telde op 1 oktober 1998 maar liefst 525 leden. Echter er komen “ 
slechts” 309 leden uit deze woonplaatsen. 
Onze vereniging heeft een grote aantrekkingskracht op de omgeving en er komen dan ook 
veel leden uit ons omringende plaatsen. Bijvoorbeeld: 
Utrecht met 46 leden, Zeist met 44 leden, 
Groenekan met 17 en Maartensdijk met 16 leden. 
En wat dacht u van Den Dolder met 13 en Maarssen met 12 leden. 
Maar er zitten ook leden in Wezep, Bathmen, Lochem, Zelhem, Doetinchem en Duiven. 
 
Bij een 30 jarig jubileum is het aardig om de leden van het eerste uur die nu in 1998 nog lid 
zijn, te tellen. Het zijn er 22 die in 1968 lid werden. 
 
Mw. L.L.J. Veldhoven-Jansen en de heren P.J. Bor, J. Brink, A.H. v.d. Broek,  
A.P. de Goede, F.A. Hansen, W. Jessurun, N.S. Jutte, C van Koutrik,  
H.W.J. v.d. Meerendonk, G.C. Mook, W.K. Ockeloen, L.Ooms,  D.H. Riet,  
P. van Strijen, R. Verhaaf, F. Verdaasdonk, J.P. Veldhoven, E. Wiggers, J. van Wilgenburg 
en P..A. Wouters.  
 
Deze 23 personen zijn dus 30 jaar lid.  
 
Verder zijn er 15 leden die 25 jaar lid zijn, 15 leden die 26 jaar lid zijn, 4 van 27 jaar 
lidmaatschap, 3 van 28 jaar lidmaatschap en nog 9 personen die 29 jaar lid zijn. 
Totaal zijn er dus 69 leden die 25 jaar of langer lid zijn. Een hechte groep van vasthouders. 
 
Dat er ook aanwas is van verse leden blijkt uit het aantal wat de laatste 5 jaar lid is 
geworden. Dat zijn er 121, met een topjaar in 1995 toen zich 57 nieuwe leden aanmeldden. 
Dat de vereniging geëmancipeerd is, moge blijken uit de 91 dames die tot ons ledenbestand 
behoren. 
 
Maar wie is nu het oudste lid, en wie mag zich de jongste noemen: 
 
De heer J.W. Zaaijer uit Bilthoven is met ruim 91 jaar het oudste lid. Daar tegenover staat 
natuurlijk ook de jongste, Andrea Spek, 11 jaar oud. Zo zie je maar weer, filatelie is een 
hobby voor het leven! 
 
(Met dank aan de heer G. Van Wijk). 
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8.2 Ereleden 
 
Het Postmerk heeft een aantal ereleden. 
Zij zijn door het bestuur benoemd wegens hun grote verdiensten voor de vereniging, veelal 
al vanaf de oprichting. 
 
Ereleden zijn: 
 
P. Chr. Abrams , benoemd in april 1979 
L. Ooms, benoemd in  
D. Verheule, benoemd in april 1979 
J.P. Veldhoven, benoemd in november 1993 
E. Wiggers, benoemd in  
 
 
 

  
De ereleden op een rijtje. Vlnr: L. Ooms, D. Verheule, E. Wiggers en J.P. Veldhoven 
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8.3 Het ledenaantal 
 

 

 
 
 
 
 

Het Postmerk......dat zijn de leden !! 
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8.4 De voorzitter 
 
Een belangrijke taak binnen de vereniging is weggelegd voor de voorzitter. Het Postmerk 
heeft in haar bestaan slechts een klein aantal voorzitters gekend. Dit was tijdens de 
oprichting ad interim de heer Abrams. Eind 1976 is hij opgevolgd door Pieter Veldhoven. 
Pieter heeft de taak van voorzitter zeer serieus op zich genomen en heeft dit lang op zijn 
schouders gehad. Pas in april 1998 is hij opgevolgd door Fred van den Brink.  
 

 
 
Het Postmerk - Pieter Veldhoven - Het Postmerk - 14 augustus 1979 Utrechts 
Nieuwsblad. 
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Na 22 jaar voorzitter te zijn geweest, overhandigd Pieter Veldhoven de 
voorzittershamer aan zijn opvolger Fred van den Brink   
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De opening van het filatelieloket in het hoofdpostkantoor aan de Julianalaan  
in Bilthoven. 
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De heer D. Verheule en Diny Goedemans tijdens de tentoonstelling over het weer in 
1990. 

 
Janine Veldhoven en Eveline Westeneng - Bakker jeugdbestuurders. 
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