Scouting en verzamelen
dat is pas leuk!

NVVSO al meer dan 30 jaar
vakkennis voor verzamelaars

Van zomerkamp herinnering
tot wereld verzameling

Jaarbadges

Hoe word ik lid?

Iedereen is welkom die iets verzamelt of wil gaan
verzamelen. Niets moet en bijna alles kan.
Aanmelden doe je door een e-mail te versturen naar
ledenadministratie@nvvso.nl voorzien van je N.A.W.
gegevens telefoonnummer, geb. datum.
Je ontvangt dan een bevestiging en meer informatie in welke
categoriën je kunt verzamelen.
Zodra je betaalt hebt, ontvang je een lidmaatschapsnummer,
een speciale ledenbadge en alle overige informatie van de
vereniging.

Wat kost het?

Door de vele activiteiten en inzet van vrijwilligers
kunnen we de contributie voor iedereen laag houden.
Voor jonge verzamelaars zelfs extra laag.

Bankgegevens

IBAN NL73INGB0004873538
ten name van NVVSO

Lidmaatschappen zijn onderverdeeld
We kennen de volgende contributiecategoriën:
Voor in Nederland wonende leden:
Jeugdlid		
t/m 20 jaar		
Lid		
vanaf het 21ste jaar
Gezinslid
(ontvangen geen L&K)
		
t/m 20 jaar
Lid > NL		
Buitenlands lid		
Donateurs
(minimaal)		

€ 10,€ 17,50
€ 7,50
€ 25,€ 17,50

Inschrijfkosten zijn eenmalig € 5,- de contributie
dient per kalenderjaar vooruit betaald te worden door middel van een automatische machtiging.
Voor meer informatie verwijzen wij u
graag door naar onze website:
www.nvvso.nl of stuur een e-mail via
info@nvvso.nl

NVVSO
Nederlandse Vereniging Verzamelaars
Scouting Objecten
www.nvvso.nl - info@nvvso.nl

Scouting envan
verzamelen
van zomerkamp
Informatiebrochure Nederlandse Vereniging
Verzamelaars Scouting Objecten
(NVVSO)herrinering
dat is pas leuk!

Leuk dat je meer informatie wilt van de NVVSO.
Verzamelen is geboren uit de 1ste uitgangspunten van
Baden-Powell, broederschap. Door elkaar te waarderen
en te respecteren zal een betere wereld ontstaan.
De vereniging heeft als doel om het verzamelen van Scouting
objecten te bevorderen.
Dit doen we onder andere door:
- Ons ledenblad Lelie- & Klaverblad
- Ruilbijeenkomsten en veilingen te organiseren
- het verzorgen van tentoonstellingen en presentaties
- het verstrekken van informatie over verzamelen
- het begeleiden van jongeren
- het samenstellen en uitgeven van documentatie
- het onderhouden van (internationale) contacten met
andere Scoutingorganisaties en verzamelverenigingen
Zo’n 15 verzamelaars hebben het initiatief genomen om
ruilbijeenkomsten te houden wat uiteindelijk heeft
geresulteerd in de oprichting op 1 juni 1985 van de
NVVSO. De vereniging telt ongeveer 400 leden, van jong tot
oud, welke uit het hele land afkomstig zijn.
Zelfs een aantal leden van over de landgrenzen.

NVVSO

De NVVSO is een verzamelclub waar scouts, jong en oud,
elkaar kunnen ontmoeten om informatie te verzamelen
en kennis te delen over allerlei scouting objecten.

Verenigingsblad “Lelie- & Klaverblad”

De belangrijkste schakel van onze vereniging is het
verenigingsblad, “Lelie- & Klaverblad” genaamd.
Een magazine dat 5x per jaar verschijnt en boordevol
informatie staat over het verzamelen van scouting objecten.
Zo vind je altijd interessante artikelen over een specifiek
onderwerp, de laatste
nieuwtjes
op postzegelverwijzen
gebied, wij u
Voor
meer informatie
prikkertjes van clubleden
of
weetjes
over
nieuwe
uitgaven
graag door naar onze website:
van insignes.
www.nvvso.nl of

stuur een e-mail via info@nvvso.nl

Alvast een tip: bewaar het Lelie- & Klaverblad goed als
naslagwerk voor je eigen verzameling!
SWOPPEN = Het ruilen van insignes
(of andere uniformstukken) tussen 2 scouts.
Het swoppen werd voor het eerst in 1920 gesignaleerd
tijdens de 1ste Wereld Jamboree in Engeland.

tot wereld verzameling

SWOPPEN en Ruilbijeenkomsten

De NVVSO is een actieve vereniging die ruilbeurzen
organiseert, tentoonstellingen houdt en deelneemt aan
landelijke of regionale scouting activiteiten.
Tijdens deze ontmoetingen worden vaak insignes geruild
als blijvende herinnering en zo ontstaat langzaam een
verzameling.
Objecten om te verzamelen zijn er in allerlei soorten:
insignes, dassen, dasringen, hoofddeksels, broekriemen
wat betreft het uniform.
Maar daarnaast nog de nodige andere voorwerpen zoals,
bekers, boeken, pennen, tassen, tijdschriften, munten,
medailles, stickers...
Ieder voor- en najaar wordt er een veiling georganiseerd
binnen de vereniging. Leden kunnen zelf scouting objecten
aanbieden om te veilen.

Servicepunt

Hier kunnen leden hun verzameling goedkoop aanvullen
met insignes, metaal, kaarten of andere zaken.

Downloads

Met ingang van september 2015 zijn alle naslagwerken
voor de leden gratis te downloaden.

