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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:  vacant  

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

-----------------------------------------------------
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                       
                                                    t.n.v. Penningmstr. Ver. v. Postzegelverz.                      

     voor de rondzending  nr.  2252801
         t.n.v. Rondzending Ver.v. Postzegelverz.   

                                                voor de schriftelijke veiling nr. 6559525
                                                    t.n.v. Veilingmeeester M.W. Brons

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

          “robert broekers” 

                                   

 Meubel- & Woningstoffering

                                                 

voor vakkundig advies

Groot assortiment

exclusieve meubel-, gordijnstoffen,
vitrage, tapijten, vinyl,
marmoleum en zonwering

tevens uw adres voor
scheeps- en projectstoffering

Showroom en atelier PASCALWEG 135 – 137
ROTTERDAM-LOMBARDIJEN
 (010) 419 45 20 / Fax (010) 432 13 71

Geopend: ma. t/m vr.
       9.00 – 17.00 uur 



Emissie 1876 het cijfertype, catalogusnrs. 30 t/m 33

De emissie van 1876 werd op 21 september 1876 aangekondigd. Het was een serie, die
bedoeld was ter  vervanging  van  het  type Rijkswapen,  dat  in  1869 in omloop werd
gebracht.  Dit  wil  zeggen  dat  het  een  serie  was  in  hoofdzaak  bestemd  voor
drukwerkfrankering. De serie bestond uit 4 waarden ½, 1, 2, 2 ½ cent. De ½ cent werd
het meest gebruik als krantezegel, mits het gewicht minder dan 25 gram was. De zegel
van 1 cent werd gebruikt voor nieuwsbladen met een gewicht van meer dan 25 gram.
De 1 cent was bovendien spaarbankzegel. De zegels werden geplakt in een boekje en bij
100 stuks kon het worden ingeleverd op het postkantoor, waarna men ƒ. 1,00 ontving.
Als de boekjes werden ingeleverd werden de zegels vernietigd door er rechte strepen
over  te  trekken  of  door  ze  met  het  RPSB-stempel  te  vernietigen  (RPSB  =
Rijkspostspaarbank). Voor elke 100 gram die een drukwerk meer dan 25 gram woog
moest 2 cent extra port worden voldaan. De 2 ½ cent werd voornamelijk gebruikt voor
het frankeren van drukwerk naar het buitenland. Na 1892 werden prentbriefkaarten in
het postverkeer toegelaten en werd deze waarde ook gebruikt voor frankering van deze
kaarten.  Overigens  werden  de  zegels  ook  weleens  gebruikt  voor  bijfrankering  van
brieven. De zegels werden ontworpen en gedrukt door Joh. Enschede en Zonen.

De drukvorm waren bij deze zegels samengesteld uit vier platen van 50 zegels (5 x 10).
Een vel bevatte dus telkens 200 zegels. Hoeveel platen in gebruik zijn geweest is niet
bekend. Er wordt nog studie over gemaakt.  De ½ cent zegel  is  het interessantst.  Er
komen 2 typen voor. Type 1 de breukstrepen werden stuk voor stuk bijgewerkt omdat
men deze bij de proef te dik vond. De breukstreep werd niet alleen dunner maar ook iets
korter. Dat maakt de onderzijde van de breukstreep minder gaaf. Type 2 Bij dit type is
de breukstreep langer,  bovendien aan de onderzijde gaaf.  Dit is van belang omdat 2
zegels van type 1 ook een langere breukstreep hebben en gemakkelijk als type 2 kunnen
worden aangemerkt.

In 1894 werden de zegels uitgebracht met een nieuwe synthetische drukinkt, we spreken
dan ook over de “nieuwe kleuren”. 

De zegels komen met vele plaatfouten voor en hebben ook verschillende tandingen,
waaronder de z.g. Bossche Tanding. 

De afstempeling is meestal met kleinrond of grootrond. Andere afstempelingen komen
voor maar zijn schaars. Deze zegels verloren hun geldigheid op 31 december 1899.
Het is een voor de liefhebber uiterst interessante emissie. Ik heb heel veel plaatfouten
van deze emissie en ook de Bossche Tanding. Liefhebbers kunnen die bij mij bekijken
op de avond van 19 januari. Ook kan dan vastgesteld worden of U over een type 1 of 2
beschikt bij de ½ cent. Misschien vinden we wel een type 1 met lange breukstreep. 
                                                                                                   C.J. Brons

  

Postzegels verzamelen is een leuke hobby en ook in de
toekomst een leuke hobby.

Jammer  dat  de  PTT  dat  niet  begrijpt,  want  door  de  vele  uitgiften  worden
verzamelaars weleens ontmoedigd. Dit jaar en begin volgend jaar is er een excuus te
verzinnen voor de PTT wegens de invoering van de euro. Maar uitgiften, hoe mooi
dan ook, van 10 zegels tegelijk en het aantal blocs, boekjes e.d. maken het onnodig
duur voor de verzamelaar, vooral als je alle combinaties ook nog eens spaart.
Je zou in deze tijd zeggen, dat er minder behoefte bestaat aan nieuwe uitgiften. Als
de posttarieven wijzigen oke, maar waarom felicitatiezegels 10 stuks, kerstzegels 20
stuks,  hoogtepunten  20e  eeuw  enz.  Onnodig.  Je  kunt  ook  één  kerstzegel  of
felicitatiezegel uitgeven. Nee dit is pure business voor moedertje post. Elke zegel
wordt door ruwweg een miljoen verzamelaars gekocht en opgeborgen, zonder dat de
PTT enige tegenprestatie moet leveren. Dat brengt b.v. in 2000 bij een uitgiften van
ca.  75 zegels  tegen een prijs  van gemiddeld f.  0,60 cent,  in  het  laatje:  75 maal
1.000.000 maal 0,60 = f. 45.000.000. En het zal nog wel een beetje meer zijn, want
de  meeste  zegels  kosten   f.  0,80  en  er  zijn  ook  in  het  buitenland  duizenden
verzamelaars. Laten we dit bedrag gemakshalve maar afronden op ruim 50 miljoen.
Als een willekeurig bedrijf zo’n klant heeft, waaraan hij ruim 50 miljoen verdient,
dat  legt  hij  die  klant  in  de watten.  Hij  luistert  naar  die klant  zijn  wensen.  Van
overleg met de PTT is echter nauwelijks sprake.   
Dan is er nog een handicap n.l. Meneer Davo. Een prachtige album geeft hij uit met
voorgedrukte bladen. Als je je daar aan houdt legt deze meneer je dus zijn wil op.
Dan verzamel je b.v. wel alle combinaties uit postzegelboekjes maar niet die uit
kinderblocs etc. Of nog erger geen tandingenverschillen. 
Is onze hobby nu verworden tot een speelbal die tussen meneer Davo en moedertje
PTT wordt heen en weer gespeeld? Straks gaat moedertje PTT met meneer Davo
een huwelijk (commercieel) aan en dan ???? 
Nee hulp van buitenaf komt er niet voor de filatelie.  We zullen het zelf moeten
oplossen, maar hoe?  Meneer Davo of hoe ze verder heten mogen zijn uitgerangeerd
als je je eigen bladen maakt. Je bent vrij in de opzet en je wijze van verzamelen. En
als je dan nog gestempeld gaat verzamelen, dan schakel je moedertje PTT deels ook
uit. Voordeel is, nu is Nederland compleet of nagenoeg compleet bereikbaar voor
iedereen.  Laten we wel  wezen  Nederland  compleet  postfris  is  alleen  weggelegd
voor de rijke zo niet schatrijke verzamelaar, vandaar dat velen kiezen uit postfris en
voor  ca. 1940 gestempeld of met plakker. 
Je kunt kleinrond, grootrond of plaatfouten gaan verzamelen en allemaal op eigen
bladen. Ja er is toekomst, maar we moeten blijven nadenken over onze hobby, zodat
we niet in commerciële valkuilen lopen en voordat we het weten zeggen, ik hou er
mee op het  wordt  me teveel.  Ik  weet  dat  dit  verhaal  gechargeerd  is,  graag  Uw
mening in Franco. C.J. Brons



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
13. Speciale catalogus Nederland tel. Idem

150 jaar Nederlandse postzegels

1 januari 2002 was het zover. Eigenlijk 27 december 2001, want toen werden de eerste
zegels aan het loket  verkocht.  Ze mochten alleen niet  eerder  dan op 1 januari  1852
gebruikt  worden.  Er bestaat  een zegel  met volledig stempel  van de eerste  dag.   De
Amphilex  2002  in  de  RAI  te  Amsterdam  van  vrijdag  30  augustus  tot  dinsdag  3
september 2002  staat uiteraard in het teken van het 150-jarig bestaan van de postzegel.
Dit evenement mag de postzegelverzamelaar eigenlijk niet missen. Misschien is het een
goed idee om met belangstellenden gezamenlijk te gaan. Hierover later in Franco.
Meer informatie over Amphilex 2002 vindt U op internet www.amphilex.nl . 

Collect Club

Collect  Club  heeft  ook  een  nieuwe  site  n.l.  www.collectclub.nl.   Het  blad  en  het
lidmaatschap  is  gratis.  Het  blad  is  lezenswaardig  en  bevat  veel  artikelen  over  de
Nederlandse  zegels.  Ook  probeert  Collect  zegels  en  allerlei  fantasieprodukten  te
verkopen. De zegels zijn echter schrikbarend geprijsd. U bent gewaarschuwd!!!! 

Van de Voorzitter

et is alweer 2002.  Ik wens U van harte een heel gezond en postzegelrijk
Nieuwjaar toe. Wij gaan als vereniging ons 36ste levensjaar in en bereiken
daarmee al met al toch een respectabele leeftijd. De vereniging bloeit, dat

merkt U aan de telkens terugkerende rubriek “Nieuwe leden”. De opkomst op de
verenigingsavonden  is  goed  en  we  hebben  tal  van  nieuwe  activiteiten  kunnen
ontplooien.  Bescheidenheid gebiedt mij te zeggen, dat de ledenaanwinst mede komt
door het toenemende aantal  inwoners van onze gemeente.  Maar toch mogen niet
ontevreden zijn. 

H

Jammer is het dat wegens onvoldoende belangstelling we met de jeugdclub hebben
moeten  stoppen.  Na  6  jaar  hebben  we  circa  70  tot  80  kinderen  het
postzegelverzamelen bijgebracht en daar kunnen we tevreden mee zijn. Kennelijk is
er buiten deze groep onvoldoende interesse om deze hobby uit te oefenen. Wellicht
over een paar jaar is het weer mogelijk om voldoende jeugd te krijgen.
In dit nummer treft U tal van overzichten aan. Bewaart U dus dit nummer goed of
beter noteer de data in Uw agenda. Ook dit jaar zal Franco 5 maal verschijnen en
telkens  als  er  een  veiling  wordt  gehouden.  Ook  de  schriftelijke  veiling  gaat
definitief van start en zal vermoedelijk 2 maal in het jaar plaatsvinden.
De postzegel zelf viert ook een jubileum n.l. het 150-jarige. Op 27 december 1851
werden de eerste  zegels  aan het  loket  verkocht.  Zij  waren  vanaf 1 januari  1852
geldig voor frankering. De eerste emissie had het daglicht gezien. Men kon toen nog
niet bevroeden, dat miljoenen mensen deze zegels gingen verzamelen. Eerst rond
1870 werden er verenigingen gesticht. In dit nummer van Franco wijzen U op de
speciale tentoonstelling ter gelegenheid van dit feit.

De rondzending en de veiling (beginnende in januari) zullen geprijsd zijn in €.
Ook zal het bieden in € geschieden. Misschien even wennen, maar met een
beetje voorbereiding zal het wel gaan.€

 Ik hoop dat we vele goede avonden met elkaar mogen hebben en we veel plezier
aan onze hobby beleven in 2002.



Dan volgt de bestuursverkiezing. Aftredend zijn de heer S. Lagendijk, die zich door verhuizing
niet meer herkiesbaar stelt. Ook aftredend is de heer L. de Klerk. Hij is sinds 1985 bestuurslid,
maar  heeft  zich niet  meer  herkiesbaar  gesteld.  Voorzitter  zegt  hem de volgende dag thuis  te
bezoeken, hem dank te zeggen voor alle werkzaamheden en een bloemstukje te overhandigen.

De voorzitter vraagt de heer Lagendijk even de zaal te verlaten. Tijdens diens afwezigheid stelt hij
de  leden  voor  de  heer  Lagendijk  te  benoemen tot  erelid.  Als  reden  voor  dit  voorstel  noemt
voorzitter het penningmeesterschap, dat de heer Lagendijk sinds 1986 heeft uitgeoefend, en altijd
een  voortreffelijk  lid  van  het  dagelijks  bestuur  is  geweest,  meegewerkt  heeft  aan  de
totstandkoming van nieuwe statuten en een huishoudelijke reglement van de vereniging enz.  Daar
niemand bezwaar heeft, wordt de heer Lagendijk weer binnen geroepen en een kleine toespraak
van de voorzitter wordt hem een ingelijste oorkonde van het erelid-
maatschap  overhandigd.  Mevr.  Lagendijk  krijgt  een  bloemetje  en  wordt  bedankt  voor  het
schenken van de koffie op die avonden dat ze bezoek had van de kascommissie en voor alle
werkzaamheden verricht in de keuken van de Aula van het Trefpunt. 
Ook de voorzitter, de heer C.J. Brons is aftredend. Hij is bereid weer in het bestuur plaats te
nemen als voorzitter. Daar niemand van de leden hiertegen bezwaar maakt, is hij weer voor 3 jaar
gekozen en benoemd. 

Wat het vieren  van het 35-jarig bestaan van de vereniging betreft, het bestuur stelt voor dat een
commissie, voornamelijk bestaande uit niet-bestuursleden, dit zal gaan organiseren. Niemand van
de aanwezige leden stelt zich voor deze commissie beschikbaar en het bestuur besluit daarom
binnen korte tijd een aantal leden hiervoor persoonlijk te benaderen.

Lid van verdienste. Het bestuur stelt voor naast het erelidmaatschap ook de status van lid van
verdienste in te stellen.  Hiervoor kunnen dan in aanmerking komen leden, die zich jarenlang op
de een of andere manier verdienstelijk hebben gemaakt. Niemand van de leden heeft bezwaar
tegen dit voorstel, zodat de bestaande statuten dienaangaande veranderd zullen worden. 

Bij de mededelingen vraagt secretaris ieder lid zo spoedig mogelijk de contributie voor 2001,
zijnde f. 15,-- per giro over te maken. 

Bij de rondvraag stelt de heer G. Lagendijk uit Olst voor om zieke leden eens een kaart te sturen
namens  de  vereniging.  Op  contactavonden  zou  zo’n  kaart  neergelegd  kunnen  worden  ter
ondertekening door diverse leden. Wel moet gelet worden op de tekst van de wenskaart. Mevr.
Tavenier zegt, dat het dan wenselijk is, dat leden kennis geven aan het bestuur bij ziekte van
leden. De heer Nooteboom zegt, dat eventueel ook in het Francoblad iets over zieke leden gemeld
zou kunnen worden. De heer Boogert wil eens precies weten welke en hoeveel kavels men voor
de veiling kan inleveren. Voorzitter antwoordt dat de veilingmeester hierover beslist, maar dat in
principe niet meer dan 120 kavels per veiling zullen worden verkocht. Heer Boogert blijkt in het
verleden problemen te hebben gehad met het inleveren van veilingmateriaal. Voorzitter zegt toe
met hem hierover later nog weleens te willen praten.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering, waarbij hij alle aanwezigen bedankt voor hun
komst, alle bestuursleden bedankt voor alle werkzaamheden, de dames die de keuken
bemannen  bedankt  en  de  heer  Crum,  die  zo  netjes  iedere  maand  de
adresseringsstrookjes aflevert. 

Contributie
Om de penningmeester veel werkzaamheden te besparen 
verzoeken wij U zo spoedig mogelijk Uw contributie over 2002 
zijnde € 7,00 over te maken op girorekening 2907935 t.n.v. Penn. 
Ver. V. Postz.Verz. te Barendrecht. Doet U dit meteen!!!! Bij 
voorbaat dank.

Bibliotheek

Onze bibliotheek is uitgebreid, naast de Yverts is ook op veler verzoek de speciale
catalogus Nederland aangeschaft. U kunt de catalogi  gratis lenen van de vereniging.
Hiervoor  kunt  U  contact  opnemen  met  de  heer  J.  Tavenier,  Oranjestraat  5,
Barendrecht tel. 0180-612375. 

Rotterdamsche Philatelisten On Line

Onze  Rotterdamse  collega  viert  dit  jaar  haar  75-jarig  bestaan.  Gaarne
proficiat. Er is het goede initiatief genomen om on line te gaan. De website
ziet er zeer verzorgd uit en bevat veel informatie. Het adres is www.rphv.nl 

Filatelistisch frankeren

Het valt mij op, zelfs als ik post ontvang van een verzamelaar, dat op de enveloppe
postzegels geplakt zijn, die een tandje missen of veel voorkomen. Het is een goede
gewoonte als filatelist, zeker als de ontvanger ook filatelist is, netjes, zorgvuldig en
met een beetje fantasie te frankeren. B.v. eens een combinatie, ook als dat iets extra
kost,  uit  een  kindervelletje,  postzegelboekje  etc.  In  ieder  geval  niet  de  meest
voorkomende  zegels,  zoals  nu  de  Beatrix  en  Crouwelzegels.  Het  is  een  kleine
moeite en het geeft cachet aan de enveloppe. 

Kopen en verkopen

Heeft U iets te koop, of zoekt U iets te koop, plaats dan eens een kleine advertentie 
in Franco. Het kost U € 1,-- en U steunt de vereniging. De advertentie kan 3 á 4 
regels lang zijn 

Te koop gevraagd

Voortdurend te koop gevraagd verzamelingen Nederland en of buitenland
M.W. Brons, tel. 0180-617147





Uitgifteprogramma van 2002
2 januari Beatrix 8 velletjes met elk 5 gelijke postzegels € 0,25, 0,39, 0,40, 
0,50, 0,65,  0,78, 1,00, 3,00. Zakelijk 2 rollen 100 gelijke postzegels van € 0,39 
en € 0,78. Bijplakzegel velletje met 5 gelijke zegels van € 0,12
10 januari velletje van 2 verschillende postzegels € 0,39 Willem en Maxima
28 januari  Bijplakzegel velletje van 5 € 0,02, Geboortezegel boekje van 5 
gelijke € 0,39, Huwelijkspostzegel boekje van 5 gelijke € 0,39, Rouwpostzegel 
mailer 50 gelijke van € 0,39, Verhuispostzegel 20 gelijke € 0,39, Tien om te 
feliciteren boekje 10 verschillende € 0,39, Tien voor uw post boekje 10 gelijke 
€ 0,39, Euro 3 boekjes met elk 5 gelijke postzegels van € 0,39, 0,54, 0,75
1 april gelijk aan 2 januari € 0,39, 0,50, 0,65, 1,00, 3,00.
2 april Zomerzegels boekje van 10, waarvan 6 verschillend € 0,39+€ 0,19
27 april Rode Kruis boekje 5 gelijke € 0,39+€ 0,19
14 mei Efteling boekje 5 verschillende € 0,39
11 juni Kunst velletje 10 verschillende € 0,39
11 juni Europa boekje 5 waarvan 2 verschillend € 0,54
30 augustus 150 Jaar Postzegels velletje 2 verschillende € 0,39
24 september Industrieel erfgoed boekje 10 verschillende € 0,39
5 november Kinderpostzegels boekje 5 verschillende € 0,39+€ 0,19
26 november Decemberzegels velletje van 20 en Bijplakzegel velletje 5 gelijke 
zegels.

Bijeenkomsten in 2002
18 januari met veiling 21 juni
15 februari 20 september met veiling
15 maart met veiling en jaarverg. 18 oktober    
19 april 15 november met veiling
17 mei met veiling 20 december

Beurzen: 16 maart en 16 november     !!!!  

Notulen van de jaarvergadering van de Vereniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht,
gehouden op vrijdagavond 16 maart 2001 in de Aula  van het Trefpunt.
 Aanwezig  zijn  in  totaal  42 leden,  waaronder  4 dames en de bestuursleden:  C.J.  Brons,
voorzitter, J.W. Tavenier, secretaris, S. Lagendijk (waarnemend penningmeester), J. Visser,
leider rondzendverkeer, M.C. Kooiman, organisator beurzen, M.W. Brons, veilingmeester en
F. Vuyk, leider jeugdafdeling. Afwezig wegens ziekte zijn G.J. v.d. Berg, penningmeester en
L. de Klerk.

Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. Hij meldt, dat
voldoende  leden  aanwezig zijn  om op  deze  33ste algemene  ledenvergadering rechtsgeldig
beslissingen  te  kunnen  nemen.  Vervolgens  stelt  hij,  vooral  voor  de  nieuwe  leden,  de
bestuursleden voor met naam en functie. Hij bedankt ook de rokers, die de laatste tijd minder
in de zaal rookten dan voorheen.

De  secretaris  meldt  bij  het  onderwerp  ingekomen  stukken  dat  “de  Verzamelaar”  ter
gelegenheid van haar 50-jarig bestaan op 7 april 2001 een jubileumbeurs organiseert in de
Rijnhal te Arnhem-Zuid.

De notulen van de vorige vergadering, gehouden op 17 maart 2000, stonden afgedrukt in ons
verenigingsblad “Franco” en worden daarom niet voorgelezen. Niemand van de leden heeft
op- of aanmerkingen over deze notulen, zodat ze dan zijn goedgekeurd. Voorzitter bedankt de
secretaris voor deze notulen.

Het  jaarverslag over 2000 is afgedrukt  in het  Maartnummer van “Franco”,  zodat ook dit
verslag niet wordt voorgelezen. Ook hierover heeft niemand op- of aanmerkingen, zodat ook
dit jaarverslag wordt goedgekeurd. Ook hiervoor dank aan de secretaris.

Het jaarverslag van de penningmeester is dit jaar gemaakt door onze vorige penningmeester
de heer S. Lagendijk, dit i.v.m. een ernstige ziekte van de huidige penningmeester de heer
G.J. v.d. Berg, die op de afd. Intensive Care van het St. Claraziekenhuis ligt.  Namens de
vereniging heeft het bestuur hem een kaart gestuurd en voorzitter zal in de komende dagen
hem in het ziekenhuis bezoeken. Aangezien er geen op- of aanmerkingen over het financieel
jaarverslag zijn wordt ook dit verslag goedgekeurd.

Namens  de  kascommissie  zegt  de  heer  J.  Schemkes  na  een  grondige  controle  geen
onregelmatigheden te hebben geconstateerd. De heer Visser krijgt een compliment voor de
zeer  overzichtelijke  administratie  van  de  rondzendingen.  Na  de  verklaring  van  de  heer
Schemkes dechargeert de vergadering de penningmeester. 
De kascommissie voor het jaar 2001 zal bestaan uit de heren J. Schemkes, P.M. de Graaf. Als
reserve kascommissielid stelt zich beschikbaar de heer A. Brons uit Zwijndrecht.
Hierna volgt  een bespreking van het  jaarverslag van het  rondzendverkeer  2000.  De heer
Slager vraagt wat  bij de passiva betekent: crediteuren 5.060,72. De heer Visser antwoordt,
dat dit een bedrag is, dat nog aan de inzenders van de boekjes moet worden uitbetaald. De
heer  Schemkes  zegt,  dat  hij  geconstateerd  heeft,  dat  de  tasjes  soms veel  te  lang  bij  de
deelnemers blijven staan en vraagt daarom iedereen de tasjes zo snel mogelijk door te geven.

Over de door het bestuur opgestelde begroting heeft niemand op- of aanmerkingen, zodat
deze zonder enige discussie wordt goedgekeurd. Ook met het voorstel om de jaarcontributie
over het jaar 2002 vast te stellen op 7 euro is iedereen akkoord. 

Nieuwe leden

J. Stoop
J. Soeteman
L. Kleingeld
       Allen van harte welkom



Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van onze maandelijkse contactavond op vrijdag
18 januari 2001 in gebouw “Het Trefpunt” aanvang 19.30 uur. Omstreeks 21.00 uur zal op
deze avond een veiling worden gehouden. De te veilen kavels vindt U hieronder:
x    = gebruikt
xx  = ongebruikt (met plakkerrest)
xxx= postfris

De cataloguswaarde en inzet zijn in Euro’s (€) tenzij anders vermeld! 
Er kan na afloop van de veiling uitsluitend in Euro’s (€) worden afgerekend!

1.  Stockboek + 2 Schwaneberger albums waarin een collectie wereld w.o. aardig materiaal  7,50
2.  Postzegel album gehele wereld (goed gevuld, vondsten mogelijk!) BEZICHTIGEN                   15,00
3.  Nederland vnl. klassiek in diverse kwaliteiten in stockboek, w.o. aardig materiaal, hoge cat.w.!  5,00
4.  Duitsland vnl. Reich in stockboek, w.o. doubletten  5,00
5.  USA in insteekboek, veelal doubletten maar ook leuk materiaal  3,50
6.  Wereldcollectie in stockboek met zeer veel zegels en mogelijk betere zegels!                   10,00
7.  Insteekboek Patento 777 met 16 bladzijden (ledig)  1,50
8.  Nederland bundeltje fdc’s E62 – E82 onbeschreven/open klep 76,35           9,00
9.  Nederland bundeltje met diverse speciale enveloppen en diversen  5,00
10.Schoenendoos met  vele onbeschreven Nederlandse EersteDagEnveloppen waarvan
     uitsluitend de cat.w. van de zegels is geteld!!! Zeer lage inzet! BEZICHTIGEN 712,00       90,00
11.Insteekkaarten Overzeese Gebiedsdelen x/xx
30,00  3,50
12.Insteekkaarten Nederlands Indië w.o. aardig materiaal  70,00  7,50
13.Lotje Polen xxx vnl. strippen van 5 en 2 blokken  1,00
14.xxx Nederlandse Antillen nr. 576/579 serie & tête-bêche paren  3,00
15.xxx Nederlandse Antillen nr. 556/588 serie & tête-bêche paren  2,50
16.xxx Nederlandse Antillen nr. 714 & 715 (blok)   3,00           1,00
17.xxx Nederlands Indië nr. 298 - 303    3,30           1,25
18.xxx Nieuw-Guinea nr. 25 / 29 Paradijsvogels                       2,40  1,00
19.xxx Nieuw-Guinea nr. 49 / 52 Rode-Kruiszegels   5,60  1,75
20.xxx Nieuw-Guinea PORT nr. 1 / 6 Cijfer en waarde in rechthoek  14,85  5,25
21.Yvert et Tellier  Europa 1998 deel I A-G Opbrengst voor de vereniging!  Bod
22.Yvert et Tellier  Europa 1998 deel 2 H-Y Opbrengst voor de vereniging!  Bod
23.xxx Indonesië Jaargang 1972 op twee insteekkaartjes 120,00       40,00
24.x/xx Diverse zegels Japanse Bezetting Indonesië  4,50
25.xx Nederlands Indië Portzegels 6/8 & 11/13  15,80  4,50
26.Insteekboekje met diverse series motief Sport (200 zegels)  3,50
27.Insteekboekje met 330 verschillende zegels motief Vervoer  3,75
28.x D.D.R. Michelnr. 273 / 274               DM 52,00  5,50
29.x D.D.R. Michelnr. 405 / 422               DM 35,00  4,00
30.Nederland 13 fdc’s tussen E42 / E60 beschreven 106,00  3,00
31.Nederland x jaargangen 1982 – 1991 incl. blokken 117,00  6,00
32.xxx Nederland nr. 403B (lichte roest vlekjes!) 115,00  8,00
33.xx Nederland velletje nr. 854 (zonder vouw)  34,00  3,00
34.xxx Zwitserland 5 jaargangen 1982 / 1986 in boekwerken  5,00
35.Aruba fdc’s nr. 1 / 14 onbeschreven / open klep  54,00  2,00
36.x Nederland zakje afgeweekte moderne zegels  0,50
37.x Doosje Japan op papier veelal modern  0,50

38.Nederland fdc E38 & E41 beschreven  36,00          2,00
39.xx Nederland insteekkaartje tussen 379 – 737 vnl. losse waarden 120,00         4,00
40.Nederland fdc’s in album tussen 61 – 192 a 259,00       10,00

41.Album voor postzegelmapjes deel l + cassette  0,50
42.DAVO album de luxe deel IV 1986 – 1993 incl. cassette Nederland  5,00
43.Safe album Nederland 1944 – 1976 incl. cassette  5,00
44.DAVO album de luxe deel I 1852 – 1944 incl. cassette Nederland  5,00
45.DAVO album voor postzegelmapjes  0,50
46. Munten album Juliana 1948 – 1980 (ledig)  0,50
47. x Nederland nr.1128 / 1236 compleet + 10 kaarten en 6 enveloppen  1,00
48. Diverse w.o. 6 fdc’s, 4 enveloppen, Engelse xxx serie  0,50
49. xxx Nederland nr. 374 / 378 Kinderzegels 1940 14.85  6,00
50. xxx Nederland nr. 379 / 391 Vliegende Duif 1941 11.50  4,25
51. xxx Nederland nr. 379 A / D Vliegende Duif 1941 tezamenhangend 11,10  4,00
52. xxx Nederland nr. 402 / 403 Legioenzegels 1941   9,40  3,75
53. xxx Nederland nr. 428 / 442 Bevrijdingszegels 1944 – 1946 14,20  6,50
54. xxx Nederland nr. 490 / 494 Zomerzegels 1947   9,35  3,50
55. xxx Nederland nr. 538 / 541 Toeslagzegels 1949 18,25  7,50
56. xxx Nederland nr. 542 / 543 Jubileumzegels Wereldpostvereniging 1949 12,95  4,75
57. x Nederland nr. 28 (1 gld. Grijsviolet) pracht exemplaar 50,00 17,50
58. x Nederland nr. 82 / 83 Wilhelmina 1923 (mooie randen) pracht exemplaren 20,00  7,50
59. x Nederland nr. 99 (2 ½ gld. Donkerviolet) 61,00 19,00
60. x Nederland Postpakket-verrekenzegels nr. 1 / 2 Superbe exemplaren! 74,50 30,00
61. x Nederland Dienstzegels nr. 20 / 24 in paren 14,00  4,00
62. x Nederland Port nr. 79 (1 gld. Rood) in veldeel van 25 11,75+  5,00
63. Nederland Luchtpost Enveloppe nr. 383, Eerste vlucht 04-12-51 Amsterdam –
     Tokio (frankering met nr. 573 / 577 ! & 529)  Pracht albumstuk !!! 70,00
64. xxx Nederland Luchtpost nr. 9 (36 ct. Rood en ultramarijn) 70,00 28,00
65. x Nederland Roltanding nr. 82 / 85 Vierzijdige roltanding 1929 19,00  7,50
66. x Nederland Roltanding nr. 86 / 89 Tweezijdige Hoekroltanding 1930 25,00  9,75
67. xxx Nederland nr. 203 / 207 Rode Kruis-zegels 1927 Superbe! 70,00 35,00
68. xxx Nederland nr. 229 / 231 Rembrandt-zegels 1930 Superbe! 70,00 35,00
69. xxx Nederland nr. 232 / 235 Kinderzegels 1930 Superbe! 70,00 35,00
70. xxx Nederland nr. 238 / 239 Goudse Glazen 1931 Superbe!                   101,00 50,00
71. xxx Nederland nr. 323 / 324 Willibrordus 1939 17,00  7,50 
72. xxx Nederland velletje nr. 1692 (Sesamstraat Tien voor je kaart) 30,00  5,50
73. xxx Nederland velletje nr. 1693 (Sesamstraat Tien voor je brief) 30,00  5,50
74. xxx Nederland velletje nr. 1692 / 1693 (Sesamstraat) 60,00 11,00
75. xxx Nederland PB nr. 8 B + 10 A 25,00  5,00
76. x Nederland nr. 573 / 577 Kinderzegels 1951 16,20  5,75
77. x Nederland nr. 641 / 645 Zomerzegels 1954 21,30  7,25
78. Betere FDC 104, 109, 111(2x), 116, 121, 130(2x), 131, 133(3x) Mooie koop!       104,45 18,50
79. Diversen w.o. Maxi-kaarten, telefoonkaarten (ongebruikt), pakketje zegels NL  7,75
80. xxx Nederland PB’s nr. 29, 31, 32, 35, 36, 38 (nominaal?) 44,20  4,00
81. Nederland 112 veelal verschillende FDC’s (hoge cat.w.!) Koopje  5,00
82. xxx Nederland Portzegels nr. 80 / 106 (1947 – 1958) 64,00 21,50
83. x Nederland nr. 105 (2.50 op 10 gld.) LUXE EXEMPLAAR!                   125,00 56,00
84. x Nederland nr. 134 / 135 Tooropzegels 1923 42,00 16,50
85. x Nederland Postpakket nr. 2 in strip van 3 Luxe exemplaren!                   210,00 98,00
86. x Nederland Portzegel nr. 20 (6 ½ ct. Donkerblauw) Superbe exemplaar! 41,00 18,00
87. x Nederland nr. 43 A (zandkleurig) 56,00 13,50

-.-



Oplossing Puzzel 

Welke emissie noemen we ook wel “Hangend Haar”?
Oplossing : nr. 34 – 48 Prinses Wilhelmina 1891 – 1896

Onder de goede inzendingen is een filatelistische prijs verloot, welke ditmaal door 
W. de Ruiter is gewonnen.

Opbrengsten  verkochte  kavels  Schriftelijke
Veiling nr. 2

01. f. 18,00   06. f.126,00   09. f. 27,00   10. f. 50,00   13. f. 18,00   19. f. 10,00   22. f. 20,00
24. f. 90,00 25. f. 40,00   27. f. 16,00    28. f.  8,00    29. f. 17,00   32. f.  9,00    35. f. 20,00
Totale omzet f. 469,00 (Opbrengst commissie t.b.v. vereniging f. 46,90)

€
Zowel voor de veiling als voor de rondzending kunt U nog uitsluitend in

euro’s betalen.  
( Wij hebben hiertoe moeten besluiten i.v.m. met de vele werkzaamheden die het

omrekenen met zich brengt.)

Betaal nu Uw contributie
(zie elders in dit blad)

Biedingen bij de veiling vanaf  heden in Euro’s (€) :

€    0,25 > €  10,00     worden verhoogd met €   0,25
€  10,00 > €  40,00     worden verhoogd met €   0,50
€  40,00 > €100,00     worden verhoogd met €   1,00
€100,00 > €200,00     worden verhoogd met €   2,00
€200,00 >                   naar inzicht          

De  veilingmeester  kan  naar  eigen  inzicht  sporadisch  van  bovenstaande  verhogingen
afwijken.

Vervalsingen

In onze bibliotheek is er een boekwerk in 2 delen van de bekendste vervalsingen
van Nederland.  Je  komt  ze  ook op de  vereniging  nog weleens  tegen.  Sommige
vervalsingen zijn nauwkeurig nagemaakt andere minder, maar in de praktijk blijken
beide als echt aangekocht te zijn. Bij de verkoper omruilen tegen een echt zegel lukt
meestal, maar de ontdekking  van de vervalsing is soms pas na jaren het geval en
dan  is  de  dure  aankoop  weggegooid  geld  geweest,  omdat  van  reclame  bij  de
verkoper geen sprake meer kan zijn. Bovendien kan de verkoper  te goeder trouw
zijn. 
Wat kun je er zelf aan doen om dit probleem zoveel mogelijk op te lossen. Zowel
koper als verkoper kunnen bij de duurdere zegels, b.v. van € 200,-- een certificaat
laten maken. De kosten zijn ca. € 25,00 tot  € 30,00. De waarde van de verzameling
stijgt ook bij ieder certificaat.  Goedkopere zegels worden zelden nagemaakt, want
de vervalser is uit op het grote geld. 
Voorts zou  iedere verzamelaar eens een avondje de 2 delen kunnen doornemen van
het boekwerk, zodat je meest bekende vervalsingen kan herkennen en tenminste er
alert op bent. Het is interessante lectuur en meer dan de moeite waard om op dit
gebied een beetje kennis te vergaren. Misschien bespaart U zich een miskoop.


