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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 



Begroting 2004
Lasten Baten

Zaalhuur  €        490,00 Contributie  €     1.148,00 

Aankoop cat.  €           60,00 Inschrijfgelden  €           10,00 

Afschrijvingen  €        600,00 Adv. Franco  €        265,00 

Wa verzek.  €           75,00 Rente  €        140,00 

Contributie KvK  €           28,00 Resultaat beurzen  €        100,00 

Kosten PR  €           25,00 Resultaat veiling  €        325,00 

en Yvert

Representatiekosten  €        170,00 Provisie rondzend.  €        240,00 

Overige kosten  €           80,00 Loterijen  €        110,00 

Franco + bezoriging  €        625,00 

Cosum. Bijeenkomsten  €        140,00 

Diverse activiteiten  €           50,00 

Drukwerk  €           25,00 

Kosten Rondzending  €           80,00 

Assur. Rondzending  €           42,00 



Contributie.
Als U de cijfers van de vereniging bestudeert, zult U tot de slotsom komen dat we
er niet slecht voorstaan. Let wel we hebben in 2003 een negatief resultaat, maar
dat komt door relatief grote afschrijvingen  en nauwelijks door minder inkomsten.
Toch wil het bestuur voorstellen de contributie in 2005 met € 1,-- te verhogen tot
€ 8,-- per jaar. Daarnaast zal het voorstel gedaan worden de consumptieprijs te
stellen op € 0,60, zodat de “keuken” iets minder “verlies” oplevert. 
Waarom, het gaat toch goed? Een goede traditie binnen de vereniging is, dat er om
de 5 jaar een feestavond wordt georganiseerd en daar sparen we min of meer de
voorafgaande  5  jaar  voor.  Na  die  feestavond  willen  we  ook  nog  een  redelijk
bedrag  in  kas  hebben,  zodat  we  een  buffer  hebben  voor  “(nog)  onbekende
uitgaven”.  Bovendien  willen  we  in  Franco  meer  kleur  aanbrengen,  wat  de
aanmaakprijs verhoogt. 
We  hopen  dat  U  begrip  zult  hebben  voor  de  verhogingen,  want  alhoewel  de
contributie misschien wel tot de laagste in het land behoort, het  ligt niet in de
bedoeling daarin wezenlijk verandering te brengen.

Cor Brons, voorzitter.
-----------------------------------------------------

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van 
onze jaarvergadering

 te 
houden in de Aula van het "Trefpunt" op vrijdagavond 19 maart 2004, 
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 21 maart 2003
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag rondzendverkeer
6. Jaarverslag penningmeester
7. Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe commissie
8. Goedkeuring begroting 2004 en vaststelling van de contributie voor 
2005
9.  Bestuursverkiezing:  Aftredend  is  de  heer  C.J.  Brons,  die  zich  als
voorzitter herkiesbaar stelt. De heer C.W. Visser zal aftreden en in zijn
plaats wordt de vergadering voorgesteld de heer A. Vink te benoemen,
die  het  bestuur  de  taak  van  penningmeester  wil  toe  vertrouwen.
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. 

Op 6 september was de vereniging vertegenwoordigd door 2 bestuursleden
aanwezig bij de opening van het verbouwde gemeentehuis.

Op 4 oktober was de vereniging present bij de Infomarkt Carnisselande in de
Sporthal Waterpoort aan het Middeldijkerplein. 

Ook  bezochten  2  bestuursleden  op  20  oktober  de  vergadering  in  het
gemeentehuis  betreffende  de  resultaten  van  een  enquête  over
vrijwilligersbeleid.

Op de bestuursvergadering, gehouden op 14 februari 2003, is besloten enkele
bestuursleden  een  kleine  jaarlijkse  vergoeding  te  geven  voor  gemaakte
onkosten. Tot en met 2002 hebben de bestuursleden nooit onkosten bij de
vereniging gedeclareerd. Om ook in de toekomst een bestuursfunctie niet al
te onaantrekkelijk te maken is dit besluit genomen. 

In  het  jaar  2003  werd  tijdens  het  bestaan  van  de  vereniging  de  grootste
uitgave gedaan, n.l. voor de aankoop van een laptop met printer. Deze laptop
heeft  al  vele  diensten  bewezen,  o.a.  diapresentaties  op  beurzen  en  de
infomarkt en ook voor de financiële administratie, de ledenadministratie, het
bestuursverloop enz. enz. Bij de 2 maandelijkse veilingen is ze nu al bijna
onmisbaar,  het  afrekenen  van  de  gekochte  kavels  na  de  veiling  kan  veel
sneller gebeuren als voorheen. 
Namens het bestuur wil ik dit verslag beëindigen met het bedanken van al
degenen,  die  de  vereniging  weer  belangeloos  steunden.  In  het  bijzonder
bedank  ik  alle  bestuursleden,  de  heer  Crum,  die  al  7  jaar  lang  alle
adresstrookjes  verzorgt,  de  bezorgers  van  “Franco”in  Heerjansdam,
Carnisselande en Ridderkerk resp. de heren Vreezen, Faas en Vlasblom, de
dames  die  op  de  verenigingsavonden  de  keuken  bemannen  en  onze
adverteerders in “Franco”, t.w. Travel Company, Robert Broekers en Martin
Brons.

Barendrecht, 31 december 2003
J.W. Tavenier, secretaris

  

Met dank aan de secretaris geplaatst.

Redactie

               Jaarverslag afdeling rondzending 2003
101 rondzendingen zijn er dit jaar verzonden. Door de deel- nemers van de 
rondzendingen is er voor € 4.502,14 uitgenomen. In het jaar 2002 was dit      
€ 6.074,49. Dit is sinds vele jaren een lagere omzet.(zie voor cijfers de V en W)



Postzegelen en de computer.



Er is weer een nieuwtje. Michel, van de catalogus, heeft een programma op 
computer, dat tandingen kan meten en Duitse postzegels kan zoeken. 

Tandingen meten:
Benodigdheden een computer en een scanner. Het programma kopen op CD-
rom, kosten € 49,--. Na de installatie van de CD-rom moet een bijgeleverd
plastic velletje ingescand worden en in het programma worden opgeslagen.
Dit geeft het programma keurig netjes aan. Als dit scannen van het velletje
gebeurd is, kan het velletje in de doos worden opgeborgen en is niet meer
nodig, behalve wanneer het programma weer moeten worden geïnstalleerd.
De  zegel,  zegels,  ook  op  enveloppe,  worden  ingescand  en  in  het
dialoogvenster  kan  op  tandingmeten  worden  gedrukt.  Er  verschijnt  een
vierkantje dat uitgerekt kan worden tot voorbij de te meten zegel. Als dit is
gebeurd  en  het  uitgerekte  “vierkantje”   over  de  tanding  wordt  gelegd,
verschijnt  de  meting  in  desgewenst  3  cijfers  achter  de  komma.  Na  het
volledig te hebben getest ben ik hier enthousiast voor geworden. 
Natuurlijk kan het ook met een tandingmeter, maar dit is nauwkeuriger en bij
twijfel gevallen en zegels op enveloppe een perfecte remedie.

Zegels zoeken.
Deze  CD-rom  wordt  “gratis”meegeleverd.  Na  installatie  wordt  weer
gevraagd niet een plastic velletje, maar een stukje karton, bijgeleverd, met
veel kleuren in te scannen. Na scannen wordt e.e.a. opgeslagen en het plaatje
kan in de doos. 
Als er een Duitse zegel wordt gescand heeft het programma hem in no time
gevonden en vermeldt het catalogusnummer er bij. Voor wie niet zo veel met
de catalogus bezig is, is het een goede methode om het zegel op te sporen,
immers Duitsland is knap ingewikkeld. De test verliep niet altijd vlekkeloos,
maar een gegeven paard mag je niet in de bek kijken.

Wie  meer  wil  weten  over  de  programma’s  kan  zich  bij  mij  op  een
verenigingsavond melden.

Cor Brons

Beurs in het Kruispunt

       Op 20 maart a.s. aanvang 12.30 uur. U komt toch ook!

Van de voorzitter.

p  19  maart  a.s.  zal,  tijdens  de  bijeenkomst,  de  algemene
jaarvergadering worden gehouden. De balans enz. en het jaarverslag,
de  notulen  stonden  al  in  het  nummer  van  januari  jl.,  zijn  in  dit

nummer  van  Franco  opgenomen.  U kunt  daar  uit  constateren,  dat  het  de
vereniging goed gaat. Het ledental neemt zeker niet af, maar we streven er
naar dit nog te laten stijgen. De vergadering geeft U de gelegenheid positief
bij te dragen aan het wel en wee van onze “club”. Maakt U daarvan gebruik!!

O
De vergadering begint om 20.00 uur, zie de oproep elders in dit blad . Het
hoeft geen betoog, dat we een grote opkomst verwachten, ondanks het feit dat
niet iedereen op een vergadering zit te wachten. Maar het is wel de kans om
blijk te geven van Uw belangstelling voor het clubgebeuren en dit mede vorm
te geven.
Vergeet U het niet 20 maart is er een beurs in het Kruispunt, aanvang
12.30 uur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cor Brons

Resterende bijeenkomsten in 2002

Overige ledenavonden in 2004:
21 mei met veiling alle avonden

18 juni altijd aanvang (19.30)
17 september met veiling veiling (21.00)
15 oktober
19 november met veiling
17 december

Beurzen in het Kruispunt
20 maart

                   { aanvang beurzen (12.30 uur)
16 oktober 

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 19 maart en 16

april 2004.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur



Naast  de  wereldcatalogus  geeft  michel  ook  diverse  gespecialiseerde  en
themacatelogi uit.

Stanley Gibbons (Engels) is aan te bevelen voor de verzamelaar van Groot-
Brittannië en zijn voormalige koloniën.
Stanley  Gibbons  is  de  uitgever  van  onder  andere  een  eenvoudige
wereldcatalogus bestaande uit vier delen. In deze catalogus ontbreken onder
andere de souvenirvelletjes, spoorwegzegels en telegraafzegels.
Informatie wordt slechts in beperkte mate verstrekt. Toch een aantrekkelijke
catalogus  die  alle  verschenen  zegels  keurig  op  een  rijtje  heeft  staan  met
prijsnotering.  Er  wordt  nogal  eens  verwezen  naar  andere  plaatsen  in  de
catalogus, dit is niet altijd handig. De totale prijs voor de vier delen bedraagt
ongeveer  200,00  Euro.  Daarnaast  worden  er  nog  enkele  gespecialiseerde
catalogi en thematische catalogi uitgegeven.

Themacatelogie 

Voor de verschillende thema’s zijn bij de NVPH handelaren gespecialiseerde
themacatalogi  te  koop.  Bij  de  verschillende  gespecialiseerde  verenigingen
kunt u een advies krijgen welke catalogus voor uw thematische verzameling
het meest geschikt is.
Veel  gespecialiseerde  verenigingen geven ook in eigen beheer  catalogi  of
checklijsten uit.

CD-ROM en DVD

Zowel de speciale postzegelcatalogus Nederland en Overzeese gebieden als
de Juniorcatelogus Nederland van de NVPH worden op cd-rom uitgegeven.
Ook de firma Software Generation geeft onder de naam Collect-A-ROM
Diverse filatelistische catalogi op cd-rom en dvd uit.
De cd-rom’s van Nederlandse bodem zijn van uitstekende kwaliteit.
Collect-a-ROM geeft verschillende combinatiecatalogi uit op cd-rom en dvd.
Het assortiement bestaat o.a uit België, Benelux, Indonesië en Suriname en
West  Europa  deel  1,  2,  3,  en  4  Al  deze  cd-rom’s  en  dvd’s  zijn  volledig
Nederlandstalig,  hebben een zeer  uitgebreid thematisch register  (ruim 400
thema’s) en een snelle zoekfunctie. Op elke Collect-A-ROM cd-rom is een
filatelistische encyclopedie  opgenomen met  diverse filatelistische artikelen
en algemene filatelistische informatie.
Voor  meer  informatie  kunt  u  de  site  van  Collect-A-ROM  raadplegen
(www.collectarom.club.tip.nl)
                                                                           
                                                                                                           w.v

http://www.collectarom.club.tip.nl/


       Verslag van het verenigingsjaar 2003

Ook in  het  37ste jaar  van  het  bestaan  van  de  vereniging  organiseerde  het
bestuur weer 10 maandelijkse ruil- en contactavonden op de 3de vrijdag van
de maand (excl. juli en augustus) in de Aula van het “Trefpunt”. Op 5 van
deze avonden werd een veiling gehouden, terwijl op de overige 5 avonden
een loterij werd georganiseerd, terwijl tevens op 21 maart de jaarvergadering
plaats vond.

 Ook dit jaar werden de avonden gemiddeld door ongeveer 45 leden bezocht.
Evenals vorig jaar werd de bij de Aula behorende keuken weer “bemand”
door echtgenoten van leden, die voor de consumpties een eenheidsprijs van
€ 0,50 rekenden. 

Ons bestuurslid, de heer Kooiman, organiseerde op de zaterdagen 15 maart
en 15 november een postzegel-  en muntenbeurs  in de foyer van Cultureel
Centrum “Het Kruispunt”.  In de plaatselijke bladen,  alsmede op Radio en
T.V.  (Locomkabelkrant)  werd  aandacht  besteed  aan  deze  evenementen  en
mede hierdoor werden deze middagen door vele leden als niet leden bezocht.
Ons bestuurslid, de heer Visser, organiseerde ook weer het rondzendverkeer.
Hieraan  nemen ook veel  leden deel,  die om de één of  andere  reden onze
verenigingsavonden niet kunnen bezoeken. 

Ons  verenigingsblad  “Franco”verscheen  5  maal.  Dit  blad  dient  o.a.  als
uitnodiging voor de avonden, maar vermeldt naast de namen, adressen en tel.
nummers  van  de  bestuursleden  ook de  op de  veiling te  verkopen  kavels.
Verder vindt U hierin diverse filatelistische verhandelingen, mededelingen,
aankondigingen  enz.  “Franco”wordt  praktisch  alleen  geredigeerd,
samengesteld en gedrukt door onze voorzitter, de heer C.J. Brons.

Naast  een  kleine  bibliotheek  van  filatelistische  boeken,  beschikt  de
vereniging ook altijd over de laatste Yvert catalogi. De Yverts kunnen door
alle leden worden geleend bij onze secretaris. Het bestuur verzoekt U i.v.m.
de zwakke inbinding van de Yverts deze voorzichtig te behandelen en zeker
hieruit geen gedeelten te kopiëren, daar ze hierdoor geheel uit elkaar vallen. 
Wat het aantal leden betreft het volgende. Op 1 januari 2003 hadden we 163
leden, op 1 januari 2004 waren het er 164, een toename van 1 lid. Als ieder
lid nu eens in 2004 voor 1 nieuw lid zou zorgen ….?

Ook dit jaar moesten we helaas door overlijden afscheid nemen van 2 van
onze leden, n.l. de heer L. Rotermundt in maart en de heer J.H. Kleinschmidt
in november jl.



                                                   
Contributie 2004

De contributie over 2004 bedraagt € 7,--. Wij verzoeken alle leden dit bedrag
nu over te maken op:

girorekening 2907935
t.n.v. Penningmstr. Ver. v. Postzegelverz. te Barendrecht
onder vermelding van contributie 2004

Nieuwe  leden  worden  verzocht  dit  bedrag  te  verhogen  met  €  2,50
inschrijfgeld (zo nog niet betaald).

Doet U allen dit meteen, dat bespaart ons veel administratieve rompslomp.

Het Bestuur

               



                                            

Nr. 1/7
***

€ 735,-

LP
12/13

€ 150,-

287/28
8

*** €

402b/403b   
€159,- ***
€  95,- **
€120,- *

Luxe couvert
Nr. 84/86

€ 175,-

POSTFRIS POSTFRIS
POSTFRIS

Nr. 102/103 €110,- Nr. 310/312 €  10,20 Nr. 474/486 €  61,25
Nr. 132/133 €105,- Nr. 327/331 €    6,75 Nr. 550/555 €  34,25
Nr. 166/168 € 13,50 Nr. 332/345 €  17,90 Nr. 556/560 €  51,25
Nr. 203/207 € 48,90 Nr. 350/355 €  19,25 Nr. 563/567 €  17,50
Nr. 212/219 €115,- Nr. 356/373 €103,- Nr. 568/572 €  20,-
Nr. 220/223 €  33,- Nr. 356a/356d €  60,- Nr. 573/577 €  15,-
Nr. 248/251 €  78,- Nr. 374/378 €    8,15 Nr. 578/581 €  16,25
Nr. 267/268 €  54,- Nr. 379/391 €    5,75 Nr. 592/595 €  50,-
Nr. 265/266 €  49,- Nr. 379a/379d €    6,50 Nr. 617/640 €  22,50

Postzegelboekje nr. 6c postfris € 11,50
Postzegelboekje nr. 9cf postfris € 32,50
Postzegelboekje nr. 9ef postfris € 80,-

AMPHILEX ’67 vellen postfris € 60,-

Nr. 90/100 (2½ct/5gld, Jubileum) ** €240,-
Nr. 136/138 (10/35ct, Tentoonst.) ** €  64,-
Nr. 346/349  (1/10gld, Konijnenburg) ** €195,-

Dienst nr. 1/8 luxe gebruikt €120,-
Dienst nr. 9/15 luxe gebruikt €  25,-
Dienst nr. 16/19 luxe gebruikt €  18,-
Dienst nr. 20/24 luxe gebruikt €    2,50
Dienst nr. 25/26 luxe gebruikt €    8,-
Dienst nr. 27/43 luxe gebruikt €    3,50
Dienst nr. 44/58 luxe gebruikt €    6,-

Doorlopend te koop gevraagd;
Nederland & Overzeese

Gebiedsdelen
Onze interesse gaat vooral uit naar

klassiek materiaal
Betaling á contant

Indien gewenst bezoek aan huis

01806-17147
Martin Brons

Nieuwe leden

De heer P.C. Vonk
De heer A. Hessler

                                 Allen van harte welkom



Catalogi

Het belangrijkste hulpmiddel van de filatelist is ongetwijfeld de catalogus. 
Een verzamelaar is blind zonder goede catalogus, en niet in staat een mooie 
verzameling op te bouwen.
In z’n algemeenheid geldt dat voor een bepaald land het beste de in dat land 
zelf uitgegeven catalogus gebruikt kan worden.
Soms is de taal of verkrijgbaarheid in Nederland een probleem.
De gespecialiseerde filatelistenverenigingen zijn vaak goed op de hoogte van 
de meest geschikte catalogus voor een bepaald land of gebied.

Nederland
 
De NVPH geeft voor verzamelaars van Nederland twee verschillende catalogi
uit:   de  speciale  catalogus  Nederland  en  Overzeese  gebiedsdelen  en  de
juniorcatalogus.  De  junior  catalogus  verschijnt  jaarlijks  in  januari  en  de
speciale  catalogus  in  september.  De  nummering  in  deze  catalogi  is  voor
Nederlandse zegels de standaardnummering.

Wereld

Het aantal uitgevers van wereldcatelogi is zeer beperkt. De belangrijkste voor
de Europese markt zijn Yvert et Tellier, Michel en de Stanley Gibbons.
Scott  is  ook  een  belangrijke  uitgever  maar  deze  is  meer  gericht  op  de
Amerikaanse markt.

Yvert  et  Tellier (Frans)  is  een  veel  gebruikte  wereldcatalogus  voor
verzamelaars die verschillende landen verzamelen. Zowel de vakhandel als de
inzenders van rondzendboekjes gebruiken de Yvert nummering. De complete
wereldcatalogus, inclusief Frankrijk, omvat op dit moment veertien delen en
kost compleet ongeveer 400,00 Euro. Om de ongeveer vier jaar verschijnt er
van elk deel een nieuwe versie. Voor de Europa delen is dat om de twee jaar.

Michel (Duits) is een kwalitatief zeer indrukwekkende catalogus, die steeds
meer  terrein  wint  ten  opzichte  van  de  Yvert  en  Tellier  door  de  degelijke
opzet.
De aanschaf van de hele wereldcatalogus, tien delen, is fors, ongeveer 600,00
Euro,  maar  is  redelijk  voor  wat  geleverd  word.  De  prijsnotering  van  de
postzegels is veelal realistisch. Voor Duitsland en Oost-Europa verzamelaars
is de Michel catalogus de standaard en een must.
Voor  de  gespecialiseerde  verzamelaar  is  deze  catalogus  aan  te  bevelen
vanwege de gedetailleerde informatie. De delen voor Europa worden jaarlijks
vervangen, de andere delen om de ongeveer vier jaar.

   Beurs in het Kruispunt

 

20 maart 2004
 

vindt er een postzegel- en muntenbeurs 
plaats in gebouw 

Het Kruispunt.

Aanvang 12.30 uur       

Leden en niet-leden zijn van harte welkom

                         

  zegt het voort.





Veranderingen bij het veilen.

Gezien de opgedane ervaringen in de laatste 4 veilingen hebben wij besloten,
in verband met de afwikkeling na de veiling, voortaan uitsluitend op nummer
te laten bieden. Dit betekent voor U, dat U voor de veiling een nummer moet
pakken,  vergeet  niet  in de lijst Uw naam achter het  nummer te schrijven,
zodat U met Uw nummer kunt bieden. 
Nadat U het sein heeft gekregen, dat kan worden afgerekend, levert U Uw
nummer weer in en U krijgt de rekening. Na betaling kunt U de kavels met de
rekening afhalen bij  de veilingmeester.  U wordt verzocht de kavels niet
meer zelf te pakken.
Wij doen ons uiterste best e.e.a. zo snel mogelijk af te wikkelen, maar enige
tijd moet ons worden gegund om het geheel foutloos te organiseren. 
Gaarne Uw medewerking.

Speldjes

Speldjes. Leden die nog geen speldje van de vereniging hebben, kunnen dit op 
ledenavonden afhalen bij de secretaris de heer J. Tavenier.

Die arme Yverts   
       In het verslag van de secretaris heeft U het al kunnen lezen, de Yverts zijn

zwak    ingebonden.  Bij  normaal  gebruik  gebeurt  er  niets,  maar  fotokopieën
maken    en de Yvert op de glasplaat persen, ja daar kan hij niet tegen. Doet U
dat niet meer s.v.p. Het zijn ten slotte andermansspullen.
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