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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

1e Dag enveloppen:
(blanco!!!!!) per stuk

E 36 t/m E 365  40% cat.waarde             

Zolang 
de 
voorraad
strekt

                                     BERT ONNINK
                                         BOEKHANDEL

   

                                             VOOR AL UW LECTUUR

MIDDENBAAN 82
2991 CT BARENDRECHT   0180 - 617018 

BOEK-

HANDEL

BERT

ONNINK



 

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



                               Van de Voorzitter

oor U ligt het tweede nummer van ons clubblad “Franco”. We hebben veel
positieve reacties ontvangen op de eerste uitgave en  streven er naar het blad,
waar  nodig  nog  te  verbeteren.  Reacties,  positieve  kritiek  en  actieve

medewerking aan het blad zijn nog altijd welkom.
V
Dit nummer staat in het teken van onze jaarvergadering. Het spreekt voor zich, dat de
notulen en het jaarverslag van de secretaris niet meer op de vergaderingen worden
voorgelezen, aangezien U in “Franco” daarvan hebt kunnen kennisnemen. Uiteraard
zal een en ander wel op de agenda staan en aan de orde komen. Ook vindt U in dit
nummer  de  financiële  gegevens  en  een  voorstel  voor  een  wijziging  van  het
huishoudelijk reglement.

Dit jaar bestaan we 35 jaar en gebruikelijk is, dat we dat uitgebreid vieren. Het zou
een goede zaak zijn dit ook filatelistisch te manifesteren b.v. door een tentoonstelling
voor en door de leden met een jury van buitenaf en leuke prijzen. We slaan twee
vliegen  in  één  klap.  We  beleven  er  plezier  aan  en  het  is  goed  voor  de  nodige
publiciteit. Misschien levert het weer een aantal nieuwe leden op.

Op de  vergadering  zal  U gevraagd  worden  om de  feestelijk  activiteiten  mede te
helpen organiseren, zodat het geen bestuurszaak wordt. Al met al zal het niet teveel
tijd kosten, immers vele handen maken licht werk. 

De  jeugd  zal  op  de  contactavond  van  20  april  2001  in  de  zaal  een  kleine
tentoonstelling houden en het zou aardig zijn als U daar met veel belangstelling naar
gaat kijken. Jeugdleden kunnen we best gebruiken, daar na 5 jaar alweer, de animo
een beetje afneemt en we behoefte hebben aan wat vers bloed. Weet U iemand in Uw
omgeving, maak de jongen of meisje [tussen 11 en 15 jaar] er op opmerkzaam.

Tot slot wens ik U een goede jaarvergadering toe.   
                                                                                                  C.J. Brons

voorzitter

Zaterdag 17 maart 2001 wordt er een postzegel-

en muntenbeurs van onze vereniging gehouden in

het Kruispunt, aanvang 12.30 uur. U komt toch!!! !
              Entree gratis.  (inl. M. Kooiman tel. 0180-618995)

Kleine advertenties

Als U een kleine advertentie, van enkele regels, wilt plaatsen is dat
mogelijk. De kosten zijn f. 2,50 per keer.

Het is niet de bedoeling dat koelkasten etc. worden aangeboden.
De kleine advertenties mogen uitsluitend betrekking hebben op

postzegelgebied.
Advertenties kunnen worden ingeleverd bij C.J. Brons, Strausslaan

20 te Barendrecht.



                              Voor U gelezen
Port betaald”zegels” 
De Postvervoerkrant van november vorig jaar vermeldde, dat er in december 2000 een
zegel  (het  zijn  er  inmiddels  al  7)  voor  mailings  bestemd  voor  binnenlandse
partijenpost komt. De gebruiksperiode liep van 28 november j.l. tot en met 6 januari
2001.  1 Zegel stelt een haringhapper voor, 5 zegels met een tulp van verschillende
kleuren en 1, de laatste, met sterretjes en sneeuw. Alle zegels vermelden de tekst Port
betaald PTT Post.  Het gaat hier niet om echte postzegels, maar om een interne zegel
van de PTT. Een echte zegel moet minimaal de tekst Nederland hebben en voor het
publiek bruikbaar zijn. Toch gaan er geruchten,  dat de zegels  ook in de catalogus
komen.

 ƒ en €
De Nederlandse zegels die tussen 1 juli en 31 december 2001 uitkomen, zullen zowel
het gulden- als euroteken bevatten, dit ter voorbereiding. Een leuk overgangsgebied
dus. Als bekend zal van 1 januari 2002 af  er uitsluitend een eurosymbool op de zegels
staan.

Frankeergeldig
Een veel gehoorde term tegenwoordig. Er is nieuws met betrekking tot de euroverwik-
kelingen. Zoals hierboven vermeld dragen de postzegels van 1 januari 2002 alleen nog
het eurosymbool. De postzegels met guldenswaarden zijn nog tot 1 juli 2002 geldig.
Daarna  kunnen  ze  op  het  postkantoor  tot  1  januari  2003  worden  omgeruild  voor
eurozegels. 

Een postzegelkrant op het internet
Postzegelhandel  C.  de  Vos  uit  Arnemuiden  is  gestart  met  een  postzegelkrant  op
Internet.
De  krant  zou  actuele  informatie  gaan  geven  voor  filatelisten.  Voor  wie  een
internetverbinding heeft en eens wil kijken, het adres is: www.postzegelen.nl

Automaatzegel
In de postvervoerkrant stond het bericht dat op de postkantoren van Meppel, Gouda en
Rosmalen een proef met de bekende automaatzegel is gestart. De waarde-aanduiding
verschilt met wat we tot dusver hebben gezien, n.l. een ander lettertype, maar ook de
notatie is anders. B.v. oud 0080, nieuw 80. Als U deze zegels ook spaart lijkt ons een
exemplaar van de nieuwe 80 cent voldoende om de verzameling compleet te maken.

Uit Collect
Een interessant artikel van Arjan Jochems van PTT Post.
Enkele kreten: er zijn een groeiend aantal verzamelaars. Er zijn 1.1 miljoen 
verzamelaars in Nederland, we lopen dus ongeveer 1 op 14,5, niet gek.
Door de komst van de euro is het mogelijk om vanaf  het begin een verzameling      
op  te bouwen. De laatste keer was 150 jaar geleden.

    Contactavonden 2001 (de derde vrijdag van de maand)

16 maart      jaarvergadering met veiling                 15 juni 
20 april                              21 september  met veiling
18 mei         met veiling                                               19 oktober

 16 november   met veiling
                             21 december

Beurzen 17 maart en 17 november !!! 

Nieuwe uitgiften Nederland 2001

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

Dit is de laatste herhaling voor 2001 van wat er nog wordt uitgegeven  . [Als   
er nog nieuwe uitgiften bijkomen hoort U wel weer van ons  .].]  

http://www.postzegelen.nl/


Statuten en huishoudelijk reglement
Dit is met name voor de nieuwe leden. Wanneer U belangstelling heeft om kennis te
nemen van onze statuten en huishoudelijk reglement, wendt U zich dan tot één van
de bestuursleden.
Wij hebben ook een inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nr.   V 348153.
Een eigen website is er nog niet, maar wellicht komt het er een keer van.

De tweede emissie, catalogus nummers 4, 5 en 6.
In 1864 verscheen de tweede emissie van Nederland. De uitgifte was eigenlijk een
verbeterde  uitgave  van  de  eerste  emissie.  Ze  werden  naar  behoefte  aan  de
postkantoren  verstrekt,  terwijl  de  eerste  emissie  nog  geldig  was  en  soms  ook
verkrijgbaar was. Het ontwerp, evenals bij de eerste emissie, was van de hand van
J.W.  Kaiser.  De  emissie  bestond uit  5  cent  (blauw),  10  cent  (rood)  en  15  cent
(oranje).
Tot  1  oktober  1866 werden  de zegels  gedrukt  bij  ’s  Rijks  Munt  te  Utrecht.  De
toename van het  aantal  te  drukken zegels  was  dusdanig  groot  dat  de  Munt  zou
moeten  uitbreiden.  Derhalve  werd  besloten  de  drukopdracht  te  geven  aan  Joh.
Enschede & Zonen te Haarlem. Dit werd geregeld bij Koninklijk Besluit.
Het verschil tussen de Utrechtse en de Haarlemse drukken is te zien aan de kleuren
en het papier. De Utrechtse drukken van de 5 en 10 cent zijn vaak wat zachter van
kleur. Bij de Haarlemse druk zijn de 5 cent zegels indigoblauw en de 10 cent meer
wijnrood van kleur. Het Haarlems papier was dun en hard, dat van ’s Rijks Munt
had een zachte en dikke structuur.
De tanding  is kamtanding 12½. Het drukbeeld was eigenlijk te breed voor de kam
(het  instrument  waarmee  de  gaatjes  gestanst  werden),  zodat  fraai  getande
exemplaren, waarbij het drukbeeld gelijkmatig tussen de perforaties staat, zeldzaam
zijn.
De zegels komen ook in verschillende maten voor, van vrij klein tot extra lang. Deze
afwijkende formaten noemt men de kleine en grote slag van de kam. 
De  10  cent  komt  ook  nog  voor  met  de  tanding  10½ :  10¼.  Het  betreft  een
proeftanding waarvan slechts 400 zegels werden gemaakt. Het PTT museum (heet
tegenwoordig museum voor communicatie) heeft een vel van 183 exemplaren.
Voor de waarden van 5 en 10 cent werden 2 platen gemaakt. Voor de 15 cent één
plaat.
De  totale  oplage  bedroeg  12.427.000  zegels,  waarvan  er  in  Utrecht  8.700.000
werden gedrukt, dus in Haarlem 3.727.000.
Het stempel Franco in kastje (zie Uw catalogus bij stempels) is het meest gebruikt.
Andere  stempels  zijn  zeldzaam,  m.u.v.  de  10  cent  waar  wel  eens  een  stempel
aangeteekend in of zonder kastje, of schuin voorkomt.  

C.J. Brons       

WWW.PHILANED.NL
Philaned  is  de  website  waar  postzegelverzamelaars  hun  verzameling  kunnen
presenteren. Op deze site kunt U thuis van een verzameling van een ander genieten.
Er valt dus veel te zien en ook veel te leren.
Iedereen die postzegelt en computert kan deelnemen aan Philaned. Sluitingsdatum is
28 februari  2002. Tot die tijd wordt informatie verstrekt  en worden voorbeelden
getoond. Verwacht wordt dat in 2002 naar schatting 1000 inzendingen te zien zijn.
Philaned nodigt U van harte uit kostenloos deel te nemen. Voor meer informatie
kunt U schrijven naar Philaned, Postbus 249, 1430 Aalsmeer.

MPO beurzen
De eerstvolgende MPO beurs in Rotterdam wordt gehouden op 16 april 2001 in het
Groothandelsgebouw. Inlichtingen kunt U inwinnen telefonisch nr. 030-6063944 of
030-2970370. Ook op internet via www.mpo88.demon.nl

Postzegelen en de computer
U ziet uit het artikel van Philaned wel, dat de computer een belangrijke rol gaat
spelen bij het verzamelen. Ook zonder computer lukt het wel, doch veel  informatie
en  in  de  toekomst  nog  meer,  zult  U  zonder  internet  missen.  Er  zijn  al  veel
informatieve sites te zien en er komen er steeds meer bij. De handel is ook met
eigen websites gekomen en de tijd is gekomen, dat de veilinghuizen de catalogus
voor een veiling via internet geven.  
Kopen via internet  is  af te  raden.  Ik heb enige pogingen, als proef,  met relatief
goedkope zegels gewaagd, maar het blijft behelpen. Je wilt de zegels, die voor koop
in aanmerking komen, graag zien. Wat de een voor goede kwaliteit aanziet, is in de
ogen van een ander slecht. Ik heb twee zegels ontvangen, waarvan één een dunne
plek vertoonde en de ander een tand miste. Beide in de ogen van de verkoper “van
goede kwaliteit”.   Je zou zeggen dat hierover  geen discussie mogelijk is. Je geld
terugkrijgen geeft veel rompslomp dus uiteindelijk ben je duur uit.
Nee kopen toch liever, als de zegel van tevoren gezien kan worden.  C.J. Brons

Nieuwe leden
J.A. Meijdam                 L.A. van Kwawegen
G. Slager                        J. v.d. Boogert
G.J. Faas 
Jeugdleden: Claudia de Haan en Corne v.d. Giessen

Allen van harte welkom

                          In Memorium
         

De heer J. van Leenen



                                                                                                                                                             Verslag van het verenigingsjaar 2000
Baten 1999 2000
Contributie leden  fl        2.330,00  fl       2.328,00 
Contributie jeugdleden  fl           130,50  fl            50,00 
Inschrijfgelden  fl             52,00  fl            32,00 
Rente  fl           447,59  fl          425,40 
Resultaat veilingen en verkoop Yverts  fl           574,65  fl          915,20 
Resultaat beurzen  fl           188,80  fl          318,00 
Provisie rondzending  fl           466,36  fl          474,19 
Rente rondzending  fl             69,46  fl            52,72 
Diversen rondzending  fl           410,36  fl                  -   

 fl        4.669,72  fl       4.595,51 

Begroting voor het jaar 2001
Lasten Baten
Zaalhuur  fl    1.000,00 Contributie leden  fl    2.400,00 
Aankoop catalogi  fl       200,00 Contributie jeugdleden  fl         75,00 
Afschrijvingen  fl         45,00 Inschrijfgelden  fl         40,00 
WA verzekering  fl       170,00 Advertenties Franco  fl       470,00 
Contributie KvK  fl         65,00 Rente  fl       450,00 
Porti en bezorgkosten  fl       850,00 Resultaat beurzen  fl       250,00 
Representatiekosten  fl       100,00 Resultaat veilingen en Yverts  fl       800,00 
Bestuurskosten  fl       200,00 Provisie rondzendingen  fl       450,00 
Kantoorbenodigdheden  fl         50,00 Rente rondzending  fl         50,00 
Cons. Bijeenkomsten  fl       200,00 
Verenigingspeldjes  fl       750,00 Nadelig saldo  fl    7.560,00 
Diverse activiteiten  fl       100,00 
Drukwerk  fl         50,00 
Ver. Blad Franco  fl       950,00 
Contr. De Verzamelaar  fl         40,00 
Kosten jeugdafdeling  fl         75,00 
Kosten rondzending  fl       100,00 
Assurantie rondzending  fl       100,00 
35 jarig jubileum  fl    7.500,00    

 fl  12.545,00  fl  12.545,00 

Het jaar 2000 was het 34ste jaar van het bestaan van de vereniging. Zoals gebruikelijk
organiseerde het bestuur weer 10 ruil- en contactavonden, steeds op de 3de vrijdag van de

maand  (behalve  in  juli  en  augustus),  die  alle  gehouden  werden  in  de  Aula  van  het
“Trefpunt”,  gelegen  aan  de  Dr.  Kuyperstraat  te  Barendrecht.  Op  5  van  deze
vrijdagavonden werd  tevens een  veiling gehouden,  terwijl  tevens  op vrijdagavond 17
maart 2000 de jaarvergadering plaatsvond.
Voorafgaande aan genoemde ruil- en contactavonden diende ook dit jaar weer het
“Trefpunt” als plaats voor onze jeugdafdeling, waar tussen halfzeven en halfacht
onder leiding van de heren Brons Sr en Vuyk de jeugdleden het nodige werd bijgebracht
betreffende de filatelie.
Bij de huur van de Aula van het “Trefpunt” is ook inbegrepen het gebruik van de keuken.
Ook  dit  jaar  werd  deze  weer  “bemand”  door  echtgenoten  van  diverse  leden  van  de
vereniging en mede hierdoor was het ook dit jaar weer mogelijk alle drankjes voor de
eenheidsprijs  van  ƒ  1,--  te  verkopen.  Tijdens  de  jaarvergadering  kwamen  alle
consumpties  voor rekening van de vereniging,  terwijl  tevens aan alle  aanwezigen  het
velletje met 2 postzegels van Karel de Vijfde werd uitgereikt. Naast genoemde ruil- en
contactavonden  organiseerde  ons  bestuurslid,  de  heer  Kooiman,  op  de  zaterdagen  18
maart en 18 november een postzegel- en muntenbeurs in de foyer van het “Kruispunt”.
De toegang was gratis.  De tafels  in de zaal  worden van de vereniging gehuurd door
diverse leden en niet-leden. Reclame voor de beurzen wordt gemaakt door alle senior- en
jeugdleden uit  te  nodigen,  stukjes  te plaatsen in  alle  weekbladen  van Barendrecht  en
omgeving en door ophanging van affiches op druk bezochte plaatsen in Barendrecht. Ook
via de door Locom Kabelkrant uitgezonden tekstpagina’s op televisie werd aandacht aan
beide beurzen geschonken. Extra aandacht aan onze vereniging schonk het Weekblad de
“Waalpost”,  die  na  een  interview  met  onze  voorzitter  en  secretaris  in  het  blad  van
donderdag  16  november  een  uitvoerig  artikel  wijdde  aan  het  wel  en  wee  van  onze
vereniging compleet met foto van beide heren. 
Wat het aantal  leden van de vereniging betreft het volgende: op 1 januari 2000 hadden
we 154 seniorleden, op 1 januari 2001 waren het er 157. Veranderingen in het ledental
werden  veroorzaakt  door  het  aanmelden  van  nieuwe  leden  enerzijds  en  bedankjes
anderzijds. Helaas moesten  we ook in het jaar 2000 door overlijden afscheid nemen van
enkele van onze leden, waarbij ik bij U in herinnering wil brengen het overlijden van de
heer Cor Ahlrichs op 16 februari, de heer Nijholt op 30 mei, de heer Koopmans in maart
en de heer Holswider op 20 maart. Wat het aantal jeugdleden betreft vorig jaar waren het
er 16, thans zijn het er 9.
Op 19 februari was er een Infomarkt voor nieuwe bewoners van Carnisselande. Op deze
markt stond een kraam van onze vereniging bemand door enkele (bestuurs)leden,  die
belangstellenden informatie hebben gegeven over onze vereniging en wij hebben bij die
gelegenheid ook diverse nieuwe leden kunnen inschrijven. 
Op de verenigingsavond van vrijdag 21 april werd aan onze secretaris de heer Tavenier, 
die op de jaarvergadering op 17 maart tot erelid was benoemd, hiervan een ingelijste 
oorkonde aangeboden



Op vrijdagavond  19 mei opende de secretaris bij afwezigheid van de voorzitter een korte extra 
algemene ledenvergadering met als enige agendapunt het verkiezen van de heer G.J. v.d. Berg 
als nieuw bestuurslid. Daar niemand tegen was werd de heer van de Berg gekozen en hierna 
sloot de secretaris de vergadering.  De heer van de Berg is de heer Lagendijk als 
penningmeester opgevolgd. Hierna bood de secretaris zijn excuses aan aan het nieuwe 
bestuurslid, omdat de secretaris meende, dat de heer van de Berg niet op vergadering aanwezig 
was.I.v.m. de nieuwe penningmeester heeft de secretaris zowel aan de Kamer van Koophandel 
als aan de Postbank gegevens over het huidige bestuur doorgegeven en is opnieuw geregeld wie
gemachtigd zijn namens de vereniging te tekenen. 

Op 13 mei heeft onze secretaris van één onzer leden Mevr. Pruis te Heerjansdam een groot 
aantal krantenknipsel vanaf het jaar 1930 in ontvangst genomen, die zijn toegevoegd aan onze 
bibliotheek. Van de heer de Visser hebben we een groot aantal tijdschriften over Philatelie 
gekregen t.b.v. de jeugd. Tevens hebben vele leden postzegels geschonken voor de jeugd.

Mevr. Kraak heeft de vereniging de verzameling aantekenstrookjes van wijlen de heer N. Kraak
geschonken. Het dagelijks bestuur heeft deze verzameling verkocht, terwijl ook een aantal lege 
insteekboeken op onze veiling is verkocht. Het totale bedrag van ca. ƒ 460,-- komt ten goede 
aan de jeugdafdeling.

Gedurende het jaar 2000 organiseerde de heer Visser ook weer het rondzendverkeer. Tasjes met 
12 boekjes, ingezonden door eigen leden, werden doorgegeven aan die leden, die zich daarvoor 
hebben opgegeven.

De vereniging schaft nog steeds alle nieuwe delen van de Yvert Catalogus aan. Alle delen 
Overzee zijn nu vernieuwd, delen Europa en Oost-Europa zullen in 2001 worden vernieuwd. 
Alle oude Yverts worden op onze eigen veiling bij opbod t.b.v. de vereniging verkocht.

Om extra bezoekers voor de beurzen te trekken hebben wij een overeenkomst gesloten met de 
afd Rotterdam van de “Verzamelaar”. Wij sturen onze leden een uitnodiging om hun beurzen te 
bezoeken, zij sturen hun ca. 150 leden een uitnodiging onze beurzen te bezoeken. Voor de beurs
in Nieuwerkerk a.d. IJssel op zaterdag 14 oktober stuurden wij onze leden een uitnodiging en 
organiseerden zelfs het vervoer. Uw bestuur heeft die morgen met 4 auto’s staan wachten op het
plein voor het Gemeentehuis te Barendrecht, maar helaas niemand kwam opdagen.

In het jaar 2000 heeft onze voorzitter, de heer Brons, zich verdienstelijk gemaakt door een 
verenigingsblad te ontwerpen en samen te stellen. In dit blad zult U vele nieuwtjes aantreffen 
betreffende onze vereniging en over de filatelie in het algemeen.De bedoeling is dit blad 4 keer 
per jaar te laten verschijnen. Ons lid de heer Zeevalk heeft voor de vereniging een logo 
ontworpen. Na vele ontwerpen is het tenslotte een rond logo geworden, waarin afgebeeld een 
gedeelte van een getande zegel, het wapen van Barendrecht en de tekst  “Postzegelverz. 
Barendrecht”. Namens het bestuur wil ik dit verslag over 2000 beëindigen met het bedanken 
van al diegenen, die de vereniging weer belangeloos steunden en zorgden dat het afgelopen jaar
weer goed verliep. Met name wil ik dan noemen alle bestuursleden, waarvan speciaal de leider 
van het rondzendverkeer, de heer Visser, onze veilingmeester, de heer Brons jr., de organisator 
van de beurzen, de heer Kooiman, de heer Crum voor de adresseringsstroken en alle dames, die
de keuken bemanden.

De secretaris J.W. Tavenier.



Balans per 31 december 2000

Activa
Kas  fl             80,10  fl          643,40 
Giro  fl        1.630,61  fl          133,50 
Giro kapitaalrekening  fl      15.415,57  fl     16.970,00 
Giro rondzending  fl           445,82  fl       1.212,60 
Debiteuren rondzending  fl           465,15  fl       1.591,35 
Nog te ontvangen contributie  fl             45,00  fl            30,00 
Vooruitbetaalde kosten  fl           213,18  fl          540,58 
Contributie De Verzamelaar  fl             37,50  fl            37,50 
Nog te ontvangen rente  fl           329,27  fl          318,24 
Fluorlamp  fl               1,00  fl              1,00 
Watermerkzoeker  fl               1,00  fl              1,00 
Boeken  fl             80,00  fl            60,00 
Schrijfbord  fl             50,00  fl            25,00 

 fl      18.794,20  fl     21.564,17 
Passiva
Vooruitontvangen contributie  fl           210,00  fl          195,00 
Crediteuren  fl        3.679,58  fl       5.060,72 
Teveel ontvangen betalingen  fl               9,05  fl                  -   
Te betalen kosten  fl           127,50  fl            70,00 
Reservering kosten jeugdafdeling  fl           257,00  fl          835,05 

Kapitaal    fl      14.511,07  fl     15.403,40 
 fl      18.794,20  fl     21.564,17 



Resultaat beurzen  fl            188,80  fl            318,00 
Provisie rondzending  fl            466,36  fl            474,19 
Rente rondzending  fl              69,46  fl              52,72 
Diversen rondzending  fl            410,36  fl                      - 

 fl         4.669,72  fl         4.595,51 

Begroting voor het jaar 2001
Lasten Baten
Zaalhuur  fl     1.000,00 Contributie leden  fl     2.400,00 
Aankoop catalogi  fl        200,00 Contributie jeugdleden  fl          75,00 
Afschrijvingen  fl          45,00 Inschrijfgelden  fl          40,00 
WA verzekering  fl        170,00 Advertenties Franco  fl        470,00 
Contributie KvK  fl          65,00 Rente  fl        450,00 
Porti en bezorgkosten  fl        850,00 Resultaat beurzen  fl        250,00 
Representatiekosten  fl        100,00 Resultaat veilingen en Yverts  fl        800,00 
Bestuurskosten  fl        200,00 Provisie rondzendingen  fl        450,00 
Kantoorbenodigdheden  fl          50,00 Rente rondzending  fl          50,00 
Cons. Bijeenkomsten  fl        200,00 
Verenigingspeldjes  fl        750,00 Nadelig saldo  fl     7.560,00 
Diverse activiteiten  fl        100,00 
Drukwerk  fl          50,00 
Ver. Blad Franco  fl        950,00 
Contr. De Verzamelaar  fl          40,00 
Kosten jeugdafdeling  fl          75,00 
Kosten rondzending  fl        100,00 
Assurantie rondzending  fl        100,00 
35 jarig jubileum  fl     7.500,00 

 fl   12.545,00  fl   12.545,00 



14. Nederland FDC nr. E29 f.    75,00 f.    20,00 54. xxx Nederland PB 31 f.     17,50 f.      4,00
15. Nederland FDC's E31+E32 f.    65,00 f.    17,50 55. xxx Nederland PB 32 f.     17,00 f.      4,00
16. Nederland FDC's E34+E39 f.    81,00 f.    22,50 56. xxx Nederland PB 37 f.     40,00 f.      8,00
17. Nederland FDC's E36+E40 f.    70,00 f.    18,00 57. xxx Nederland PB 38 f.     17,50 f.      4,00
18. Nederland FDC's E38+E41 f.    80,00 f.    22,50 58. xxx Nederland PB 9A f.     40,00 f.     15,00
19. Nederland FDC's E46+E47 f.   100,00 f.    32,50 59. xxx Nederland PB 10A f.     25,00 f.      8,00
20. Nederland FDC's tussen E42-E60 f.   235,50 f.    45,00 60. xxx Nederland PB 10AF f.    32,50 f.     10,00
21. Nederland FDC's E61-E170 f.   559,00 f.    60,00 61. xxx Nederland PB 22A,B,C f.    21,00 f.      7,50
22. DAVO Band 1-3 PZM van Nederland f.    90,00 62. xxx Nederland PB 27A,B f.    15,00 f.      6,00
23. DAVO Band 1+2 standaard Nederland f.    30,00 63. xxx Nederland PB 33A,B f.    14,00 f.      5,50
24. xx Nederland tussen nr. 379/737 f.   265,75 f.    25,00 64. xxx Nederland PB 43A,B,C,D f.    16,00
25. xx Nederland nr. 490/499,508/517 f.     95,50 f.    10,00 65. xxx Nederland PB 44A,B f.      7,50
26. xx Nederland nr. 556/560,573/577,568/572 f.    347,50 f.    60,00 66. xxx Nederland PB 47A,B f.      8,00
27. xx Nederland nr. 588/595 f.    215,00 f.    30,00 67. xxx Ned. Partij PB's nr. 1,2,4(2),5(3),6A f.    102,00 BOD
28. xx Nederland nr. 596/616 f.    189,25 f.    30,00 68. xxx Ned.Antillen PB nr. 3B,4A,5,6 f.     51,50 BOD
29. xx Nederland tussen 641/670 f.    256,25 f.    25,00 69. xxx Nederland nr. 637/640 f.     90,00 f.     36,00
30. xxx Nederland nr. 1098/1102 blokken van 9+ f.     32,50 f.     8,00 70. xxx Nederland nr. 655/659 f.     50,00 f.     19,50
31. Lindner album ( ledig) BOD 71. xxx Nederland nr. 661/665 f.     32,50 f.     12,50
32. x Nederland restantverzameling in album BOD 72. xxx Nederland nr. 666/670 f.     45,00 f.     17,50
33. FDC album ledig BOD 73. xxx Nederland nr. 676/680 f.     35,00 f.     13,50
34. 62 FDC's vlaggen VN BOD 74. xxx Nederland nr. 683/687 f.     35,00 f.     13,50
35. Album voor Zwitserland (ledig) BOD 75. xxx Nederland nr. 688/692 f.     38,50 f.     14,50
36. Insteekboek 16 bladen (wit) ledig BOD 76. xxx Nederland nr. 695/699 f.     22,00 f.      7,50
37. Insteekboek Duitsland BOD 77. xxx Nederland nr. 693/694+700/701 f.     36,50 f.     13,00
38. x/xxx DDR insteekboek met blokken BOD 78. xxx Nederland nr. 702/706 f.     41,00 f.     15,50
39. x Nederland insteekboek met port (tussen 80 f. 1430,00 BOD 79. xxx Nederland nr. 707/711 f.     45,00 f.     17,50
40. x Insteekboek Olym. Spelen BOD 80. xxx Nederland nr. 738/742 f.     40,00 f.     15,50
41. xxx Nederland kaart met vnl. Europa-zegels f.    64,00 BOD 81. xxx Nederland nr. 752/756 f.     25,00 f.      9,00
42. xxx Nederland kaart met 5 series kinderzegelf.    34,00 BOD 82. xxx Nederland nr. 759/763 f.     17,50 f.      6,00
43. 4 spec. Enveloppen Frankrijk BOD 83. x Nederland nr. 4 (5ct, blauw) f.     45,00 f.     14,00
44. xxx DDR blokje + 2 velletjes BOD 84. x Nederland nr. 5 (10ct, rood) f.     22,50 f.      7,50
45. x Nederland 3 Postzegelboekjes f.     23,50 BOD 85. x Nederland nr. 10 (20ct, donkergroen) f.     60,00 f.     15,50
46. xxx 15 automaatstroken Belgie BOD 86. x Nederland nr. 13,14,17 (Rijkswapen) f.    246,00 BOD
47. xxx Suriname 13 postzegelboekjes f.     86,00 BOD 87. Ned. FDC nr. 5 (getypt adres/open klep) f.    575,00 f.    190,00
48. x Nederland zakje modern afgeweekt BOD 88. Ned. FDC nr. 93A (onbeschreven) Schaars! f.      40,00
49. x Insteekkaartje Europa BOD 89. Ned. FDC nr. 76A,81A,87A (op grote cover) BOD
50. x Nederland zakje modern op papier BOD 90. Ned. Eerste vlucht Amsterdam/Parimaribo (513/517) f.      20,00
51. xxx Nederland 1980 (nominaal!) f.      5,00 91. Suriname Eerste vlucht Par./Amsterdam (LP 31) f.      15,00
52. xxx Nederland 1981 (nominaal!) f.      4,00 92. f.    550,00 f.    275,00
53. xxx Nederland PB 22Bmet telblok f.      9,50 f.      3,00 93. xxx Nederland PORT nr. 29/30 f.     75,00 f.     37,00

x Nederland nr. 130 met certificaat LUXE EX.



94. xxx Nederland PORT nr. 61/64 f.    110,00 f.     55,00
95. xxx Nederland nr. 534/537 "En Face"

met certificaat van de Bond f. 2.560,00 f. 1.300,00
96. xx Nederland Luchtpost 12/13 "Zeemeeuwen" f. 1.400,00 f.    540,00
97. xx Nederland nr. 91/96 f.    103,50 BOD
98. x Nederland nr. 97 f.     75,00 BOD
99. xx Nederland nr. 98 f.    130,00 BOD

100. x Nederland nr. 99 f.    135,00 BOD
101. Nederland Fdc nr. 138/170A compleet f.    142,75 f.     26,00
102. Nederland Fdc nr. 171/212 compleet f.    146,00 f.     26,00
103. Nederland 28 gelegenheidsenveloppen f.     10,00
104. Nederland Maxikaarten nr. 1/47 compleet f.     15,00
105. Ned.Antillen 66 versch. Fdc's tussen E3 en E84 f.     300,00 f.     40,00
106. 2 zilveren rijksdaalders 1963/1964 f.     20,00
107. Nederland doosje onafgweekt f.      3,00
108. Diverse landen onafgeweekt f.      2,00
109. Centen 25x'72, 25x'73,10x'41,5x'40,5x'39 BOD
110. Nederland 19 fdc's in album f.     52,25 f.      5,00
111. Nederland fdc nr. 144A onbeschreven f.     80,00 f.     22,50
112. Nederland xxx alle combinaties uit PB 12A f.    376,00 f.     75,00
113. Insteekboekje met 800 zegels f.      2,50
114. xxx Nederland nr. 683/687 f.     35,00 f.     12,00
115. xxx Nederland nr. 722/726 f.     42,00 f.     15,00
116. xxx Nederland blok nr. 854 f.     75,00 f.     22,50
117. xxx Nederland blok nr. 875 f.      8,00 f.      2,50
118. xxx Nederland nr. 1107,1344,1390 f.     25,50 f.      5,00
119. xxx Nederland nr. 1052/54 in blokken van 4 f.    118,00 f.     25,00

120. x Duitsland diverse series op insteekkaart dm. 129,75 f.     25,00

121. DAVO album voor fdc's f.     10,00       x = gebruikt xx = postfris met plakker(rest) xxx = postfris

122. DAVO album 1852-1960 f.     25,00
123. DAVO albums Monaco deel I & II f.     20,00

124. Frankrijk blok nr. 6 xxx dm.  35,00 f.     10,00 1. Enveloppe nieuw Nederland onafgeweekt f.      4,00
125. Frankrijk nr. 1177 (plakker) dm.  80,00 f.     16,00 4. Enveloppe nieuw Belgie onafgeweekt f.      2,00
126. NL Munten 1/2 gld.(1929),10 gld. & diverse centen BOD 5. Enveloppe nieuw Europa onafgeweekt f.      3,00

6. Doosje Nederland afgweekt f.      4,00
7. 100 x f. 0,80 voor uw post (nominaal f.80,00) f.    70,00
8. Brief uit 1945 f.      2,50
9. Brief uit 1938 f.      1,00

10. xx Nederland 402B + 403B f.   550,00 f.   135,00
11. Diversen in snuffelzak f.      2,00
12. xxx Nederland nr. 332-337V in randblokken f.    40,00 f.    16,00

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering te houden in de 
Aula van het "Trefpunt" op vrijdagavond 16 maart 2001, aanvang 19.30 uur (de 
vergadering zal beginnen om 20.00 uur en de veiling om ca. 21.00 uur)
Onze jeugdleden worden verwacht om 18.30 uur.
Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Notulen van de vorige vergadering 17 maart 2000
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe commissie
7. Jaarverslag rondzendverkeer
8. Goedkeuring begroting 2001 en vaststelling van de contributie voor 2002
9. Bestuursverkiezing: Aftredend zijn de heren S. Lagendijk en L. de Klerk, 
die zich niet herkiesbaar stellen en C.J. Brons, voorzitter, die zich 
herkiesbaar stelt.Eventuele andere kandidaten voor een bestuursfunctie 
kunnen tot aan de aanvang van de vergadering worden opgegeven bij de 
secretaris.
10. Viering 35 jarig bestaan van de vereniging
11. Lid van verdienste
12. Diverse mededelingen
13. Rondvraag
14. Sluiting
                                       Pauze
De consumpties zijn de gehele avond voor rekening van de vereniging. 
In aansluiting op de Jaarvergadering wordt een veiling gehouden (ca. 21.00 uur) zie 
biigaande kavellijst. 

Om de penningmeester veel werkzaamheden te besparen, 
verzoeken wij U hierbij zo spoedig mogelijk Uw contributie over 
2001 zijnde f. 15,-- over te maken op girorekening 2907935 t.n.v. 
de Penn. Ver.v.Post.Verz. te Barendrecht.
Doet U dit meteen!!!  Bij voorbaat dank.



13. Curacao xx nr. 200/205 f.    40,50 f.    10,00
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