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Betreft: Eindejaarsbeurs & Stamptales 29 & 30 december 2014, Filakrant jaargang no: 4 
 
Apeldoorn, november 2014 
                            
Grote filatelistische en numismatische jaarafsluiting in Barneveld: 
 
Op maandag 29 en dinsdag 30 december 2014 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.  
 
Iedere bezoeker ontvangt een gratis exemplaar van de nu 64 pagina’s dikke Filakrant no.4,  
alsmede een uitgebreide standhouder lijst 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.  
 
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 is uit het buitenland 
afkomstig. Tevens zal een 20-tal gespecialiseerde filatelieverenigingen 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.  
 
Taxeren: 
 
Er is ook gelegenheid tot het gratis laten taxeren van uw munten en/of postzegels. 
Op dag 1 vanaf 11.00 uur en op dag 2 vanaf 10.00 uur.  
 
Nieuw de “Eindejaarspenning”: 
 
Werden we in 2009 nog verrast door de 1e editie van het  
Giga jeugdevenement Stamptales tijdens de Eindejaarsbeurs.  
In december 2011 volgde de introductie van de inmiddels alom  
bekende (en gewaardeerde) gratis Filakrant.  
 
De vierde editie die nu ter perse gaat zal wederom nog dikker  
(64 pag. i.p.v. 48) en gevarieerder worden.  
De vernieuwingsdrang van de Eindejaarsbeurs is echter  
nog lang niet over. 
 
 

www.eindejaarsbeurs.nl 
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Tijdens de Eindejaarsbeurs 2014 zal op 29 december tussen 14.00 en 15.00 uur de uitreiking  
plaatsvinden van de 1e EINDEJAARSPENNING.  
Een onderscheiding die alleen toegekend kan (en zal) worden aan personen met een grote (en/of 
bijzondere) verdienste in de wereld van de Filatelie en/of Numismatiek.  
De Penning is prestigieus zowel in toekenning als uitvoering. 60 mm doorsnee en van Rijks gekeurd 
Zilver. Uitreiking van de penning zal tot het laatste moment geheim blijven. 
 
Bijgaand een afbeelding van de voorzijde van de penning in ontwerp. 
 
Filakrant jaargang 4 – 2015: 

 
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. Dit jaar is Filakrant 64 pagina’s dik. 
De krant blijft gratis en is ook in grote aantallen af te halen op de Eindejaarsbeurs.  
Mocht u of een van uw 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.  

 
Deutsche Post AG en Post NL: 
 
   
 
 
Ook dit jaar is de Deutsche Post AG met Sonderstempel en Post.nl waarbij laatstgenoemde elke dag een 
speciaal beursvelletje uitgeeft met bijbehorend stempel.  
Deze zijn alleen te verkrijgen tijdens de Eindejaarsbeurs. 
 

                       
 
       
 
 
 
 
 
 
Verenigingen en andere: 
 
Ruim 20 filatelieverenigingen/studiegroepen  zijn aanwezig alwaar u informatie krijgen op hun speciale 
gebied. Het maandblad de Filatelie en het Belgische maandblad de postzegel zijn present. 
Ook Catawiki-magazine en de Muntkoerier zijn verkrijgbaar. 
Ook is dit jaar De Koninklijke Nederlandse munt aanwezig.  
Infostands voor Hertogpost en de Filateliebeurs. 
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De Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen zal ook aanwezig zijn met een stand. 
Daarin zullen zij hun verschillende bondsdiensten onder de aandacht brengen (bibliotheek, 
keuringsdienst, audio visueel centrum etc.) en daar hun filatelistische producten (velletjes en enveloppen 
“dag van de postzegel”) aan de man/vrouw brengen. 
Aangezien de leden van de KNBF in eerste instantie de verenigingen zijn, willen zij ook juist van die 
verenigingen informatie ter beschikking stellen aan het publiek, in de vorm van informatiefolders en 
folders m.b.t. activiteiten, beurzen etc. Voor dat materiaal zullen de verenigingen uitgenodigd worden dit 
aan hun voor deze beurs beschikbaar te stellen. 
 
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. Postzegels en munten vertellen verhalen.  
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. 
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 bevindt 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 wordt een gedeelte van ons jeugdwerk gefinancierd. 
 
Donaties voor Stamptales kunnen ingeleverd worden bij de organisatiestand van de V.O.V.V.                                           
in de grote zaal. Zij zorgen dat het op de juiste manier verwerkt gaat worden en bij de jeugd terecht komt. 
 
Website:  
 
Begin december staan op onze website de plattegronden en lijst met standhouders.  
Zie www.eindejaarsbeurs.nl 
 
Bereikbaar en parkeren: 
 
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. 
Pinnen kunt u nabij de hal in het centrum. 
 
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. 
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Deze nieuwsbrief mag u doormailen aan uw eigen (vereniging)bestand.  
U wordt zelfs van harte uitgenodigd om dit te doen. 
 
Met vriendelijke verzamelgroet en tot in Barneveld, 
 
Organisatie V.O.V.V.  
alsmede alle andere vrijwilligers die dit evenement mogelijk maken. 
 
 
 
V.O.V.V. 
p/a Tienwoningenweg 53 
7312 DL Apeldoorn  
T: 055-3558600 of 06-30718411 
Organisatie@eindejaarsbeurs.nl 


