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N F O

   ‘T BESTE ADRES VOOR
   EEN FIJNE VAKANTIE !

    Onze ervaren reisadviseurs informeren u graag over een:

En als u iets anders wilt, maken we het gewoon op maat!

Loop eens bij ons binnen… voor een reisgids, voor een 
gratis video met landeninformatie… en een kop koffie!

Bellen mag natuurlijk ook : 0180 – 65 44 44

 ’T BESTE ADRES VOOR
 EEN GOEDE ZAKENREIS !

Onze ervaren medewerkers van de zakenreisafdeling staan
klaar om elk soort vliegticket, naar de luchthaven(s) van uw

keuze, voor u te reserveren. Londen, Parijs, Frankfurt, Wenen,
Birmingham, Oslo, Cairo, Tel Aviv, Delhi, Bangkok, Tokyo,

Hongkong, Sydney, enz. enz. Met of zonder (luxe) hotel!

Voor een prijsopgaaf, een prijsvergelijking of een

afspraak, kunt u bellen:  0180 – 69 88 88

MIDDENBAAN 102
2991 CT BARENDRECHT

Zon-/Strand vakantie
Strand vakantie
Verre rondreis
Cruise vakantie

Auto-/Bus vakantie
Golf reis

Winter(zon) vakantie
Wintersport vakantie

Avontuurlijke reis
Fiets vakantie 

Steden reis
Skate reis



Bestuursleden:
Voorzitter:           C.J. Brons
                Strausslaan 20, 2992 PD Barendrecht  0180-613033
Secretaris:            J.W. Tavenier

               Oranjestraat 5, 2991 CK Barendrecht  0180-612375
Penningmeester:  G.J. v.d. Berg

               Strausslaan 100, 2992 PE Barendrecht  0180-614648
Rondzendingen:   J. Visser

               ’t Fruit 26, 2991 TR Barendrecht  0180-614932
Veilingen:            M.W. Brons,

               Giessen 1, 2991 RH Barendrecht  0180-617147 
Beurzen:               M.C. Kooiman,

               Lavendelhof 61, 2991 HJ Barendrecht  0180-618995
Jeugd:                   F. Vuyk,

               Smederij 20, 2993 AS Barendrecht  0180-613484
Algemeen            L. de Klerk,

               Marjoleinlaan 31, 2991 HL Barendrecht  0180-615577
               S. Lagendijk,
               Mais 8, 7261 JM Ruurlo  0573-452609    

-----------------------------------------------------
Veiling: Veilingmateriaal kan worden aangeboden bij de veilingmeester uiterlijk

op de contactavond voor de veilingavond.*
Rondzending: Boekjes/enveloppen voor de rondzending kunnen worden aangeboden aan

de leider van het rondzendverkeer.*
Bibliotheek: Regelmatig wordt in dit blad de lijst van boeken gepresenteerd. Deze

boeken worden kostenloos uitgeleend. (tel. 0180-613033)
Beurzen: Aanmeldingen voor de beurzen dienen te geschieden bij de leider van de

beurzen. 
*

Het materiaal voor de veilingen en de rondzendingen moet voldoen aan eisen van
kwaliteit en presentatie ter beoordeling van resp. de veilingmeester of de leider

rondzendverkeer. 
                          -------------------------------------------------------------
Het gironummer van de vereniging is: voor contributies  nr.  2907935

      voor de rondzending  nr.  2252801

De vereniging is opgericht op 8 december 1966.
Ingeschreven bij de K.V.K. nr. V  348153

M.W. Brons

In- en verkoop van postzegels.

Kwaliteit en billijke prijzen.

Telefoon ’s avonds 0180-617147

Speciale aanbieding voor maart en april
Nederland

Bij besteding van f. 25,-- of meer…                        
gestempeld Dienst 27 – 40 (cat.w.                                
f. 27,50) voor slechts f. 2,50

Zolang 
de 
voorraad
strekt

                                     BERT ONNINK
                                         BOEKHANDEL

   

                                             VOOR AL UW LECTUUR

MIDDENBAAN 82
2991 CT BARENDRECHT   0180 - 617018 
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                                                                                                                                             Van de voorzitter.

Bibliotheek     

Deze boeken worden gratis uitgeleend aan de leden  0180-613033.
1. Over postzegels gesproken van A. Schwenzfenger

Handleiding voor de beginnende verzamelaar
2. De Philatelist van J.A. v.d. Vlis

Handleiding voor de beginnende en gevorderde verzamelaar.
3. Afstempelingen emissie 1852 van Nederland van A.M.A. v.d. Willigen

Geschiedenis over de eerste stempels op postzegels
4. Nationale Postzegel Tentoonstelling IJsselpost 86

Diverse verhandelingen over filatelie
5. Filatelie Encyclopedie

Duizenden vragen worden beantwoord
6. Ongewenste uitgiften en maakwerk in de filatelie van de Sticht. Jeugdwerk
7. ABC deel 1 (handleiding voor beginners)
      ABC deel 2 (handleiding voor gevorderden)
8. Schweizer Briefmarken (Duits) 2 delen
9. De vervalsingen van Nederland & O.G. 2 delen
10. Jaarverslag 1994 PTT Museum
11. Postzegelwetenswaardigheden uit de oude doos (van 1932 af)
12. De nieuwste Yverts (gehele wereld) tel. 0180-612375

 Rondzending      €=eurosymbool

Het wordt inmiddels tijd om bij de rondzending te denken aan euro’s. De boekjes doen
er een hele tijd over om bij alle leden te circuleren. Vandaar dat van nu af het advies 
wordt gegeven twee prijzen te vermelden n.l. in euro’s en guldens.  ƒ 1,-- = € 0,45378

Rotterdam 2001
Nationale Postzegeltentoonstelling

In het Congrescentrum van Ahoy : vrijdag 20 april  van 14.00 tot 18.00 uur zaterdag
21 april  van 10.00 tot 17.00 en zondag 22 april  van 10.00 tot  16.00 uur.  Toegang
gratis. Tentoonstelling van uitstekend filatelistisch materiaal,  ca. 40 handelarenstands,

filatelieloket  PTT,  dubbeltjeshoek,  filatelie  per  computer,  speciale
tentoonstellingsenveloppe, gratis catalogus. Een aanrader!!!!
Voor U ligt het eerste exemplaar van ons clubblad voorlopig genaamd Franco. Na
bijna 35 jaar zal onze vereniging voor de eerste maal een eigen clubblad rijk zijn.
Het is de bedoeling, wanneer voldoende medewerking wordt gekregen, het blad
iedere drie maanden te laten verschijnen. Ter bestrijding van de kosten kunnen op
de  voorlaatste  en  laatste  pagina  advertenties  worden  opgenomen,  welke  dan
gedurende een jaar blijven staan.

Waarom een blad? In de eerste plaats om verenigingsnieuws te melden, zoals
de  data  van  contactavonden,  eventueel  veilinglijsten,  een  rubriek  nieuwe
leden  en  in  memorium,  filatelistische  evenementen,  ingezonden  stukken,
nieuwe uitgiften,  de notulen van de jaarvergadering,  het  jaarverslag en zo
mogelijk een filatelistisch artikel.

 Dat  is  veel  werk  en  moet  derhalve  door  veel  leden  gedragen  worden.
Wellicht vind U het leuk iets te schrijven over Uw manier van verzamelen,
het thema, of zo maar een wetenswaardig filatelistisch artikel. Dus als U iets
voor “Franco” heeft,  neem contact op met het bestuur.

Als wij erin slagen het blad aantrekkelijk te maken en te houden, zal het een
verbetering betekenen van de onderlinge band met de leden. Bovendien zal er
naar gestreefd worden ook telkens een leerzaam artikel  te plaatsen.  En U
weet het, door lezen beleeft U meer pleizier aan Uw hobby.

Tot slot wens ik U een gezond, goed filatelistisch jaar en veel leesplezier toe
en ik hoop, dat het blad een goede toekomst tegemoet gaat.

C.J. Brons
voorzitter



            Notulen Jaarvergadering 17 maart 2000

Notulen van de jaarvergadering gehouden op vrijdagavond 17 maart 2000 in de Aula van
“Het Trefpunt” aan de Dr. Kuyperstraat te Barendrecht.

Aanwezig zijn 44 senior-leden waaronder  alle  bestuursleden, behalve met kennisgeving
de heer J.W. Tavenier, secretaris.
Om 20.00 uur opent de voorzitter de heer C.J. Brons de vergadering en heet iedereen
welkom. De voorzitter stelt de aanwezige bestuursleden voor. In verband met vakantie
van de heer Tavenier zal de heer Weltevreden notuleren.
In zijn welkomstwoord zegt de voorzitter dat dit de 33ste algemene ledenvergadering is.
In 2001 zal het 35ste verenigingsjaar zijn. Voor de voorbereiding van dit lustrum zal t.z.t.
een feestcommissie worden samengesteld om hier invulling aan te geven. Voorts zal er
binnen  2  maanden  een  boekje  worden  uitgegeven,  waarin  de  verenigingsactiviteiten
worden vermeld  en  de  naam en  adresgegevens  van de  bestuursleden.  Het  zal  op  de
verenigingsavond  verkrijgbaar  zijn.  Ook  zegt  hij  dat  tijdens  de  jaarvergadering  alle
consumpties voor rekening van de vereniging zullen zijn. Vervolgens staat hij stil bij het
feit dat op 16  februari 2000 de heer Ahlrichs is overleden. De vereniging is de heer
Ahlrichs veel dank verschuldigd voor het vele gedane werk  voor de vereniging o.a. de
jarenlange leiding, vervuld in diverse bestuursfuncties, als voorzitter, penningmeester en
meerdere malen als lid van de kascommissie. Om hem te gedenken wordt 1 minuut stilte
in  acht  genomen.  Namens  de  vereniging  heeft  een  delegatie  van  het  bestuur  de
uitvaartplechtigheid bijgewoond.

De voorzitter meldt dat er geen ingekomen stukken zijn.

De heer F. Vuyk leest de notulen voor van de algemene ledenvergadering gehouden op
26 maart 1999. Daar er geen op- of aanmerkingen worden gemaakt worden de notulen
vastgesteld en goedgekeurd.
Naar  aanleiding  van  de  notulen  vraagt  Mevrouw  Kootwijk  hoe  Diploma’s  voor  de
jeugdleden  kunnen  worden  gehaald.  De  voorzitter  vertelt  dat  jeugdleden  op
verenigingsavonden opdrachten krijgen, die worden afgetekend op een kaart. Als alle
onderdelen van de kaart zijn afgewerkt kunnen de jeugdleden een soort examen afleggen
in een landelijke bijeenkomst onder auspiciën van de landelijke jeugdbond, waar onze
verenging bij aangesloten is.
Hierna leest  de heer F. Vuyk het jaarverslag van het  afgelopen verenigingsjaar  voor.
Daar er hierover geen vragen zijn wordt de secretaris onder applaus bedankt voor het
vele verrichte werk.  
Hierna  geeft  de  voorzitter  het  woord  aan  de  heer  Lagendijk,  penningmeester.  De
penningmeester licht toe dat er weinig spectaculairs is te zien op het financieel 

    Contactavonden 2001 (de derde vrijdag van de maand)
19 januari    met veiling         15 juni
16 februari 21 september  met veiling
16 maart      jaarvergadering met veiling 19 oktober
20 april 16 november   met veiling
18 mei        met veiling 21 december

Beurzen 17 maart en 17 november  

Nieuwe uitgiften Nederland 2001
2 januari          F. 020 zegel z.g. bijplakwaarde 
26 januari        Boekje van vijf zegels a. f 0,80 Kon. Ned. Natuurhistorische Vereniging
14 maart          Tussen twee culturen Velletje van 10 van f. 0,80
14 maart          Rotterdam Culturele Hoofdstad Velletje van 5 dezelfde zegels van f. 1,10
3 april            Vrijwilligerswerk  Velletje van 2 zegels á f. 0,80
3 april            Max Euwe Velletje van 2 zegels á f. 0,80
24 april            Zomerzegels Velletje van zes zegels á f. 0,80 met schapverp. van 10maal

           3 zegels
15 mei              Kunstzegels Velletje met 10 versch. zegels á f. 0,80
2 juli                Euro 3 boekjes met 5 dezelfde zegels in de waarde f. 0,80,  f. 1,10, f. 1,60
28 augustus     Cartoon, hoeveelheid en waarde nog onbekend
25 september  Verrassingszegel, gegevens nog onbekend
? oktober         150 jaar Ned. postzegels Velletje van 2 zegels á f. 0,80
? oktober         Honderd jaar Kon. Grafische Ond. Blokje met 2 zegels á f. 0,80
7 november     Kinderpostzegels, 6 zegels, velletje etc. nog niet bekend
27 november   Kortingzegels, 20 zegels á f. 0,60

Nieuwe leden
 J.G. Stroes C. Arkenbout
Mevr. M.C. Vermeij – Brokaar B. Dubel
P. Bruinzeel W. Kuypers
H. Boode

In Memorium
C. Alhrichs

L. Holswilder
J. Koopmans

R. Nijholt



                                       PTT Post Collect

Misschien wist U het al, maar PTT Post geeft een blad uit genaamd Collect. In Collect
staan veel aanbiedingen van album tot loep, ook postzegels van Nederland en België.
Als verzamelaar en aangesloten bij een vereniging als de onze, kunt U echter soms
goedkoper inkopen op de contactavonden. Toch is het blad Collect niet alleen voor
eventuele bestellingen interessant,  het  bevat  n.l.  ook veel  artikelen over de nieuwe
Nederlandse uitgiften, interviews, een servicepagina etc. Bovenal het blad is  gratis.
Heeft U interesse, dan kunt U zich abonneren bij: Collect Club, Postbus 30051, 9700
RN in Groningen, tel. 050-5861234 of op internet via www.collectclub.nl .

Een Zwitsers precisiewerkje.
Dat de Zwitsers goede horloges kunnen maken, wisten we al lang. Maar nu hebben ze
het wel heel bont gemaakt. Kennelijk loopt de horloge-industrie niet zo goed meer en
nu heeft men bedacht, dat de filatelisten over de brug moeten komen met hun pecunia.
Een  Zwitserse  breikous  heeft  de  gedachte  opgevat  een  geborduurde  postzegel  te
ontwerpen en heeft de Zwitserse PTT, ook niet vies van een stuntje, vooral als het geld
opbrengt , zo gek gekregen dit zegel uittegeven. Om de kas helemaal te vullen heeft
men de waarde op Sfr. 5,-- gesteld (ca. f. 6,75) en of dat niet genoeg was heeft men er
een blokje tegenaan gesmeten van vier geborduurde zegels van nogmaals Sfr. 5,-- per
stuk. Hadiemassa, Kassa. 

                                    150 Jaar

In 2002 of eigenlijk eind december 2001 is het 150 jaar geleden, dat de eerste 
Nederlandse postzegels verkrijgbaar werden. De blauwe 5 cent, rode 10 cent en gele 
15 cent. U kent ze wel. 
U moet niet denken, dat Nederland voorop liep met het uitgeven van postzegels, want 
vele landen zijn ons voor gegaan.
1840 Engeland
1842 Verenigide Staten zegels van de stad New York
1843 Zürich, Brazilië, Genève
1845 Verenigde Staten zegel van St. Louis, Basel
1847 Trinidad, Verenigde Staten staatspost, Mauritius
1848 Bermuda
1849 Frankrijk. België, Zwitserse bondspost, Beieren
1850 Nieuw-Zuid-Wales (Australië), Oostenrijk, Brits-Guyana, Saksen, Pruisen,          
Sleeswijk Holstein, Hannover
1851 Réunion, Sardinië, Denemarken, Toscane, Canada, Nieuw Brunswijk (Canada) 
Hawaï,  Koninklijk Württemberg.

verslag,  maar  dat  de  vereniging  iets  rijker  is  geworden.  Nadat  blijkt  dat  iedereen  het
verslag heeft ontvangen vraagt de penningmeester of er op- of aanmerkingen zijn. Over het
grote  batig  saldo  wordt  opgemerkt  dat  een  deel  staat  gereserveerd  voor  de  te  houden
feestavond. Het jaarverslag van de penningmeester wordt goedgekeurd.
Voor het verslag van de kascommissie geeft de voorzitter het woord aan de heer Kalis. Hij
zegt samen met de heer  Weltevreden  de boeken te hebben gecontroleerd en de gehele
financiële administratie in orde te hebben bevonden. Opgemerkt wordt nog dat er nogal
wat in kas is. Het is zijns inziens onjuist op te blijven potten maar om de middelen te
gebruiken  voor  verenigingsactiviteiten.  Hierna  verzoekt  de  heer  Kalis  de  vergadering
décharge te verlenen aan de penningmeester. De vergadering bedankt de penningmeester
met applaus voor het verrichtte werk.

Bij de verkiezing van de nieuwe kascommissie meldt zich de heer P.M. van de Graaf als
reserve kascommissielid. De heer Kalis treedt reglementair af, zodat de kascommissie voor
het jaar 2000 zal bestaan uit de heren Weltevreden, Schemkes terwijl als reserve de heer
P.M. van de Graaf zal fungeren.
De voorzitter zegt als reactie op de mededeling van de heer Kalis, dat de vereniging niet als
doelstelling heeft om geld op te potten, maar dat er activiteiten zijn gepland waar financiële
middelen voor nodig zijn. Inmiddels is er een commissie voor PR activiteiten actief. Er zal
meer geïnvesteerd  worden in nieuwe leden zowel senior als juniorleden. Dit betekent meer
convocaties, briefpapier, porti etc. Ook is het de bedoeling dat een eigen clubblad frequent
verschijnt en meer inhoud aan de contactavonden wordt gegeven. Daarnaast zal er op het
saldo ook ingeteerd worden door de geplande feestavond in 2001.

Dan volgt het jaarverslag rondzendverkeer door de heer Visser. Nadat gebleken is dat een
ieder het verslag heeft gekregen meldt de heer Visser, dat iedereen op de hoogte kan zijn
van de financiële situatie bij  het  rondzendverkeer.  Daar niemand vragen heeft  over het
verslag wordt de heer Visser bedankt voor het verrichtte werk met applaus. 

Hierna  wordt  de  financiële  begroting  goedgekeurd  en  wordt  de  contributie  voor  2001
onveranderd vastgesteld op f. 15,--.

Bestuursverkiezing.  Aftredend  zijn  de  heren  J.W.  Tavenier,  secretaris,  M.  Kooiman,
organisator  beurzen  en  M.W.  Brons,  veilingmeester.  Aangezien  zich  geen  andere
kandidaten voor deze bestuursfunctie hebben gemeld en de heren zich herkiesbaar stellen
worden zij door de vergadering voor een volgende periode benoemd.



                                                                                                                                                             De eerste zegels van Nederland 1852
                                                                                                                                                                   Catalogusnummers 1, 2 en 3
De voorzitter deelt mee, dat de heer Lagendijk binnenkort gaat verhuizen en dat daardoor
de functie van penningmeester vacant wordt. Er worden kandidaten gevraagd zich bij het
bestuur te melden als opvolger van de heer Lagendijk.

De voorzitter memoreert de inzet en betrokkenheid van de heer Tavenier als bestuurslid
van de vereniging. De heer Tavenier is reeds 34 jaar verenigingslid, waarvan 32 jaar in
de bestuursfunctie van secretaris. De voorzitter zegt, dat vandaag na 32 jaar, dit de eerste
maal  is  dat  de  secretaris  niet  op  de  algemene  ledenvergadering  aanwezig.
Overeenkomstig artikel 4 van de statuten kan het bestuur een verenigingslid voordragen
als erelid.  De voorzitter stelt namens het voltallig bestuur de vergadering voor de heer
Tavenier  te  benoemen  tot  erelid  van  de  vereniging.  De  vergadering  gaat  hiermee
unaniem akkoord onder luid applaus. Hiermee wordt de heer Tavenier bedankt voor het
vele, goede, verantwoordelijke en controlerende werk, niet alleen als secretaris maar ook
als vriend en persoonlijkheid  wordt hij door allen gewaardeerd.

Mededelingen. De voorzitter meldt dat de PR commissie als vertegenwoordiging van de
vereniging aanwezig is geweest op de begroetingsdag, welke is georganiseerd door de
Gemeente  Barendrecht.  In  het  scholencomplex  “De  Dijk”  presenteerden  zich  ca.  70
Barendrechtse  verenigingen  en  instellingen  aan  de  toekomstige  bewoners  van
Carnesisselande. Bij de daar ingerichte stand met folder- en promotiemateriaal is goede
belangstelling geweest. Enige aanwezigen hebben zich als lid aangemeld.
Op  18  maart  a.s.  is  er  weer  een  beurs  in  het  Kruispunt.  Het  bestuur  is  bezig  met
contacten buiten de vereniging om meer bekendheid te geven aan de beurzen. O.a. door
in de filatelie-bladen de datum en locatie in de afgedrukte agenda op te nemen.
De heer Visser deelt mede, dat op 13 en 14 april a.s. in Utrecht een verzamelbeurs zal
worden gehouden. Voor geïnteresseerden zijn reductiekaarten bij hem verkrijgbaar.
Tot  slot  vraagt  de  heer  Lagendijk  of  iedereen  bij  binnenkomst  het  gratis  verstrekte
postzegelboekje heeft gekregen, anders kan dit bij hem worden opgehaald.

Voor de rondvraag meldt zich niemand. Derhalve niets meer aan de orde zijnde sluit de
voorzitter de vergadering. Hij dankt een ieder voor zijn inbreng en in het bijzonder de
dames, die elke keer weer belangeloos de keuken bemannen en de tijd die zij daarvoor
beschikbaar stellen.

Barendrecht, 17 maart 2000.

Op  27  december  1851  kon  men  voor  het  eerst  in  de  geschiedenis  van  Nederland
postzegels  kopen op het  postkantoor,  die  echter  pas  gebruikt  mochten  worden  per  1
januari  1852.  Er  was  een  lange  weg voorafgegaan  van  minstens  2 jaar  alvorens  het
besluit om postzegels te maken werd genomen en uitgevoerd. Engeland (1840) was ons
voorbeeld, maar eerst een grondwetwijziging van 1848, stelde de Nederlandse politiek in
staat een herziening toe te passen van de postale wetten.
Van een verplichte frankering was echter nog geen sprake. Immers in 1852 en daarvoor,
was het  gebruikelijk, dat  eerst  werd bezorgd en daarna betaald.  M.a.w. de ontvanger
betaalde de port. En in het begin van het postzegeltijdperk vonden velen het onbeleefd
tegenover de ontvanger om vooraf met een postzegel te betalen. Vandaar dat er nog legio
briefomslagen (enveloppen kende men nog niet) bewaard zijn gebleven van na 1 januari
1852, die alleen van stempels, maar niet van een of meerdere postzegels waren voorzien.
De tarieven bedroegen als basis tot 15 wigtjes, men sprak toen van wigtjes (grammen),
afstand tot 30 mijlen (ongeveer 1 kilometer) = 5 cent, afstand 31 – 100 mijlen = 10 cent,
afstand boven 100 mijlen 15 cent. Voor brieven van 15 tot 30 wigtjes = 2x basistarief,
van 30 tot 50 wigtjes = 3x basistarief en 50 – 1—wigtjes = 4x basistarief. Voor iedere
150 wigtjes of gedeelte ervan méér: 1x basistarief extra.
De zegels dragen de beeltenis van Koning Willem III, naar het ontwerp en staalgravure
van J.W. Kaiser. Deze zegels van de eerste uitgifte werden gedrukt door ‘s Rijks Munt te
Utrecht.  De  zegels  werden  gedrukt  op  z.g.  geschept  papier,  wat  met  de  hand  is
vervaardigd. Als watermerk werd een posthoorntje gebruikt, wat wel is wordt aangezien
als een dunne plek. Het papier kan dik en kartonachtig zijn, maar ook heel dun. 
De gom op de oudste exemplaren is bruin van kleur. Later werd de gom lichtgeel of
kleurloos. Deze laatste gomkleuren vertonen veel craquelé (haarscheurtjes).
De zegels werden gedrukt op veel van 100 stuks verdeeld in vier groepen van 25 stuks.
Tussen de zegels is een ruimte van 2 tot 2,75 mm en tussen de blokken ca. 10 mm.
De stempels van de eerste emissie zijn o.a. franco en franco in kastje. De meest bekende
zijn echter de halfrondstempels in drie variëeiten. U kunt deze stempels vinden in de
NVPH catalogus.  
De zegels werden van platen gedrukt. Niet één zegel is gelijk. Van de 5 cent zijn er 6
platen,  van  de  10  cent  10  en  van  de  15  cent  1.  Ook  komen  er  tussen  de  platen
kleurverschillen voor. De 15 cent werd gedrukt in 4 kleuren.
Er bestaat veel literatuur over de eerste emissie. Als U belangstelling heeft kunt U bij mij
wel wat lectuur lenen.                                          
                                                                                              C.J. Brons

De vereniging kan nog veel meer leden gebruiken, ook jeugdleden.
Wij behoeven niet ontevreden te zijn over het aantal, maar het kan beter.
De beste reclame is de z.g. mond op mond reclame. U, als lid, kunt hier met
weinig moeite een actieve rol inspelen. 
Doe mee en werf een lid!!!!



                                                                                                                                                                

Koffie tijd, of tijd voor koffie  .  

Een van de dingen, die onze contactavonden gezellig maken, is de mogelijkheid iets
te nuttigen. Een kopje koffie, thee of een biertje. De dames, die deze taak op zich
hebben genomen, om het een en ander te organiseren zijn door omstandigheden

maar met 3 overgebleven. Dat betekent, dat bij vakantie of ziekte, de bezetting erg
magertjes wordt.

Voelt U zich geroepen, of weet U iemand, die gevraagd zich geroepen gaat voelen,
geef het even door aan het bestuur. U kunt rekenen op de dankbaarheid van ons

allen.

Ja, ja het is zover. Eindelijk hebben we een logo voor 
onze vereniging. Ons lid, de heer Zeevalk heeft dit m.i. schitterende logo voor ons 
ontworpen. Heel hartelijk bedankt, wij zullen het graag gebruiken.

C.J. Brons, voorzitter

Rubriek: leden schrijven
Een clubblad is leuk, maar het is nog leuker als er inbreng van de leden is en het niet
op één of  twee personen  aankomt. Wij willen  een bescheiden redactie formeren.
Doet U mee. Echt veel tijd zal het U niet kosten.  Graag even een seintje aan het bestuur. 

Hierbij  nodigen  wij  U  uit  tot  het  bijwonen  van  onze  maandelijkse  contactavond

op vrijdag  19 januari 2001 in gebouw “HetTrefpunt” aanvang 19.30 uur, (jeugd 18.30
uur). Omstreeks 21.00 uur zal op deze avond een veiling worden gehouden.
De te veilen kavels vindt U hieronder:

x     = gebruikt
xx   = postfris met plakker(rest)
xxx = postfris

1.   Insteekboekje Patento 333 (ledig) f.    2,00
2.   F.d.c. albumpje Importa PS (ledig)                                                    f.    2,50
3.   F.d.c. albumpje Importa PS (ledig)                                                    f.    1,00
4.   F.d.c. album DAVO z.g.a.n. (ledig)                                                   f.  10,00
5.   Insteekboek Patento 777 (ledig) 32 blz. f.     5,00
6    DAVO album de Luxe deel II 1940-1969 f.   25,00
7.   DAVO album de Luxe deel III 1970-1989 f.   25,00
8.   Yvert et Tellier deel I + deel I BIS 1997 BOD
9.   Yvert et Tellier deel I  Frankrijk 1995 BOD
10. Yvert et Tellier deel V A-E 1994 BOD
11. F.d.c. album met veel enveloppen en fdc’s   f.   10,00
12. Nederland 22 enveloppen w.o. aardig !!! f.   30,00
13. Nieuw-Guinea E3t/mE11 blanco        f.     46,00            f.     8,50
14. Aruba E1t/mE69 blanco/compleet !!! f.   679,75 f. 140,00
15. Nederland 44 Fdc’s tussen E254-E302 f.   244,25 f.   15,50
16. Ned.Antillen E17/E284C nagenoeg compleet !!! f. 2286,55 f. 400,00
17. Suriname E19-117 vrijwel compleet f.   325,50 f.   65,00
18. Nederland E5 getypt adres/open klep f.   575,00 f. 200,00
19. Nederland blok 854,875,899 op FDC (moeilijk!) f.   60,00
20. Nederland collectie 1963-1976 postfris f.   385,00 f.   58,00
21. Nederland xx Port nr. 69/79 f.     41,50 BOD
22. Nederland x Port nr. 61/64 + 65/69 f.     13,50 BOD
23. Centen ’39,’40,’41,’70,’71 in aantallen BOD
24. xxx Ned. nr. 1052/1054 in blokken f.   118,00 f.   25,00
25. xxx Ned. nr. 508/512 f.     17,50 f.     6,50
26. xxx Ned. nr. 596/600 f.     37,50 f.   15,00
27. xxx Ned. nr. 1037 (strip van 4) f.     10,00 f.     2,50
28. xx Ned. nr. 81 f.     80,00 f.   26,00
29. xx Ned. 108A (platte R) f.     55,00 f.   11,00
30. xx Ned. nr. 104 f.   400,00 f. 100,00
31. x Ned. nr. 14 AF (bekijken !!!) f.   40,00
32. x Doosje afgeweekt gehele wereld BOD
33. x Zak Nederland afgeweekt BOD
34. FDC album Importa z.g.a.n. (ledig) BOD
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35. DAVO de Luxe albumbladen BOD
36. Importa  album Maxi-kaarten (ledig) BOD
37. Nederland 2 voorlopers (nr.513/517-538/541) BOD
38. Bulgarije x nr. 3881/3885 (DM 556,00) BOD
39. Polen x 3 insteekkaarten BOD
40. Motief in dik insteekboek BOD
41. Leuchturm album Nederland 1970-1984 (ledig) BOD
42. Davo album PB-combinaties (ledig) BOD
43. Centen 1948-1980 (Juliana) BOD
44. Nederland portzegels op poststukken BOD
45. xxx Ned. nr. 568/572 f.  80,00 f.  29,50
46. xxx Ned. nr. 583/587 f.  50,00 f.  18,50
47. xxx Ned. nr. 602/606 f.  60,00 f.  22,00
48. xxx Ned. nr. 612/616 f.  50,00 f.  18,50
49. xxx Ned. nr. 617/636 (6x) f.210,00 BOD
50. xxx Ned. nr. 641/645 f.  72,50 f.  26,50
51. xxx Ned nr. 655/659 f.  50,00 f.  18,50
52. xxx Ned. nr. 661/665 f.  32,50 f.  12,00
53. xxx Ned. nr. 666/670 f.  40,00 f.  14,00
54. xxx Ned. nr. 671/675 f.110,00  f.  39,00
55. xxx Ned. nr. 676/680 f.  35,00 f.  12,50
56. xxx Ned. nr. 683/687 f.  35,00 f.  12,50
57. xxx Ned. nr. 688/692 f.  38,50 f.  13,00
58. xxx Ned. nr. 702/706 f.  41,00 f.  14,50
59. xxx Ned. nr. 722/726 f.  42,00 f.  15,50
60. xxx Ned. nr. 731/735 + 752/756 f.  50,00 f.  17,50
61. xxx Ned. nr. 759/763 + 766/770 f.  35,50 f.  11,00
Postzegelboekjes Nederland Postfris
62. PB 1                                                                         f.  20,00 f.    6,00
63. PB 2                                                                        f.  30,00 f.    9,00
64. PB 3                                                                        f.    8,00 f.    2,50
65. PB 3A                                                                        f.  10,00 f.    3,00
66. PB 4                                                                        f.    8,00 f.    2,50
67. PB 5                                                                        f.    7,00 f.    2,50
68. PB 6A                                                                        f.  15,00 f.    5,00
69. PB 6A Telblok                                                              f.  45,00 f.  17,50
70. PB 6EF                                                                        f.    7,00 f.    2,50
71. PB 7A                                                                        f.  10,00 f.    3,00
72. PB 8A                                                                        f.  30,00 f.  10,00 
73. PB 8AF                                                                        f.  30,00 f.  10,00
74. PB 9A                                                                        f.  40,00 f.  14,50
75. PB 8B                                                                        f.  25,00 f.  10,00
76. PB nr. 9 EF “Vlug en Veilig Geldverkeer” f.350,00 f.175,00
77. PB 10A                                                                        f.  25,00 f.    8,50
78. PB 10AF                                                                        f.  32,50 f.  12,00
79. PB 22A Telblok                                                            f.    9,50 f.    3,00

80. PB 42A                                                                        f.  15,00 f.    5,00
81. PB nr. 1,2,4,5(2x),9A,10A,10AF f.169,50 f.  45,00
82. xxx Nederlandse Antillen PB 3B,4A,5,6 f.  51,50 f.  16,50
83. xxx Nederlandse Antillen PB  7 f.  30,00 f.  10,00
84. xxx Nederlandse Antillen nr. 1131/1134 f.  32,50 f.  10,00
85. x Nederland nr. 4,5,6 Pracht exemplaren! f.317,50 f.125,00
86. x Nederland nr. 25 (22 ½ ct. blauwgroen) LUXE! f.125,00 f.  52,00
87. x Nederland nr. 28 (1 gld. grijsviolet)       LUXE!  f.110,00 f.  40,00
88. x Nederland nr. 44 (1 gld. grijsviolet) LUXE! f.200,00 f.  78,00
89. x Nederland nr. 100 (5 gld. goudgeel) LUXE! f.110,00 f.  50,00
90. x Nederland nr. 356C/D met blokstempel (schaars!) f.135,00 f.  45,00
91. x Nederland PORT nr. 1/2 f.  72,50 f.  29,00
92. x Nederland PORT nr. 4 f.  33,50 f.  13,50
93. x Nederland PORT nr. 9 f.    7,50 f.    2,50
94. x Nederland PORT nr. 10 f.    7,50 f.    2,50
95. x Nederland PORT nr. 11 f.    7,00 f.    2,50
96. x Nederland PORT nr. 12 f.  62,50 f.  24,50
97. xxx Ned. nr. 132/133 Opruimingsuitgifte f.450,00 f.225,00
98. xxx Ned. nr. 224 Hulpzegel 1920 f.120,00 f.  60,00
99. xxx Ned. nr. 238/239 Goudse Glazen f.225,00 f.112,00
100xxx Ned. nr. 278 Luchtvaartfondszegel f.180,00 f.  90,00
101 xx Ned. nr. 402B/403B f.550,00 f.190,00
102 xx Ned. nr. 886/888 Amphilex ’67 vellen f.210,00 f.  60,00
103xxx Ned. Luchtpost nr. 9 f.145,00 f.  74,00
104xxx Ned. Portzegels nr. 80/106 f.140,00 f.  68,00
105 x Ned. Portzegels nr. 31/43 M.A. de Ruyter f.300,00 f.120,00
106 x Ned. Indie nr. 167/170 f.  30,00 f.    7,50
107 xx Ned. Indie nr. 217/220 f.  40,00 f.    9,00
108 xx Ned. Indie nr. 221/225 f.  22,50 f.    5,00
109 x DDR nr. 322/326 (Michel) DM 120,00 f.  12,00
110 xxx DDR nr. 453/458 (Michel)DM   90,00 f.    9,00
111 xxx Ned. Antillen nr. 648/651 f.    8,25 f.    2,50
112 xxx Ned. Antillen velletjes nr. 592,662,667,675 f.  28,50 f.    7,50
113 xx Suriname nr. 247/248 + LP nr. 29/30 f.  30,00 f.    7,50
114 xxx Suriname Jaar 1971 nr. 553/576 (573=xx) f.  28,50 f.    7,50
115 xxx Suriname Jaar 1972 nr. 577/594 f.  21,25 f.    6,00

Inleveren Kavels :
Vanwege uitgifte van het clubblad “Franco” verzoek ik u voor de veilingen van de
maanden maart, september en november  2001 uw kavels uiterlijk 6 weken van te voren
in te leveren.



Voor de veiling in mei 2001 kunt u inleveren tot en met 20 april 2001.
De veilingmeester: Martin Brons 
                              Giessen 1, 2991 RH Barendrecht, 0180/617147 b.g.g. 06/51236188     
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