Apeldoorn, 30 Oktober 2013

www.eindejaarsbeurs.nl
Betreft: Nieuwsbrief Eindejaarsbeurs & Stamptales 27 & 28 december 2013, Filakrant jaargang no:3

Geachte redacteuren, verenigingen, vakbladen, studiekringen en/of verzamelaars,
Bijgaand doen wij u onze nieuwsbrief betreffende de Eindejaarsbeurs, Stamptales en Filakrant toekomen.
Zoals u misschien wel weet betreft het hier de laatst overgebleven grote (en ongesubsidieerde) verenigingsbeurs van
Nederland. Geheel georganiseerd door onbetaalde vrijwilligers en met een vrij toelatingsbeleid voor standhouders.
Wij willen u vragen om binnen uw vereniging en/of studiekring aandacht te schenken aan dit toch bijzondere
evenement op uw bijeenkomsten, beurzen, website en/of in uw clubblad.
Grote filatelistische en numismatische jaarafsluiting in Barneveld:
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 december 2013 vindt in de Veluwehal aan de Nieuwe Markt 6 te Barneveld weer de
inmiddels overbekende Eindejaarsbeurs plaats. Een ideale gelegenheid om tijdens de kerstvakantie met uw hobby
bezig te zijn. Voor een entree van slechts €. 3, - krijgt u toegang tot de grootste jaarlijkse postzegel- en muntenbeurs
van de Benelux. Voor de jeugd t/m 17 jaar is de toegang gratis.
Tevens krijgt iedere bezoeker een gratis exemplaar van Filakrant no.3, alsmede een uitgebreide standhouderslijst
met plattegrond.
Op beide dagen is de beurs geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Vanwege de verwachte drukte start de kaartverkoop al vanaf 9.00 uur met meerdere kassa’s.
Tijdens de Eindejaarsbeurs is het door de gemeente Barneveld mogelijk gemaakt om in het hele centrum,
dus ook in de directe omgeving van de hal gratis te parkeren. ( normaal is een dagkaart €.6.00)
Station Barneveld centraal ligt op 400 m. van de hal.
De hal is tegen het gezellige centrum gelegen met alle voorzieningen binnen loopbereik.
De beurs is ruim van opzet en gebruikt maximale verlichting.
Het aantal beschikbare stoelen is méér dan 1500.
Er is een ruim en sfeervol restaurant met betaalbare prijzen.
Feest: 15 jaar Eindejaarsbeurs, dit laten wij niet ongemerkt voorbijgaan, we hebben diverse verassingen in petto !!!
De Beurs: Het is een echte handelsbeurs (géén tentoonstelling) voor verzamelaars en wederverkopers.
De kern van de beurs wordt gevormd door ca.160 stands waaronder veel semi-handel, NVPH-leden, en een groot
aantal officiële handelaren waarbij aanbod, presentatie en prijsstelling zwaarder wegen dan het al dan niet lid zijn
van een organisatie. Onder het aanbod zijn (ca. 30 handelaren) in munten, penningen, bankbiljetten en ansichtkaarten
aanwezig. Een groot gedeelte van de standhouders (Ca.30) is uit het buitenland afkomstig.
Tevens zal een 20 tal gespecialiseerde verenigingen aanwezig zijn.
Het toelatingsbeleid van de beurs staat garant voor een zo breed en diep mogelijk aanbod in alle prijsklassen.
Het succes van deze formule vinden we terug in de enorme wachtlijsten van standhouders die deel willen nemen aan
de beurs. Nieuw dit jaar is de komst van Belgie Post. N.V. Deutsche Post AG met Sonderstempel en Post.nl waarbij
laatstgenoemde elke dag een speciaal beursvelletje uitgeeft met bijbehorend stempel.
De koninklijke Nederlandse Munt is ook met iets bijzonders aanwezig, daarover kunnen en mogen wij nog niet
spreken. Dit is nog onder embargo.
Taxeren: Er is ook gelegenheid tot het gratis laten taxeren van uw munten en/of postzegels.
Op dag 1 vanaf 13.00 uur en op dag 2 vanaf 11.00 uur.
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Filakrant jaargang 3 – 2014:
De inmiddels zeer succesvol geworden filakrant komt weer uit op de 1e beursdag van de Eindejaarsbeurs. Deze krant
staat boordevol met artikelen over filatelie en numismatiek, uitgebreide beursbesprekingen, veilingen, artikelen voor
de jeugd, agenda’s, enz. enz. De krant blijft gratis en is ook in grote aantallen af te halen op de Eindejaarsbeurs.
Mocht u of een van u leden niet in de gelegenheid zijn om de krant mee te nemen, is verzending mogelijk (echter wel
tegen betaling van de geldende portokosten). Neem in dat geval even contact op met de organisatie V.O.V.V.
Presentatietafels:
Zijn aanwezig voor foldermateriaal betreffende verenigingsinfo’s, maandbeurzen, tentoonstellingen e.d.
Hier kunt u als vereniging ook gebruik van maken.
Mocht U niet in de gelegenheid zijn om zelf te komen of foldermateriaal aan een van uw leden mee te geven
dan kunt u ze eventueel ook aan ons opsturen. Wij zullen dan zorgdragen voor verspreiding.
STAMPTALES:
Zoals de vaste bezoekers al gewend zijn is de jeugdhoek natuurlijk weer prominent aanwezig.
In de toneelzaal wordt speciaal voor de jeugd een groots opgezet evenement georganiseerd onder de naam Stamptales.
Dit is het grootste jaarlijkse jeugdevenement van de Benelux.
Dit evenement is gratis toegankelijk voor iedereen.
Deelname aan het programma is uitsluitend voorbehouden aan jeugd tot 17 jaar..
Dit jaar hebben wij als thema 5 jaar Stamptales met tal van verrassingen !!!!!!
Veel nieuwe jeugdbladen. Natuurlijk weer een uitgebreid (filatelistisch en numismatisch) spelprogramma met heel
veel gratis postzegels, munten en andere mooie prijzen.
Elke dag wordt afgesloten met een geweldige jeugdveiling om 15.00 uur.
De jeugdige deelnemers zullen zich prima vermaken en gaan na afloop zwaar bepakt weer naar huis.
De aan het jeugdgebeuren gekoppelde koopjescorner en motiefshop bevinden zich in de toneelzaal.
Deze zijn ook toegankelijk voor volwassenen en hebben dit keer extra veel nieuw materiaal voor u.
Uit de opbrengsten van de koopjescorner en motiefshop wordt een gedeelte van ons jeugdwerk gefinancierd.

Met vriendelijke verzamelgroet en tot in Barneveld,
Organisatie V.O.V.V. alsmede alle andere vrijwilligers
die dit evenement mogelijk maken.
PS: Indien gewenst kunnen wij het bestand van deze mailing
Ook digitaal aan u doen toekomen.

V.O.V.V. Eindejaarsbeurs
p/a Tienwoningenweg 53
7312 DL Apeldoorn.
Nederland /Nederlands
Tel.nr: 055-3558600 (00-31-55-3558600)
Celphone / mobiel: 06-30718411 (after / ná 18.00 uur
website : www.eindejaarsbeurs.nl
E-mail: organisatie@eindejaarsbeurs.nl
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Lijst per 31 oktober van stands Eindejaarsbeurs 2013: (er kunnen nog wijzigingen optreden)
Advantage, Pzh
Elasca
Klemafil
Ruijs, J
Aix Phila Shop
(D) Elst, van den
(B)
Koninklijke Ned.Munt Sauvage, Claude
Alderkamp, J.D.
Euving, J.
Kooistra, A.
Schilden, T. van der
Albers, A.J.
Feen, H. van der
Koopjescorner
Schippers
All Coins and Stamps
Feddema
LACA
Schmidt, H.
Arger
Filakrant
Leeninga, A.S.
Siebelt
Leopardi, Pzv
Skandinavië, NFV
Belgie Post NV
(B) Fil. ver. Z.Z.A
Berg, Dhr van de
Filatelie, maandblad
Li,
(D) Smit, J.P.
Berg, Pzh Joke van den
Filateliebeurs Hilversum
Limbustamps
(B) Snoek, M.
Bert Brinkman Filatelie
Fila Francis
(B) Lingen, Pzh R. van
Specialsale.nl
Britannia, Studiegroep
Filcon, V.o.f.
Lohmer, Peter
(D) Stamptales
BRM, Filatelie
(B) Filitalia
Marigny Philatelie (F) Stamps For You Pzh.
Besten, J. den
Folkerts, R.
Matthias
(D) Spoelder, A.
Biese Ute
(D) Fransen, J.A.
Melle, van de
Starchop Coins
(D)
Blerk, Mr. E.L. van
Geertzen Philatelie
Motiefshop
Studiegroep ZWP
Bogaard, Pzh A.v.d.
De Globe, com. Jeugdfil.
Muntkoerier
Taxaties
Boonstra, J.
Gunther M+R
(S) NIP, Israël Fil. Ver.
The Squirrel
Borculo, L.
Haarlem, Pzh J. van
Nisja vof, Pzh
Tietz H. Versandhaus (D)
Bouw, H.
HCC
NvpvL
Tilburg, Hugo van
(B)
Bredase, Pzh
Hertog, Pzh K. den
Omni-Trading B.V.
Tjallinks
Bredenhof Filatelie, Pzh
Heiduck
(D) Organisatiestand
USCA
Breebaart Filatelie
Herrema, S.
Osselaer,Veilingen v (B) Vansteenkisten, L.
(B)
Brugman, E.
Het vergeet mij nietje
Pender, W. de
Veiling, jeugd
Brumunt
(B) Het verzamelpunt
Pasterkamp, W.
Veen, W. van
Classic Europe Philately
Heuvel, Jos van de
(B) Peters, Patrick
(B) Vergossen Fil. R. Pzh.
Collect4all
Hilgers
Pietersma Filatelie
Verkoopbemiddeling
Crayenest, Pzh
Hillebrand Filatelie Jr
Piso
Versteijen, M.
CrownCurrency
(U) Howell Holding BV
Pithan Armin
(D) Vion, E.
(B)
Deursen Stamps, J. van
Huisman, H.
Po & Po
Vincennes Philatelie (F)
Daalen, van W.A.
Huis Doorn, Expo
Vliet, Pzh Van
Post.nl
Datuma
Interphila, Pzh
Postduif, De
Voorschotense Pzh
Delcampe
(B) Jacobs, R.L.
Postzegel, De
(B) Wal van de
Postzegelhandel 1840
Wever
Deutsche post AG
(D) Jeugdhoek
DNS Stamps
Jhon, Kees
(B) Postzegelhoes (H.Mans) Wichman Phil. GBF (D)
Dongen, P.A. van
Kassa
Pzv, Friesland
Wilco WWF Stamps
Drenth, G.
Kate, Philatelie Ten
Reekers
Zondervan, Pzh.
Duitsland, Fil. vereniging
Klein, B.
Rijnmond, Pzv.
Zonnemunt
Dutch Stamp2000
Kempenaar, P.
Rossem, Fil. Dirk v. (B) Zwanenburg, F.
5171EX Bankbiljetten
Kerimunt

Zaalplan grote hal.
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