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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



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

            Oranjestraat 5, 2991 CK Barendrecht   0180-612375
Penningmeester: C.W. Visser  

     Beltmolen 17, 2992 DA Barendrecht    0180-620745
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 kosteloos 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.

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 



Jaarverslag 2002 van Afd. Rondzendverkeer

In  het  afgelopen  jaar  hebben  100  rondzendingen  plaatsgevonden,  in  het
boekjaar 2001 waren dat er 84. 
Het totaalbedrag dat door de deelnemers is uitgenomen bedraagt € 6074,49
(vorig jaar € 3.850,02) Tegen 5% leverde dit een provisie op van € 307,24.
Het resultatenoverzicht van de rondzending over het jaar 2002.

Lasten Baten
Verzekering  €      41,76  Provisie  €    307,24
Onkosten  €      37,35  Rente giro  €        2,76

   Rentevergoeding  €      27,50
Batig saldo  €     258,39    
  €    337,50    €    337,50

De balans per 31 december 2002 is als volgt
Activa Passiva
Giro  €  2.021,58  Crediteuren  € 2.366,79
Debiteuren  €     745,97  Onkosten  €      37,35
Vordering rente    €      27,50    

    
     
   Schuld aan PV  €    390,91

  € 2.795,05    € 2.795,05

Aan de inzenders van de postzegelboekjes zijn de hen toekomende bedragen
in sept. 2002 en feb. 2003 uitbetaald.
Allen,  die ook dit  jaar  weer  hebben meegewerkt  om het  rondzendverkeer
goed te laten verlopen, worden vriendelijk bedankt.

J. Visser, leider rondzendverkeer

Verzoek: de rondzendtassen niet langer dan 3 dagen in Uw bezit te houden,
anders ontwricht U de totale rondzending. Voor vragen of 
bijzonderheden betreffende de rondzending kunt U bellen met de leider 
rondzendverkeer.

V.a. 1 mei a.s. kunt U weer terecht bij mij voor al Uw 1-jarige tuinplanten. ’t 
Fruit 26 Barendrecht tel 614932



Verslag van het verenigingsjaar 2002

In het 36ste jaar van het bestaan van de vereniging organiseerde het bestuur
weer de 10 maandelijkse ruil- en contactavonden op de derde vrijdag van de
maand ( excl. juli en aug.) in de Aula van het “Trefpunt”.  Op 5 van deze
avonden  werd  een  veiling  gehouden,  terwijl  tevens  op  15  maart  de
jaarvergadering plaatsvond.  De avonden werden gemiddeld door ongeveer
45  leden  bezocht,  de  opkomst  op  de  veilingavonden  was  groter  dan  de
“gewone”avonden. 
De uitnodigingen voor deze avonden, werden niet zoals in voorgaande jaren
iedere maand, maar om de 2 maanden verstuurd middels ons verenigingsblad
Franco. De bij de Aula behorende keuken werd ook dit jaar weer “bemand”
door echtgenoten van leden. De eenheidsprijs van de consumpties werd dit
jaar op € 0,50 gesteld. 
Door ons bestuurslid de heer Kooiman werd de zaterdagen 16 maart en 16
november een postzegel- en muntenbeurs georganiseerd in de foyer van het
Kruispunt.  Beide  middagen werden  door  zowel  leden  als  niet-leden  goed
bezocht.  Op zaterdag 5 oktober was op de infomarkt in de Waterpoort onze
vereniging present voor de (toekomstige) bewoners van Carnisselande. 
De  vorig  jaar  gestarte  schriftelijke  veiling  is  helaas  wegens  gebrek  aan
belangstelling opgeheven.  
Ons  bestuurslid,  de  heer  Visser,  organiseerde  ook  dit  jaar  weer  het
rondzendverkeer. Voor veel leden is dit een gemakkelijke manier om zo af en
toe hun collectie verder te completeren. 
Ons verenigingsblad Franco verscheen dit jaar om de 2 actieve maanden, dus
5 maal. Dit blad wordt geredigeerd, samengesteld, gedrukt en van een omslag
voorzien door onze voorzitter, de heer  Brons sr. Het blad vermeldt naast de
namen, adressen en telefoonnummers van de bestuursleden,  ook de op de
veiling  te  verkopen  kavels.  Verder  vindt  U  erin  diverse  filatelistische
verhandelingen,  mededelingen,  aankondigingen enz.  Zoals  U begrijpt  veel
werk  en  dit  alles  enkel  en  alleen  ook  dit  jaar  weer  door  de  voorzitter
uitgevoerd. Hulde!!
De vereniging  beschikt  altijd  over  de laatste  Yvert  catalogi,  deze  kunnen
worden  geleend  bij  de  secretaris.  Ook  beschikken  wij  over   een  kleine
verzameling  filatelistische  boeken,  deze  kunnen  worden  geleend  bij  de
voorzitter.
De vereniging  had  in  2002 geen  jeugdafdeling  meer,  wegens  gebrek  aan
belangstelling. De jeugdafdeling, die bestaan heeft van 1996 tot 2001, werd
geleid door de heren Vuyk en Brons sr. Als blijk van waardering hiervoor
werd hen op de feestavond in januari medegedeeld, dat zij het draaginsigne
van het jaar van de vrijwilliger zouden ontvangen. Deze werd later aan hen
uitgereikt op een contactavond. 
8  december  2002  bestond  de  vereniging  35  jaar.  We  hebben  dit  op
zaterdagavond  26  januari  2002  gevierd  door  het  organiseren  van  een
feestavond in de zaal van dansschool Jacques & Mary. Meer dan 100 

Veilingen

Het  verzoek  heeft  ons  bereikt   grote  veilingen  van  postzegels  aan  te
kondigen. Een praktisch probleem is, dat wanneer de data van die veilingen
bekend zijn het nummer van Franco al bij U in de bus ligt of al in concept
klaar is.  Wij geven U een aantal telefoonnummers en websites, zodat U zelf
op zoek kunt gaan. 
Nu  zijn  er  veel  veilingen  in  Nederland  dus  wij  moeten  ons  een  beetje
beperken tot de grotere. Hier volgen  wat gegevens:

1. De  Nederlandsche  Postzegelveiling  in  Weesp,   0294-433020,
www.npv.nl

2. Van Dieten  in  Den Haag,   070-3653817,  website  niet  bekend,
volgende veiling 12 – 16 mei 2003

3. Rietdijk in Den Haag,  070-3647957, www.rietdijk-veilingen.nl
4. Van  Lokven  in  ’s  Hertogenbosch,   073-6122033,

www.vanlokven.nl

Meestal zijn er voldoende kijkdagen/avonden. Nadeel is wel, dat er meestal
niet  op  één  dag  of  avond  wordt  geveild,  maar  op  meerdere.  Wanneer  je
belangstelling hebt voor meerdere kavels dan ben je wel verplicht om veel
tijd  aan  de  veiling  te  spenderen.  Een  oplossing  is  op  de  kijkdag  een
biedformulier te vragen, zodat de veilinghouder voor je kan bieden. Dit is bij
de bovenstaande veilinghuizen wel vertrouwd.
Misschien een overbodige opmerking. Houd U rekening met de kosten. Op
Uw  biedprijs  komen  ca.  20%  kosten  en  tafelgeld.  Bovendien  heeft  U
reiskosten gemaakt,  zodat U voor een behoorlijk bedrag moet aanschaffen
wil het de moeite lonen.

Nieuwe leden

De Heer A. Vlasblom

Hartelijk welkom

http://www.vanlokven.nl/
http://www.rietdijk-veilingen.nl/
http://www.npv.nl/


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 ware postzegelverzamelaar 3 delen, waarin uitgebreide info over o.a. de 

Nederlandse zegels
 

Bovendien kunt U altijd over de 
nieuwste Yvert beschikken

. Onze 
vereniging leent  de Yvert of delen daarvan gratis uit. Onze secretaris de 
heer J. Tavenier kunt U bellen tel. 0180-612375 als U een deel  of delen 
wilt lenen. Bij de heer Tavenier is ook te leen een watermerkzoeker en 
een blauwe lamp.

Onze bibliotheek is nog wat klein, maar voor de postzegelverzamelaar
hebben wij toch heel wat interessante lectuur. Lezen over de hobby
maakt het plezier van het verzamelen groter. Wat denkt U b.v. van
nummer 9 op de lijst:  de vervalsingen van Nederland & O.G. Niet
alleen interessant, maar bij de aanschaf van zegels, ook wat minder
dure, kunt U een valse van een echte onderscheiden. Er zijn heel wat
knappe vervalsingen, die nauwelijks te herkennen zijn. Toch zijn er
altijd kenmerken, die het mogelijk maken de valse exemplaren op te
sporen. Het is maar dat U het weet.

Van de voorzitter.

e  jaarvergadering  staat  weer  voor  de  deur.  Altijd  een  bestuurlijk
drukke  tijd.  Verslagen  van  de  secretaris,  de  jaarstukken  van  de
penningmeester en de rondzending moet afgesloten zijn. Een dikke

Franco is het gevolg. Gelukkig hebben we een financieel gezond, als je het zo
noemen wilt, bedrijfje, dus echte grote zorgen hebben we niet. 

D
Wel hopen we op een grote opkomst op de algemene jaarvergadering op 21
maart 2003, immers dan kunt U mee beslissen bij het reilen en zeilen van
onze vereniging en Uw belangstelling daarvoor tonen.
In een economisch wat mindere tijd is het ook  belangrijk, dat we niet met
contributieverhogingen behoeven te rekenen. Alhoewel gaat het echt slechter.
De veiling  van van Dieten in den Haag van januari 2003 liet het beeld zien
van  een  welvarend  verzamelaarsvolkje.  Verzamelingen,  losse  zegels  en
series, met name van vóór 1940,  brachten weer meer op dan vorig jaar. De
waarde van postzegels, de oudere wel te verstaan, zit duidelijk in de lift. Ook
gaan  steeds  meer  verzamelaars  zich,  naast  hun  Nederland  collectie,
specialiseren  en dat  vind ik een verheugende ontwikkeling, omdat dan de
hobby verdiept wordt.
Tot slot hoop ik op een goede vergadering, waarvoor ik U allen van harte
mag uitnodigen.

Cor Brons, voorzitter

Resterende bijeenkomsten in 2002

De resterende bijeenkomsten voor 2003
16 mei met veiling                                        
20 juni
19 september met veiling
17 oktober
21 november met veiling
19 december

Beurzen: 15 maart en 15 november

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 21 maart en

18 april 2003.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur



Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van 
onze jaarvergadering

 te 
houden in de Aula van het "Trefpunt" op vrijdagavond 21 maart 2003,
aanvang 19.30 uur (de vergadering zal beginnen om 20.00 uur en de 
veiling om ca. 21.00 uur)

Agenda

1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Notulen van de vorige vergadering 15 maart 2002
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Jaarverslag rondzendverkeer
7. Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe commissie
8. Goedkeuring begroting 2003 en vaststelling van de contributie 
voor 2004
9. Bestuursverkiezing: Aftredend zijn de heren J. Tavenier, M. 
Kooiman en M. Brons jr., die zich herkiesbaar stellen.Eventuele 
andere kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen tot aan de 
aanvang van de vergadering worden opgegeven bij de secretaris.
10. Diverse mededelingen
11. Rondvraag
12. Sluiting

De consumpties zijn de gehele avond
voor rekening van de vereniging!!!!

In aansluiting op de Jaarvergadering wordt, met een korte pauze,
een veiling gehouden (ca. 21.00 uur) zie bijgaande kavellijst. 

Papierdiktemeter

Misschien  vraagt  U  zich  af,  wat  moet  een  postzegelverzamelaar  met  een
papierdiktemeter?  Het antwoord is eenvoudig. De dikte van het papier van
de postzegel meten, hetgeen soms voor de vaststelling van type noodzakelijk
is. Denkt U maar eens aan de tweede emissie. Utrechtse druk en Haarlemse
druk,  beide  met  verschillende  papierdikten.  Ook  zijn  er  kleurverschillen,
maar die zijn erg moeilijk te onderscheiden. De papierdiktemeter is dan een
goed hulpmiddel. 
De eerste  emissie heeft  ook dun en dik papier.  Meestal  op gevoel vast  te
stellen, maar een papierdiktemeter geeft een exact resultaat tot op de 1000ste

millimeter. 
Ik heb er een aangeschaft en ik zal hem de komende avonden meebrengen.
Als U iets te meten heeft, meld U zich maar, want iedereen aanraden om zo’n
meter te kopen is onzin. Je hebt hem zelden nodig en hij is nogal prijzig.

Cor Brons

Franco schrijvers gezocht.

Tot nog toe zijn er sporadisch artikelen verschenen van derden. Begrijpt U
me goed, ik maak Franco met veel plezier, al is het tijdrovend, maar  eens een
artikel van U, over Uw verzameling of algemeen filatelistisch brengt weer
eens wat verandering.  Let  wel  het  gaat  er niet  om iedere Franco met een
artikel te komen, mag wel, maar ook voor één keer is voldoende.
U kunt een artikel inleveren het liefst op floppydisk, maar geschreven is ook
welkom. 

Cor Brons



Emissie 1923 jubileumzegels. 

Oorspronkelijk lag het in de bedoeling 2 zegels uit te geven  ter gelegenheid
van het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, maar plotseling
werd er bij Kon. Besluit een jubileumserie van 11 waarden uitgegeven. De
drukkerij  heeft  de  nodige  problemen  hiermede  gehad,  vandaar  de  vele
soorten perforaties, papierdikte en lange en korte zegels. De zegels werden
ontworpen  door  de  heer  W.A.  Konijnenburg.  Er  zijn  2  verschillende
beeltenissen:  de  ene  de  koningin  en  profil  en  de  tweede  een  gestileerde,
tronende figuur met scepter en rijksappel. Op de verjaardag van de koningin,
31 augustus 1923, waren de zegels van de tronende figuur al verkrijgbaar. Op
de  werkelijke  jubileumdatum,  6  september  1923,  verscheen  de  10ct.  De
overige zegels pas in november 1923.
Door de enorme oplage (300 miljoen zegels) was het niet voldoende om met
een  drukplaat  te  werken.  Er  werden  liefst  86  platen  gebruikt,  waarvan
sommige heel  weinig.  Zegels  van de weinig gebruikte platen vormen een
grote rariteit of zeldzaamheid. Voor iemand die de zegels wil platen een waar
festijn.
De zegels werden gedrukt op papier zonder watermerk, eventuele sporen van
een watermerk kunnen voorkomen, dit ligt aan de werking van het papier. Bij
het  plaatdrukken  worden  de  vellen,  voordat  ze  bedrukt  worden,  eerst  nat
gemaakt.  Doordat  het  papier  nat  wordt,  rekt  het  in  geringe  mate  uit.  De
zegelbeelden worden dus gedrukt op uitgerekt papier. Als dat papier droogt
krimpt  het  zegelbeeld.  De  oorspronkelijke  clichés  zijn  dus  groter  dan  de
afgedrukte zegelbeelden.  
Nu  heeft  papier  2  richtingen  als  we  kijken  naar  de  papiervezels.  De
richtingen ontstaan bij de aanmaak van het  papier.  Papier blijkt in de éne
richting rekbaarder dan in de andere richting, wat grote gevolgen had voor
het plaatdrukken. Vellen papier in de éne richting ingevoerd zullen op een
andere  manier  uitrekken,  dan  vellen  die  in  de  andere  richting  worden
ingevoerd.   Bij  de meeste jubileumzegels  werd  in  één richting ingevoerd,
zodat er slechts één formaat bestaat. Maar bij de 7 ½ , 35 cent en de 5 gulden
werden twee richtingen gebruikt. Het gevolg was langere en minder brede
zegels en kortere wat bredere zegels. 
Ik heb deze zegels lang en kort verzameld en weet dat ze ook voorkomen in
andere waarden. Leuk om te weten en te verzamelen!!!
Er zijn heel wat tandingen, de zeldzaamste is 11 x 11,  die U allemaal kunt
vinden in de catalogus. Bovendien zijn er deels ongeperforeerde exemplaren.
Bekijkt U de zegels eens onder loupe, het zijn echt juweeltjes.

Cor Brons   

genodigden  bezochten  deze  avond.  Bij  binnenkomst  kreeg  ieder  lid  het
bronzen verenigingsspeldje uitgereikt. Het was een geslaagde avond, mede
door de ontvangst met koffie en gebak, later op de avond het koude buffet,
het optreden van een goochelaar en de muziek, de verloting, het dansen enz.
Na afloop werden alle dames op een roos getrakteerd. Tijden de feestavond 
werden de bestuursleden M.C. Kooiman en J. Visser als leden van verdienste
geïnstalleerd. Beide echtgenoten werden met een bloemetje verblijd. 
Wat het aantal leden betreft het volgende:  op 1 januari 2002 hadden we 158
leden, op 1 januari 2003 zijn het er 163, weer een kleine vooruitgang dus.
Helaas moesten we in het jaar 2002 door overlijden afscheid nemen van 2
van onze leden n.l. van de heren F. (Piet) Karreman op 15 april 2002 en van
T.C. (Cor) Slikkerveer op 8 november 2002. 
Namens het bestuur wil ik dit verslag beëindigen met het bedanken van al
degenen, die de vereniging weer belangeloos steunden. In het bijzonder wil
ik noemen alle bestuursleden, de heer Crum, die al 6 jaar alle adresstrookjes
verzorgt,  de  bezorger  in  Heerjansdam  en  Carnisselande,  resp.  de  heren
Vreezen  en  Faas,  de  dames  die  op  de  verenigingsavonden  de  keuken
bemanden  en  onze  adverteerders  in  Franco:  Travel  Company  en  Robert
Broekers.
Barendrecht, 31 december 2002  J.W. Tavenier, secretaris

Oproep!!!!

De penningmeester heeft het verzoek aan alle leden om de contributie zo snel
mogelijk te betalen.
Doet  U  dat  s.v.p.  Aanmaningen  kosten  veel  tijd,  die  beter  besteed  kan
worden.

         Contributie voor 2003 is € 7,-- over te maken op rekening:

                                              2907935
       t.n.v. Penningmstr. Ver.v.Postzegelverz. te Barendrecht 

(nieuwe leden kunnen met de contributie, indien nog niet betaald, € 2,-- aan
inschrijfgeld betalen)



Jaarverslag 2002 van Afd. Rondzendverkeer

In  het  afgelopen  jaar  hebben  100  rondzendingen  plaatsgevonden,  in  het
boekjaar 2001 waren dat er 84. 
Het totaalbedrag dat door de deelnemers is uitgenomen bedraagt € 6074,49
(vorig jaar € 3.850,02) Tegen 5% leverde dit een provisie op van € 307,24.
Het resultatenoverzicht van de rondzending over het jaar 2002.

Lasten Baten
Verzekering  €      41,76  Provisie  €    307,24
Onkosten  €      37,35  Rente giro  €        2,76

   Rentevergoeding  €      27,50
Batig saldo  €     258,39    
  €    337,50    €    337,50

De balans per 31 december 2002 is als volgt
Activa Passiva
Giro  €  2.021,58  Crediteuren  € 2.366,79
Debiteuren  €     745,97  Onkosten  €      37,35
Vordering rente    €      27,50    

    
     
   Schuld aan PV  €    390,91

  € 2.795,05    € 2.795,05

Aan de inzenders van de postzegelboekjes zijn de hen toekomende bedragen
in sept. 2002 en feb. 2003 uitbetaald.
Allen,  die ook dit  jaar  weer hebben meegewerkt  om het  rondzendverkeer
goed te laten verlopen, worden vriendelijk bedankt.

J. Visser, leider rondzendverkeer

Verzoek: de rondzendtassen niet langer dan 3 dagen in Uw bezit te houden,
anders ontwricht U de totale rondzending. Voor vragen of 
bijzonderheden betreffende de rondzending kunt U bellen met de leider 
rondzendverkeer.

V.a. 1 mei a.s. kunt U weer terecht bij mij voor al Uw 1-jarige tuinplanten. ’t 
Fruit 26 Barendrecht tel 614932

Balans 31.12.2002
Activa 2001 2002

Kas  €     193,50  €     102,10 

Giro  €        38,44  €     157,43 

Giro kapitaalrekening  €  7.544,86  €  4.613,98 

Giro rondzending  €     926,49  €  2.021,58 

Debiteuren rondzending  €     339,77  €     745,97 

Overige vorderingen schrift.veil.  €        55,95  €               -   

Nog te ontvangen contributie  €        13,61  €        21,00 

Vooruitbetaalde kosten  €     409,85  €     200,00 

Contributie De Verzamelaar  €        17,02  €               -   

Nog te ontvangen rente  €     148,75  €     105,45 

Fluorlamp  €          0,45  €          1,00 

Watermerkzoeker  €          0,45  €          1,00 

Boeken  €        18,15  €          9,07 

Schrijfbord  €          0,45  €          1,00 

  €  9.707,75  €  7.979,58 

   

Passiva   

Vooruitontvangen contributie  €        76,46  €     197,00 

Crediteuren  €  2.234,04  €  2.366,79 

Nog te betalen zaalhuur   €     188,00 

Te betalen kosten feestavond  €  2.991,15  €               -   

Te betalen kosten   €        37,35 

Reservering jeugdafdeling   €               -   

Kapitaal  €  4.406,11  €  5.190,44 

  €  9.707,75  €  7.979,58 



Begroting 2003
Lasten Baten
Zaalhuur  €    452,00  Contributie  €   1.155,00
Aankoop cat.  €    115,00  Inschrijfgelden  €        10,00
Afschrijvingen  €    210,00  Adv. Franco  €      226,00
Wa verzek.  €      75,00  Rente  €      150,00

Contributie KvK  €      22,00  
Resultaat 
beurzen  €      100,00

Kosten PR  €      25,00  Resultaat veiling  €      300,00
Porti en bezorgkosten  €    235,00  en Yvert  

Representatiekosten  €      25,00  
Provisie 
rondzend.  €      240,00

Bestuurskosten  €    175,00    
Kantben.Franco  €    400,00    
Cosum. 
Bijeenkomsten  €    100,00    
Diverse activiteiten  €      50,00    
Drukwerk  €      25,00    
De Verzamelaar  €      17,00    
Kosten Rondzending  €      75,00    
Assur. Rondzending  €      42,00    
Diverse activiteiten  €      75,00    
Aanschaf PC printer  € 1.700,00  Nadelig saldo  €   1.637,00
     
  € 3.818,00    €   3.818,00

Staat van baten en lasten  

Lasten 2001  2002 

 Zaalhuur  €      419,75  €      452,00 

Aankoop catalogi  €         56,72  €         13,61 

Afschrijvingen  €         19,97  €           9,08 

WA verzekeringen  €         74,05  €         74,04 

Contributie Kamer van Kooph.  €         22,95  €         21,93 

Porti en bezorgkosten  €      328,45  €      164,31 

Representatiekosten  €         45,85  €                -  

Bestuurskosten  €      290,55  €      165,46 

Speldjes  €      168,70  €      209,85 

Kantoorbenodigdheden/Franco  €      517,31  €      324,50 

Consumpties bijeenkomsten  €         70,70  €         91,34 

De Verzamelaar  €         19,29  €         34,02 

Onkosten rondzending  €         31,76  €         37,35 

Assurantie rondzending  €         41,76  €         41,76 

Afboeking debiteur  €         64,94  €                -  

Kosten feestavond  €   2.991,15  €                -  

Batigsaldo  €                -    €      784,33 

  €   5.163,89  €   2.423,58 

Baten   

Contributie leden  €   1.067,74 €    1104,39
Contributie jeugdleden  €         15,88  €                -  

Inschrijfgelden  €           7,26  €         12,00 

Rente  €      219,62  €      145,21 
Resultaat veilingen en verk. 
Yverts  €      310,27  €      302,41 

Resultaat schrift. Veilingen  €         55,95  €         55,14 

Resultaat beurzen  €      171,08  €      107,88 

Opbrengst Loterij   €      132,15 

Opbrengst advertenties  €      213,28  €      226,90 

Vrijval voorziening jeugdafd.  €      277,40  €                -  

Provisie rondzending  €      204,58  €      307,24 

Rente rondzending  €         17,33  €         30,26 

Diverse rondzending  €         19,85  €                -  

Nadelig saldo  €   2.583,65  €                -  

  €   5.163,89  €   2.423,58 



Veiling vrijdag 21 maart aanvang 21.00 uur
x gebruikt

xx ongebruikt (met plakker(rest))

xxx postfris  
NR.   omschrijving cat.w inzet
      € €

1 xxx vnl. Nederland + iets diversen in insteekboekje  bod
2 x 4 Insteekkaarten met MOTIEF w.o. veel velletjes/series  1,50
3  IMPORTA PS I enveloppen album + hoes z.g.a.n.  1,25
4  IMPORTA PS I enveloppen album + hoes z.g.a.n.  1,25
5  IMPORTA PS I enveloppen album + hoes z.g.a.n.  1,25
6 xxx Nederland PB 3 a     KOOPJE! 4,55 1,00
7 xxx Nederland PB 5     KOOPJE! 3,20 0,50
8 xxx Nederland PB 7 a & 7 b     KOOPJE! 9,10 2,00
9 xxx Nederland PB 9 af     KOOPJE! 12,50 4,00

10 xxx Nederland PB 10 af     KOOPJE! 14,75 3,00
11 x Nederland PB nr. 29 Rode Kruis 1983 5,70 1,00
12 xxx Nederland PB nr. 37 Decemberzegels 1987 KOOPJE 18,15 4,00
13  DAVO album voor automaatboekjes  2,00
14 x Nederland nr. 1 37,50 2,00
15 x Nederland nr. 346/349 95,25 15,00
16 xxx Canada 2 velletjes  bod
17 fdc 20 FDC's vnl. Nederland onbeschreven  bod
18 fdc Nederland E 50 onbeschreven / open klep     KOOPJE! 17,50 4,50
19 fdc Nederland E 51 onbeschreven / open klep     KOOPJE! 30,00 7,50
20 fdc Nederland E 56 onbeschreven / open klep     KOOPJE! 37,50 9,50
21 fdc Nederland E 57, 58, 60, 61 onbeschreven / open klep 58,00 12,50
22  2 LP enveloppen gefrankeerd met NI lp 11 & Ned. Port 77  4,00
23 xxx Nederland nr. 102/103 Hulpuitgifte 1919 POSTFRIS 220,00 100,-
24 xxx Nederland nr. 132/133 Opruimingsuitgifte POSTFRIS 210,00 100,-
25 xxx Nederland nr. 144/148 Vliegende Duif POSTFRIS 96,50 45,00
26 xxx Nederland nr. 267/268 Herdenkingszegels POSTFRIS 90,00 42,00
27 xxx Nederland nr. 274/277 Zomerzegels 1935 POSTFRIS 120,00 56,00
28 xxx Nederland nr. 287/288 Universiteit Utrecht POSTFRIS 18,50 9,00
29 xxx Nederland nr. 310/312 Jubileumzegels POSTFRIS 17,00 8,00
30  IMPORTA insteekboek Climax 8 (8 bladzijden) ledig  0,50
31  Fil-I-Safe insteekboek (16 bladzijden) ledig  1,50
32  3 IMPORTA PS populair FDC albumpjes  bod
33  Profil verzamelband PTT post  bod
34  IMPORTA EDB album + cassette NIEUW     KOOPJE!  1,50
35  IMPORTA PS I enveloppen album  bod
36  Insteekkaart met circa 360 aantekenstrookjes R'dam  5,00
37  Insteekkaart met circa 360 aantekenstrookjes R'dam  5,00
38  Insteekkaart met circa 360 aantekenstrookjes R'dam  5,00
39  Insteekkaart met circa 360 aantekenstrookjes R'dam  5,00
40  Insteekkaart met 56 aantekenstrookjes diverse plaatsen  1,00

   € €
41  Maandblad Philatelie jaargang 1989  1,00
42  Maandblad Philatelie jaargang 1990  1,00
43  Maandblad Philatelie jaargang 1991  1,00
44  Maandblad Philatelie jaargang 1992  1,00
45  Maandblad Philatelie jaargang 1993  1,00
46  Maandblad Philatelie jaargang 1994  1,00
47  Maandblad Philatelie jaargang 1995  1,00
48  Maandblad Philatelie jaargang 1996  1,00
49  Maandblad Philatelie jaargang 1997  1,00
50  Maandblad Philatelie jaargang 1998  1,00
51  Maandblad Philatelie jaargang 1999  1,00
52  Maandblad Philatelie jaargang 2000  1,00
53  Maandblad Philatelie jaargang 2001  1,00
54  Maandblad Philatelie jaargang 2002  1,00
55 fdc Nederland 42 stuks tussen E86 - E269 onbeschreven 96,65 6,00
56 fdc Nederland tussen E305 - E336 onbeschreven 47,65 3,50
57 fdc Nederland tussen E141 - E160 onbeschreven 36,50 3,00
58 fdc nederland tussen E119A - E 283 onbeschreven 29,25 1,50
59 fdc Nederland E133 onbeschreven 13,65 2,50
60 fdc Nederland E 85 onbecshreven 10,25 2,00
61 xxx Nationale Herdenkingszegels Troonwisseling  4,00
62  3 Luchtpost enveloppen w.o. Eerste vluchten  3,00
63 xxx Nederland nr. 350 / 355 35,00 15,00
64 xxx Nederland nr. 641 / 645 32,85 13,50
65 xxx Nederland nr. 1052 / 1054 + koeienpaar 36,10 10,00
66 xxx Dienstzegels nr. 44 / 58 16,00 9,00
67 x Dienstzegels nr. 25 / 26 20,50 5,00
68 x 3 Insteekboeken engross Nederland  12,00
69 xxx Ned. Antillen & Suriname in insteekboek 132,00 13,00
70  DAVO album de luxe deel II ledig  7,50
71 xxx Nederland nr. 379 a/d Vliegende Duif tezamenhangend 13,00 3,75
72 xxx Nederland nr. 392/396 Zomerzegels 1941 5,75 1,75
73 xxx Nederland nr. 402/403 Legioenzegels 1942 11,00 3,25
74 xxx Nederland nr. 428/442 Bevrijdingszegels 14,70 4,75
75 xxx Nederland nr. 495/499 Kinderzegels 1947 6,45 2,00
76 xxx Nederland nr. 508/512 Kinderzegels 1948 8,05 2,50
77 xxx Nederland nr. 556/560 Kerken in oorlogstijd 1950 102,50 36,00
78 xxx Nederland nr. 588/591 Jubileumzegels 1952 12,00 3,75
79 xxx Nederland nr. 612/616 Kinderzegels 1953 25,00 8,75
80 xx Nederland nr. 681/682 Europa-zegels 1956 KOOPJE! 75,00 15,00
81 xxx Nederland nr. 683/687 Kinderzegels 1956 16,00 4,75
82 xxx nederland nr. 700/701 Europa-zegels 1957 12,50 3,75
83 xxx nederland nr. 774/776 Frankeerzegels 1962 13,80 4,25
84 xxx nederland nr. 1098/1102 blok van 9 + blok van 4 14,95 4,75
85  UNTEA diverse waarden op insteekkaart x / xx / xxx 30,00 6,75



      € €
86 x Indonesië RIAU nr. 23/25 (vette gesloten letters in zwart) 40,00 14,00
87 xx Indonesië RIAU nr. 26/32 (vanaf 1958) 6,00 1,75
88 xx Indonesië RIAU nr. 33/41 (vanaf 1960) 25,00 8,75

89 x
Suriname nr.25 (15 CT, GRIJS) & NR.26 (20 CT, 
LICHTGROEN) 7,15 2,50

90 xx Suriname nr. 206/209 Koninklijke familie 8,40 2,00
91 xxx Suriname nr. 220/228 Wilhelmina 1945 9,65 4,00
92 xx Suriname nr. 249/256 Cijfer 7,75 2,00
93 x Ned. Indië nr. 167/170 Jeugdzorgzegels 1930 13,50 4,00
94 x Ned. Indië nr. 172/175 Witte Kruis-zegels 1931 17,00 5,00
95 x Ned. Indië nr. 176/179 Leger des Heils 1932 8,50 2,75
96 x Ned. Indië nr. 269/270b (vertikaal samenhangend) 6,85 2,75
97 xxx Ned. Indië nr. 317/321 & 322/325  4,50 1,50
98 xx Nederland nr. 402B Blok Legioenzegels  150,00 26,00
99 x nederland nr. 4 (5 ct., blauw)  20,00 6,75

100 x Nederland nr. 5 (10 ct., rood) 10,00 3,00
101 x Nederland nr. 6 (15 ct., oranje) 120,00 40,00
102 x Nederland nr. 29 (2,5 gld., rood en blauw)  135,00 42,00
103   MICHEL Europa catalogus 2 delen A-Z 1992/93   2,50
104 xxx Bundeltje insteekkaarten vnl. Indonesië    bod
105   Bundeltje lectuur w.o. catalogi (mevius, borek)   bod
106   7 Luchtpoststukken w.o. aardig     bod
107 x Insteekkaartjes met vnl. Ned. Indië   bod
108   Poststukken in album (aardig materiaal)   7,00
109 xxx Indonesië partij (zeer hoge cat.waarde!!!)   7,50
110 x Nederland insteekboek w.o. beter materiaal   7,50
111 xxx Nederland partij vnl. postfris (rondzending?) Hoge cat.w.   7,50
112 xxx Nederland samenstelling diversen, hoge cat.waarde!   5,00
113 xxx Nederland samenstelling diversen, hoge cat.waarde!   5,00
114 xxx Insteekboek Indonesië engross (zeer hoge cat.waarde!)   6,50
115 x Voorraad NEDERLAND gebruikt vanaf 1977 tot heden    

   
betere series in aantallen aanwezig alsmede 
bundeltje    

    velletjes kinderzegels. Alles in zeer goede kwaliteit!!!    
    Mooie koop, zeer hoge cat.waarde! LAGE INZET!!!   65,00

Postzegel- en muntenbeurs
op 15 maart in het Kruispunt

zie elders in dit blad!!!!

Postzegel- en muntenbeurs.

Let op!!!!!!!!

Onze vereniging heeft weer een beurs georganiseerd in de
week voorafgaande aan  onze jaarvergadering.

Op  15  maart  2003,  aanvang  12.30
uur,  is  er  een  postzegel-  en
muntenbeurs  in  het  Kruispunt.  De
beurs eindigt om 17.00 uur.

U komt toch ook.

(Er kunnen ook zegels of verzamelingen getaxeerd worden.)


