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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



Bestuurleden

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 



Rondzending!!!!!

De rondzending loopt prima. De heer J. Visser heeft  hier veel werk aan en doet dat
graag.  Toch hebben wij  als  vereniging een groot  probleem n.l.  de tasjes  blijven bij
sommigen (meestal  dezelfde personen) te lang liggen. De heer  Visser moet dan een
lange reeks van mensen bellen om te weten te komen waar deze tasjes zich bevinden.
Dit kost veel onnodig werk. Eenvoudig die mensen, die er regelmatig een gewoonte van
maken te laat de tasjes door te geven, van de rondzending uit te sluiten, gaat ons te ver.
Dit moet anders opgelost kunnen worden. Daarom doen wij nogmaals  een dringende
oproep:

Tasjes, op tijd wegbrengen

Uitnodigingen.

 U kent  ze  wel  de  uitnodigingen,  die  wij  voor  de contactavonden  rondzenden.  Het
groene kaartje.  5 maal in het jaar ontvangt U zo’n kaartje en 5 maal ontvangt U als
uitnodiging Franco. Uit kostenbesparing  moet het mogelijk zijn de groene kaarten te
laten vervallen. Dit betekent dat U nu alleen wordt uitgenodigd via Franco. In ieder
nummer zal een overzicht worden gegeven van de nog resterende contactavonden van
het jaar. Onthoud U ook de  derde vrijdag van de maand, behalve juli en augustus.
Bovendien zal  op de contactavonden een lijstje klaarliggen waarop U deze avonden
weer kunt aantreffen. Hier volgt het lijstje:

Bijeenkomsten in 2002

15 maart met veiling en jaarverg. 18 oktober    
19 april 15 november met veiling
17 mei met veiling 20 december
21 juni
20 september met veiling

Beurzen: 16 maart en 16 november   !!!!!!!

Denk aan de beurs op 16 maart 2002 in Het
Kruispunt aanvang 12.30 uur

Verenigingspeldjes zijn gratis verkrijgbaar voor ieder lid bij de heer J. Tavenier.

Verslag van het verenigingsjaar 2001.

In  het  35ste jaar  van  het  bestaan van  de vereniging organiseerde  het  bestuur  weer  de 10
maandelijkse ruil-  en contactavonden op iedere  3de vrijdag van de maand (behalve in  de
maanden juli en augustus) Alle avonden werden gehouden in de Aula van het “Trefpunt”. Op
5 van deze avonden werd een veiling georganiseerd, terwijl tevens op vrijdagavond 16 maart
de jaarvergadering plaats vond. De opkomst van de leden op deze avonden was dit jaar groter
dan in voorafgaande jaren, ongeveer 45 leden gemiddeld. 
Voorafgaand op bovengenoemde bijeenkomsten waren de jeugdige leden present, die onder
leiding van de heren Vuyk en Brons sr. de kunst van het verzamelen werden bijgebracht.
De bij de aula behorende keuken werd ook dit jaar weer “bemand” door echtgenoten van
leden van de vereniging, mede daardoor kon de eenheidsprijs  van de consumpties   weer op
f. 1,-- gehouden worden. 
Door ons bestuurslid, de heer Kooiman werd op de zaterdagen 17 maart en 17 november een
postzegel- en muntenbeurs georganiseerd in de foyer van Cultereel Centrum “Het Kruispunt”,
beide middagen werden door zowel leden als niet-leden goed bezocht.
Op 13 oktober was op een Infomarkt ook onze vereniging present en hebben we de nieuwe
bewoners  van  Carnisselande  laten  weten  dat  Barendrecht  ook  een  vereniging  van
postzegelverzamelaars rijk is.
Om wat meer bekendheid aan de vereniging te geven heeft het bestuur een interview gehad
met  de  heer  Jos  Wesdijk  en  naar  aanleiding  hiervan  verscheen  op  de  voorpagina  van
weekblad “De Schakel” van 20 september een uitgebreid stuk over de vereniging, compleet
met foto van voorzitter en secretaris.
Dit jaar verscheen voor het eerst om de 2 maanden ons verenigingsblad “Franco”. Dit blad
werd en wordt geredigeerd, samengesteld, gedrukt, van een omslag voorzien, enz.enz. door
onze voorzitter de heer Brons sr. Het blad vermeldt naast de adressen en telefoonnummers
van het  bestuur  ook de op de veilingen te verkopen kavels.  Verder vindt U erin diverse
filatelistische verhandelingen, mededelingen, aankondigen, enz. Zoals U begrijpt heel veel
werk en dit alles enkel en alleen door onze voorzitter uitgevoerd. Hulde!!!
Naast de “gewone” veilingen heeft dit jaar ook de schriftelijke veiling haar intrede gedaan.
Men kan schriftelijk op de op de verenigingsavonden liggende kavels bieden en na verloop
van tijd krijgt de hoogst biedende het kavel voor de prijs van de op één na hoogste bieder.
Ons bestuurslid de heer Visser organiseerde ook dit jaar weer het rondzendverkeer. Jammer
dat één van onze (nieuwe) leden hier misbruik van heeft gemaakt. Betrokkene heeft er voor
een  tamelijk  hoog  bedrag  aan  postzegels  uitgenomen  en  is  hierna  met  de  Noorderzon
vertrokken. Pogingen van het bestuur om betrokkene te achterhalen zijn tot nu toe op niets
uitgelopen.
De vereniging heeft dit jaar de nieuwe West-Europa delen en het Oost-Europa deel van de
Yvert catalogus aangeschaft ten behoeve van alle leden.
Het  dagelijks  bestuur  van  de  vereniging  bestaat  uit  de  voorzitter,  de  secretaris  en  de
penningmeester. Helaas overleed onze penningmeester, de heer G.J. v.d. Berg op 4 mei 2001.
Onze vorige penningmeester, de heer S. Lagendijk, thans wonende in Ruurlo bood aan dit
jaar nog de functie van penningmeester te vervullen. Ook al vanwege de afstand is dit op den
duur onmogelijk en is het bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester.Diverse leden
werden benaderd en de heer C.W. Visser heeft zich kandidaat gesteld.



Wat het aantal leden betreft het volgende: Op 1 januari 2001 hadden we 157 seniorleden, op 31
december zijn het er 158, dus een hele kleine vooruitgang. Helaas moesten wij in het jaar 2001
door  overlijden  afscheid  nemen  van  enkele  van  onze  leden,  o.a.  van  de  reeds  genoemde
penningmeester de heer G.J. v.d. Berg en van de heer van Leenen op 24 januari 2001. 
Even naar de toekomst ziende, onze vereniging bestaat 35 jaar en zoals U weet gaan we dat vieren
op 26 januari 2002 in de zaal van dansschool Jacques en Mary, Middeldijk 56 te Barendrecht. 
Namens het  bestuur  wil  ik  dit  verslag beëindigen met  het  bedanken van al  diegenen,  die  de
vereniging weer belangeloos steunden. Met namen wil ik dan noemen alle bestuursleden, de heer
Crum, die al 5 jaar alle adresseringstrookjes verzorgt, de dames die op de verenigingsavonden de
keuken bemanden en onze adverteerders  in  Franco,  Travel  Company,  boekhandel  Onnink en
Robert Broekers.
Barendrecht, 31 december 2001 De secretaris J.W. Tavenier.

Nieuwe uitgiften.

Op  2  januari  2002  verschenen  er  8  nieuwe  Beatrixzegels  met  alleen  de  waarde
aanduiding in €. Het gaat om: € 0,25, 0,39, 0,40, 0,50, 0,65, 0,78, 1,00 en 3,00. Ook
verschenen:een bijplakzegel van € 0,12 en twee zakelijke postzegels van € 0,39 en 0,78.

Wie helpt ons uit de brand?

Peter de Haan, die al jaren ons clubblad en de groene kaartjes rondbrengt, is stage gaan
lopen en derhalve nauwelijks meer beschikbaar voor het regelmatig rondbrengen. Kent
U een jongere, die deze taak met een vergoeding van hem over wil nemen? Neem s.v.p.
contact op met de heer Tavenier  612375.

Leden van verdienste.

Op de geslaagde feestavond van ons 35-jarig jubileum, werden onze leden de heren
 J. Visser  en M. Kooiman benoemd tot  lid van verdienste.  Onze eerste  leden van
verdienste. Gezien hun staat van dienst hadden zij dit al eerder verdiend, doch vorig jaar
werden  onze  statuten  aangepast  met  de  mogelijkheid  om  leden  van  verdienste  te
benoemen. 
Dat zij uitgekozen zijn kan geen verwondering wekken. Hun jarenlange inzet voor de
vereniging is  spreekwoordelijk  en  kan niemand ontgaan  zijn.  Wij  feliciteren  ook in
Franco de beide heren met dit welverdiende feit en hopen dat zij nog vele jaren hun
energie  aan de vereniging geven.  Namens  de vereniging overhandigde de voorzitter
beiden een oorkonde en een verzilverde verenigingsspeld. Een leuke foto in de Schakel
vormde daar het bewijs van. Nogmaals gefeliciteerd namens alle leden.  

Van de Voorzitter

Ons jubileum zit  er  weer  op.  We mogen van  een  geslaagde  avond spreken  vol
verrassingen, vooral onze 2 eerste leden van verdienste, de heren J. Visser en M.
Kooiman, werden terecht aardig in het zonnetje gezet. Meer hierover elders in dit
nummer.  De  opkomst  was  goed  ondanks  het  erg  slechte  weer  n.l.  bijna  100
personen.  Alle leden kregen bij binnenkomst een speld van de vereniging en na
afloop kregen de dames een roos. Een goochelaar was aanwezig en liet de mensen
versteld staan van wat je met vingervlugheid kan “toveren”. Al met al een leuk feest
waarop we met genoegen terug kunnen zien.
De volgende gebeurtenis staat al weer voor de deur n.l. onze jaarvergadering. We
hopen dat  U daar  ook in grote getale van Uw belangstelling laat  blijken.  In  dit
nummer van Franco de cijfers en een jaarverslag. Uit dit jaarverslag kunt U zien wat
er allemaal in het afgelopen jaar is gebeurd en dat is best veel.
Alleen uit Franco kunt U voortaan vernemen welke contactavonden er zijn.
Franco verschijnt 5 keer per jaar en zal altijd de contactavonden van het jaar
bevatten. De groene kaarten worden afgeschaft. Noteer dus de contactavonden
of knip ze uit Franco!!!!!
Mocht de opkomst op de avonden, waarop U de groene uitnodigingskaart normaliter
zou ontvangen, tegenvallen, dan draaien we de zaak natuurlijk terug. Ik hoop dat dit
niet het geval is, want het bespaart veel kosten en organisatie.
Ik hoop en verwacht een goede vergadering, waarbij de drankjes weer als vanouds
voor rekening van de vereniging zijn. 
 

C.J. Brons

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.



Jaarverslag 2001 van Afd. Rondzendverkeer

In het afgelopen jaar hebben 84 rondzendingen plaatsgevonden, in het boekjaar 2000
waren dat er 104. 
Het totaalbedrag dat door de deelnemers is uitgenomen bedraagt f. 8.920,90 (vorig
jaar f. 9.462,85) Tegen 5% leverde dit een provisie op van f. 450,84.
Het resultatenoverzicht van de rondzending over het jaar 2001.

Lasten Baten
Verzekering  fl      92,02  Provisie  fl    450,84 
Onkosten  fl      70,00  Rente giro  fl       4,60 
Afboeking debiteur  fl    143,10  Rentevergoeding  fl      33,60 
Batig saldo  fl    227,66  Diverse verschillen  fl      43,74 
  fl    532,78    fl    532,78 

De balans per 31 december 2001 is als volgt
Activa Passiva
Giro  fl 2.041,72  Crediteuren  fl 4.923,18 
Debiteuren  fl    748,75    
Vordering rente 1999  fl    131,82    
Vordering rente 2000  fl      48,89    
Vordering rente 2001  fl      33,60    
Vordering PV  fl 2.500,00  Schuld aan PV  fl    581,60 
  fl 5.504,78    fl 5.504,78 

Aan de inzenders van de postzegelboekjes zijn de hen toekomende bedragen in aug.
2001 en feb. 2002 uitbetaald.
Allen, die ook dit jaar weer hebben meegewerkt om het rondzendverkeer goed te laten
verlopen, worden vriendelijk bedankt.

J. Visser, leider rondzendverkeer
 

Onthoud onze leuze, U heeft maar 3 dagen keuze!!!!! Wat betekent dat 
U de boekjes 3 dagen in Uw bezit kunt houden en dan aan de volgende op de lijst  
doorgeeft.

Lid van onze vereniging heeft te koop Geranium, Fuchsia en andere perkplanten. 
Alleen in de maand mei. ’t Fruit 26 Barendrecht.

69 Overzee vnl. x/xx op 2 insteekkaartjes, w.o. aardig €    30,00 €     1,50
70 FDC E 93a (blok kinderzegels 1968) blanco/open klep €  102,50 €   15,00!
71 FDC E 114a (blok kinderzegels 1971) blanco/open klep €    91,00 €   13,00!
72 FDC E 129a (blok kinderzegels 1973) blanco €    57,00 €     7,00!
73 FDC E 136a (blok kinderzegels 1974) blanco €    41,00 €     5,50!
74 FDC E 144a (blok kinderzegels 1975) blanco €    41,00 €     5,50!
75 FDC E 153a (blok kinderzegels 1976) blanco €    39,00 €     5,00!
76 xxx Nederland nr. 490/494 Zomerzegels 1947 €      9,35 €     3,25
77 xxx Nederland nr. 542/543 Wereldpostvereniging 1949 €    12,95 €     4,25
78 xxx Nederland nr. 561/562 Leidse Universiteit 1950 €    11,80 €     3,75
79 xxx Nederland nr. 693/694 De Ruyter-zegels 1957 €      6,80 €     2,00
80 xxx Nederland nr. 1052 “koeienpaar” (doorloper) €    22,70 €     6,25
81 xxx nr. 1098/00 (blok v. 9) + nr. 1101/02 (blok v. 4) €    14,65 €     3,75
82 x Nederland nr. 23 (15 ct, oranjebruin) €      6,75 €     2,25
83 x Nederland nr. 27 (50 ct, geelbruin) €    13,50 €     5,25
84 x Nederland nr. 102/103 Hulpuitgifte 1919 €      9,00 €     3,00
85 x Nederland nr. 449 / 453 in blokken van 4   KOOPJE €    11,20 €     1,75!
86 x Nederland nr. 449 / 453 in blokken van 4   KOOPJE €    11,20 €     1,75!
87 x Nederland nr. 1275 / 1278 in blokken van 4  KOOPJE €      8,80 €     1,25!
88 x Nederland Postpakket-verrekenzegel nr. 2 Superbe exempl. €    70,00 €   28,00
89 xxx Nederland nr. 402B / 403B Blokken Legioenzegels €  255,00 € 125,00
90 xxx Nederland nr. 854 Blok kinderzegels 1965 €    34,00 €   12,00
91 xxx Nederland nr. 875 Blok kinderzegels 1966 €      3,60 €     1,00
92 xxx Nederland nr. 899 Blok kinderzegels 1967 €      7,00 €     2,00
93 xxx Nederland nr. 917 Blok kinderzegels 1968 €    11,50 €     3,00
94 xxx Nederland nr. 937 Blok kinderzegels 1969 €    12,50 €     3,75
95 xxx Nederland nr. 983 Blok kinderzegels 1970 €    22,70 €     6,75
96 xxx Nederland nr. 1001 Blok kinderzegels 1971 €    16,00 €     4,75
97 xxx Nederland nr. 1024 Blok kinderzegels 1972 €    10,00 €     2,75
98 xxx Nederland nr. 1042 Blok kinderzegels 1973 €    14,75 €     4,25
99 Insteekboek 16 zwarte bladzijden €     1,50
100 Insteekboek 16 zwarte bladzijden €     2,00

Doorlopend gevraagd goed materiaal voor onze veiling!
Informatie bij de veilingmeester Martin Brons (0180 – 617147).



Emissie Hangend Haar Catalogus nrs. 34 t/m 48.

Na  het  overlijden  van  koning  Willem  III  brak  de  regeringsperiode  van  koningin
Wilhelmina aan.  Dit  had tot  gevolg dat  nieuwe postzegels  met de beeltenis  van deze
vorstin werden gemaakt.  Wilhelmina was toen 10 jaar  oud. De basis voor de nieuwe
zegels  vormde  het  ontwerp  van  1872  met  de  beeltenis  van  koning  Willem  III.  De
beeltenis werd vervangen en het kader bleef gelijk. Het belangrijkste verschil was dat de
nieuwe serie werd uitgebreid met een oranje zegel van 3 cent.  De waarden van 50 cent en
hoger zijn tweekleurig en hebben een ander formaat. Verder waren de zegels slechts een
vervanging  van  de  emissie  1872,  hetgeen  ook  blijkt  uit  het  feit  dat  geen  Koninklijk
Besluit hierover werd genomen, wat gebruikelijk was, maar een besluit van de Minister
van Waterstaat. Alleen van de oranje zegel is de juiste uitgiftedatum bekend n.l. 1 april
1892.  Van de  andere  zegels  is  alleen  door  de  stempels  nog enigszins  nauwkeurig  te
bepalen wanneer zij uitgegeven zijn. Opmerkelijk is wel dat de koningin met haar gezicht
naar rechts is afgebeeld, terwijl bij de eerdere zegels van Willem III het gezicht naar links
was. 
De emissie 1891 of “hangend haar” werd in 264 verschillende oplagen gedrukt, zodat een
groot  aantal  papier-  en  kleurverschillen  voorkomen.  Vooral  opvallend  is  dat  de
papierdikte  kan  verschillen.  Het  dunne  papier  vertoont  bij  sommige  oplagen  een
duidelijke  wafeling.  Ook kan  bij  de  dunnere  zegels  de  gom vettig  in  het  zegelbeeld
doorslaan, waardoor de kleur wordt aangetast. 
De meerkleurige zegels kennen verschillende tandingen, de éénkleurige zegels kregen de
perforatie 12 ½ kamtanding.
Er werden verschillende kleurstoffen  toegepast, zodat op grond daarvan  de zegels in
meerdere kleurvarianten voorkomen. 
Indien U belangstelt in lectuur over de verschillende kenmerken dan leen ik die graag uit.
Het is een heel werk, maar wel dankbaar werk, om de verschillende types te verzamelen
en compleet te krijgen. Het is echter geen onmogelijk werk, omdat veel beschrijvingen
gegeven worden van de verschillende types en die niet al te moeilijk herkenbaar zijn. Dus
wat let U!
De meest  voorkomende stempels zijn: puntstempel, kleinrond en grootrond. De zegels
waren geldig tot 31 december 1899. In 1899 werden  ze geleidelijk vervangen door de
“bontkraag” serie.
Vervalsingen: van de duurste zegels zijn vervalsingen in omloop, die verraderlijk echt
lijken. Ik ben zelf  met de aanschaf van een verzameling in de val gelopen en heb een 5
gulden ingeteld, waar het, bij nadere beschouwing,  een vervalsing betrof. Uiteraard heb
ik dat exemplaar in het rariteitenkabinet gestopt, maar U bent gewaarschuwd. 

C.J. Brons

Staat van baten en lasten   

Lasten 2000 2001

 Zaalhuur   fl          925,00   fl            925,00 

Aankoop catalogi  fl            96,15   fl            125,00 

Afschrijvingen  fl            45,00   fl              44,00 

WA verzekeringen  fl          163,18   fl            163,18 

Contributie Kamer van Kooph.  fl            56,42   fl              50,58 

Porti en bezorgkosten  fl          660,95   fl            723,80 

Representatiekosten  fl          146,46   fl            101,05 

Kosten PR  fl            25,00   fl                   -   

Bestuurskosten  fl          256,15   fl            640,29 

Speldjes  -   fl            371,76 

Kantoorbenodigdheden/Franco  fl          304,00   fl         1.140,00 

Consumpties bijeenkomsten  fl          230,57   fl            155,81 

Kosten bijeenkomsten  fl            86,40   fl                   -   

Drukwerk  fl          145,45   fl                   -   

De Verzamelaar  fl            44,50   fl              42,50 

Kosten jeugdafdeling  fl          220,00   fl                   -   

Reservering kosten jeugdafdeling  fl          130,00   fl                   -   

Onkosten rondzending  fl            70,00   fl              70,00 

Assurantie rondzending  fl            92,02   fl              92,02 

Afboeking debiteur  fl                  -     fl            143,10 

Kosten feestavond  fl                  -     fl         6.591,62 

Diverse  fl              5,93   fl                   -   

Batigsaldo  fl          892,33   fl                   -   

   fl       4.595,51  fl      11.379,71 

Baten    

Contributie leden  fl       2.328,00   fl         2.353,00 

Contributie jeugdleden  fl            50,00   fl              35,00 

Inschrijfgelden  fl            32,00   fl              16,00 

Rente  fl          425,40   fl            483,97 

Resultaat veilingen en verk. Yverts  fl          915,20   fl            683,74 

Resultaat schrift. Veilingen  fl                  -     fl            123,30 

Resultaat beurzen  fl          318,00   fl            377,00 

Opbrengst advertenties  fl                  -     fl            470,00 

Vrijval voorziening jeugdafd.  fl                  -     fl            611,30 

Provisie rondzending  fl          474,19   fl            450,84 

Rente rondzending  fl            52,72   fl              38,20 

Diverse rondzending  fl                  -     fl              43,74 

Nadelig saldo  fl                  -     fl         5.693,62 

   fl       4.595,51  fl      11.379,71 



                Begroting voor het jaar 2002
Lasten Baten
Zaalhuur  fl    950,00  Contributie  fl 2.350,00 
Aankoop cat.  fl    200,00  Inschrijfgelden  fl      40,00 
Afschrijvingen  fl    400,00  Adv. Franco  fl    500,00 
Wa verzek.  fl    170,00  Rente  fl    375,00 
Contributie KvK  fl      60,00  Resultaat beurzen  fl    350,00 
Kosten PR  fl    100,00  Resultaat veiling  
Porti en bezorgkosten  fl    700,00  en Yvert  fl    800,00 
Representatiekosten  fl    200,00  Provisie rondzend.  fl    450,00 
Bestuurskosten  fl    250,00    
Kantben.Franco  fl 1.150,00    
Cosum. Bijeenkomsten  fl    200,00    
Diverse activiteiten  fl    100,00    
Drukwerk  fl      50,00    
De Verzamelaar  fl      45,00    
Kosten Rondzending  fl    100,00    
Assur. Rondzending  fl    100,00    
Diverse activiteiten  fl    100,00  Nadelig saldo fl.      10,00
  fl 4.875,00    fl 4.875,00 

Euro 2212,17

 De begroting 2002 moet eigenlijk in €, doch voor de vergelijking hebben wij
  besloten deze begroting nog in guldens te maken. 

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering op vrijdagavond 15 maart
2001 in gebouw “Het Trefpunt”  aanvang 19.30 uur (de vergadering zal beginnen om 20.00
uur). Omstreeks 21.00 uur zal op deze avond een veiling worden gehouden. 
Agenda

1. Opening door de voorzitter
2.  Ingekomen stukken
3. Notulen van de vorige vergadering 16 maart 2001
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe commissie
7. Jaarverslag rondzendverkeer
8. Goedkeuring begroting 2002 en vaststelling van de contributie voor 2003
9. Bestuursverkiezing: Aftredend zijn de heren J. Visser en F. Vuyk, die zich herkiesbaar

stellen. Het bestuur stelt voor om de heer W. Visser te benoemen tot bestuurslid.
Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen tot aan de aanvang van de
vergadering worden opgegeven bij de secretaris.

10. Diverse mededelingen
11. Rondvraag
12. Sluiting

Pauze
De consumpties zijn de gehele avond voor rekening van de vereniging. In aansluiting op de
jaarvergadering  wordt  de veiling  gehouden  om ca.  21.00  uur.  De  te  veilen  kavels  vindt  U
hieronder:
x    = gebruikt
xx  = ongebruikt (met plakkerrest)
xxx= postfris

1.  Vele kilo’s zegels op papier Gehele Wereld in grote zak             €     5,00
2.  Insteekboek Nederland xxx w.o. aardig en nominaal gedeelte        €     9,00
3.  Engeland insteekkaart met fosfor series xx € 115,00         €     7,00
4.  Engeland verzameling x / xx w.o. beter materiaal! € 650,00        €   75,00
5.  xxx Nederland nr. 544 / 548 €   20,40        €     6,00
6.  xxx Nederland nr. 563 / 567 €   31,75        €   10,50
7.  xxx Nederland nr. 649 / 653 €   17,00        €     5,75
8.  xxx Nederland nr. 661 / 665 €   14,65        €     5,00
9.  xxx Nederland nr. 671 / 675 €   50,35        €   15,50
10 xxx Nederland nr. 688 / 692 €   17,60        €     5,25
11 xxx Nederland nr. 707 / 711 €   20,45        €     6,25
12 xxx Nederland nr. 722 / 726 €   19,15         €     6,25
13 xxx Nederland nr. 747 / 751 €   19,25        €     6,00
14 xxx België Michelnr. 1236 / 1241 €   18,00        €     5,25
15 xxx Ned. Nr. 460/467 & 792/794 in veldeeltjes in voorraadboek €   48,00        €     1,00
16 x Nederland album met weinig zegels        €     0,50
17 Lindner album in cassette 1972/1987 ledig        €     0,50
18 Finland 63 fdc’s in album                   € 200,00      €      5,00



19 x Nederland nr. 1 €   37,50        €     2,00
20 xx Nederland nr. 641 / 670                 € 116,00        €   12,00
21 xxx Nederland 5 blokken/velletjes tussen nr. 858/1024 €   36,60        €     5,00
22 x Nederland 10 verschillende PB’s tussen 24/44 €   33,00         €     3,00
23 Ned. 4 fdc’s nr. 31,32,34,39 beschreven €   62,50        €     6,00
24 Ned. 3 briefkaarten 1876-1889-1891 (zeldzaam)        €     3,00
25 Ned. Censuurbrief Batavia-Geneve (uniek)        €     4,00
26 xx Curacao nr. 200 / 205 €   18,60         €     1,00
27 x Insteekboek België                   €     2,00
28 x Insteekboek Duitsland Bund        €     1,00
29 x Insteekboek Engeland (iets Rusland)        €     2,00
30 Insteekboek Indonesia        €     3,00
31 Insteekboek Israël        €     4,00
32 Insteekboek Nederland        €     3,00
33 Insteekboek Noorwegen        €     1,00
34 Rusland pracht verzameling 1975 – 1978 compleet € 455,00        €   25,00
35 Insteekboek Zweden        €     1,00
36 Album de luxe Nederland 1852 – 1981 (nieuw)                        €     1,00

Kavel 37 t/m 50 zijn alle met originele gom en in onberispelijke staat.
37 xxx Ned. Nr. 106 Opruimingsuitgifte 1921 €     9,00        €     4,00
38 xxx Ned. Nr. 114 / 120 postfris Opruimingsuitgifte 1923 €   82,50        €   44,00
39 xxx Ned. Nr. 134 / 135 postfris Tooropzegels 1923 € 100,00        €   54,00
40 xxx Ned. Nr. 144 / 148 postfris Vliegende duif 1924/25 €   95,00        €   48,00
41 xxx Ned. Nr. 252 / 255 postfris Herdenkingszegels 1933 €   70,00        €   37,00
42 xxx Ned. Nr. 256 postfris Vredeszegel 1933 €   34,00        €   18,00
43 xxx Ned. Nr. 261 / 265 postfris Kinderzegels 1933 € 100,00        €   54,00
44 xxx Ned. Nr. 265 / 266 postfris Crisiszegels 1934 €   72,00        €   37,00
45 xxx Ned. Nr. 267 / 268 postfris Herdenkingszegels 1934 €   90,00        €   47,00
46 xxx Ned. Nr. 269 postfris Emma-zegel 1934 €   38,00        €   20,00
47 xxx Ned. Nr. 270 / 273 postfris Kinderzegels 1934 € 100,00        €   54,00
48 xxx Ned. Nr. 274 / 277 postfris Zomerzegels 1935 € 115,00        €   62,00
49 xxx Ned. Nr. 278 postfris Luchtvaartfondszegel 1935 €   80,00        €   42,00
50 xxx Ned. Nr. 283 / 286 postfris Zomerzegels 1936 €   75,00        €   39,00
51 xxx Duitsland/Zwitserland nominaal (DM 16,40/Zfr 6,20)        €     2,00
52 x Nederland diverse betere zegels w.o. nr. 5, 104, 181, 211,
     247, 356d (2x) doch alle 2de keus! € 311,60       €   15,00
53 xxx Nieuw Guinea Portzegels nr. 1 / 6 €   14,85       €     5,00
54 xxx Nieuw Guinea nr. 25 / 29 & 49 / 52 €     8,00       €     1,00
55 xxx Ned. Antillen nr. 576 / 579 & 556 / 558 + tête-bêche €     6,45       €     2,50
56 x Nederland Roltanding nr. 94 / 97 (pracht exemplaren) €   37,50       €   16,50
57 x Nederland Roltanding nr. 98 / 101 (pracht exemplaren) €   30,50       €   13,00
58 x Nederland nr. 130 2 ½ gld. Zwartbruin Jubileum 1923
    Luxe exemplaar met certificaat Nederlandsche Bond ! € 250,00      € 125,00
59 Motiefzegels Dieren/Bloemen/Vruchten totaal 550 stuks      €     2,75
60 U.S.A. xxx diverse zegels €    49,00      €     4,00
61 U.S.A. x  800 verschillende zegels + doubletten      €     5,00
62 Ned. Antillen 1963/1969 in klemband, veelal postfris €    30,35      €     7,00
63 D.D.R. x Michel nr. 320 / 321 €    20,45      €     4,00
64 Suriname xx Portzegels nr. 47 t/m 57 €    12,60      €     2,50
65 Indonesië xxx jaargang 1970 €  147,80      €   20,00
66 Suriname xx nr. 274/75 & x nr. 276/77 €      8,70      €     2,00
67 Suriname xx nr. 2,3,26,42 (zonder gom) €    10,45      €     2,00
68 xxx Nederland Jaargangen 1983 / 1986 (nominaal?)                 €  100,60      €   20,00

              Balans per 31 december
Activa 2000 2001
Kas  fl      643,40  fl      426,42 
Giro  fl      133,50  fl       84,71 
Giro kapitaalrekening  fl 16.970,00  fl 16.626,69 
Giro rondzending  fl   1.212,60  fl   2.041,72 
Debiteuren rondzending  fl   1.591,35  fl      748,75 
Overige vorderingen schrift.veil.  fl            -    fl      123,30 
Nog te ontvangen contributie  fl       30,00  fl       30,00 
Vooruitbetaalde kosten  fl      540,58  fl      903,18 
Contributie De Verzamelaar  fl       37,50  fl       37,50 
Nog te ontvangen rente  fl      318,24  fl      327,80 
Fluorlamp  fl         1,00  fl         1,00 
Watermerkzoeker  fl         1,00  fl         1,00 
Boeken  fl       60,00  fl       40,00 
Schrijfbord  fl       25,00  fl         1,00 
  fl 21.564,17  fl 21.393,07 

Passiva 2000 2001
Vooruitontvangen contributie  fl      195,00  fl      168,49 
Crediteuren  fl   5.060,72  fl   4.923,18 
Te betalen kosten feestavond  fl            -    fl   6.591,62 
Te betalen kosten  fl       70,00  fl            -   
Reservering jeugdafdeling  fl      835,05  fl            -   
Kapitaal  fl 15.403,40  fl   9.709,78 
  fl 21.564,17  fl 21.393,07 



                Begroting voor het jaar 2002
Lasten Baten
Zaalhuur  fl    950,00  Contributie  fl 2.350,00 
Aankoop cat.  fl    200,00  Inschrijfgelden  fl      40,00 
Afschrijvingen  fl    400,00  Adv. Franco  fl    500,00 
Wa verzek.  fl    170,00  Rente  fl    375,00 
Contributie KvK  fl      60,00  Resultaat beurzen  fl    350,00 
Kosten PR  fl    100,00  Resultaat veiling  
Porti en bezorgkosten  fl    700,00  en Yvert  fl    800,00 
Representatiekosten  fl    200,00  Provisie rondzend.  fl    450,00 
Bestuurskosten  fl    250,00    
Kantben.Franco  fl 1.150,00    
Cosum. Bijeenkomsten  fl    200,00    
Diverse activiteiten  fl    100,00    
Drukwerk  fl      50,00    
De Verzamelaar  fl      45,00    
Kosten Rondzending  fl    100,00    
Assur. Rondzending  fl    100,00    
Diverse activiteiten  fl    100,00  Nadelig saldo fl.      10,00
  fl 4.875,00    fl 4.875,00 

Euro 2212,17

*
De begroting 2002 moet eigenlijk in €, doch voor de vergelijking hebben wij
besloten deze begroting nog in guldens te maken. 

              Balans per 31 december
Activa 2000 2001
Kas  fl      643,40  fl      426,42 
Giro  fl      133,50  fl       84,71 
Giro kapitaalrekening  fl 16.970,00  fl 16.626,69 
Giro rondzending  fl   1.212,60  fl   2.041,72 
Debiteuren rondzending  fl   1.591,35  fl      748,75 
Overige vorderingen schrift.veil.  fl            -    fl      123,30 
Nog te ontvangen contributie  fl       30,00  fl       30,00 
Vooruitbetaalde kosten  fl      540,58  fl      903,18 
Contributie De Verzamelaar  fl       37,50  fl       37,50 
Nog te ontvangen rente  fl      318,24  fl      327,80 
Fluorlamp  fl         1,00  fl         1,00 
Watermerkzoeker  fl         1,00  fl         1,00 
Boeken  fl       60,00  fl       40,00 
Schrijfbord  fl       25,00  fl         1,00 
  fl 21.564,17  fl 21.393,07 

Passiva 2000 2001
Vooruitontvangen contributie  fl      195,00  fl      168,49 
Crediteuren  fl   5.060,72  fl   4.923,18 
Te betalen kosten feestavond  fl            -    fl   6.591,62 
Te betalen kosten feestavond  fl       70,00  fl            -   
Reservering jeugdafdeling  fl      835,05  fl            -   
Kapitaal  fl 15.403,40  fl   9.709,78 
  fl 21.564,17  fl 21.393,07 



           Staat van baten en lasten over 
de jaren   

Lasten 2000 2001

 Zaalhuur   fl          925,00   fl            925,00 

Aankoop catalogi  fl            96,15   fl            125,00 

Afschrijvingen  fl            45,00   fl              44,00 

WA verzekeringen  fl          163,18   fl            163,18 

Contributie Kamer van Kooph.  fl            56,42   fl              50,58 

Porti en bezorgkosten  fl          660,95   fl            723,80 

Representatiekosten  fl          146,46   fl            101,05 

Kosten PR  fl            25,00   fl                   -   

Bestuurskosten  fl          256,15   fl            640,29 

Speldjes  -   fl            371,76 

Kantoorbenodigdheden/Franco  fl          304,00   fl         1.140,00 

Consumpties bijeenkomsten  fl          230,57   fl            155,81 

Kosten bijeenkomsten  fl            86,40   fl                   -   

Drukwerk  fl          145,45   fl                   -   

De Verzamelaar  fl            44,50   fl              42,50 

Kosten jeugdafdeling  fl          220,00   fl                   -   

Reservering kosten jeugdafdeling  fl          130,00   fl                   -   

Onkosten rondzending  fl            70,00   fl              70,00 

Assurantie rondzending  fl            92,02   fl              92,02 

Afboeking debiteur  fl                  -     fl            143,10 

Kosten feestavond  fl                  -     fl         6.591,62 

Diverse  fl              5,93   fl                   -   

Batigsaldo  fl          892,33   fl                   -   

   fl       4.595,51  fl      11.379,71 

Baten    

Contributie leden  fl       2.328,00   fl         2.353,00 

Contributie jeugdleden  fl            50,00   fl              35,00 

Inschrijfgelden  fl            32,00   fl              16,00 

Rente  fl          425,40   fl            483,97 

Resultaat veilingen en verk. Yverts  fl          915,20   fl            683,74 

Resultaat schrift. Veilingen  fl                  -     fl            123,30 

Resultaat beurzen  fl          318,00   fl            377,00 

Opbrengst advertenties  fl                  -     fl            470,00 

Vrijval voorziening jeugdafd.  fl                  -     fl            611,30 

Provisie rondzending  fl          474,19   fl            450,84 

Rente rondzending  fl            52,72   fl              38,20 

Diverse rondzending  fl                  -     fl              43,74 

Nadelig saldo  fl                  -     fl         5.693,62 

   fl       4.595,51  fl      11.379,71 

Jaarverslag 2001 van Afd. Rondzendverkeer

In  het  afgelopen  jaar  hebben 84 rondzendingen  plaatsgevonden,  in  het  boekjaar
2000 waren dat er 104. 
Het totaalbedrag dat door de deelnemers is uitgenomen bedraagt f. 8.920,90 (vorig
jaar f. 9.462,85) Tegen 5% leverde dit een provisie op van f. 450,84.
Het resultatenoverzicht van de rondzending over het jaar 2001.

Lasten Baten
Verzekering  fl      92,02    Provisie  fl    450,84 
Onkosten  fl      70,00    Rente giro  fl       4,60 
Afboeking debiteur  fl    143,10    Rentevergoeding  fl      33,60 
Batig saldo  fl    227,66    Diverse verschillen  fl      43,74 
   fl    532,78      fl    532,78 

De balans per 31 december 2001 is als volgt
Activa Passiva
Giro  fl 2.041,72    Crediteuren  fl 4.923,18 
Debiteuren  fl    748,75       
Vordering rente 1999  fl    131,82       
Vordering rente 2000  fl      48,89       
Vordering rente 2001  fl      33,60       
Vordering PV  fl 2.500,00    Schuld aan PV  fl    581,60 
   fl 5.504,78      fl 5.504,78 

Aan de inzenders van de postzegelboekjes zijn de hen toekomende bedragen in aug.
2001 en feb. 2002 uitbetaald.
Allen, die ook dit jaar weer hebben meegewerkt om het rondzendverkeer goed te
laten verlopen, worden vriendelijk bedankt.

J. Visser, leider rondzendverkeer
 

Onthoud onze leuze, U heeft maar 3 dagen keuze!!!!! Wat betekent 
dat U de boekjes 3 dagen in Uw bezit kunt houden en dan aan de volgende op de 
lijst  doorgeeft.


