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

            Oranjestraat 5, 2991 CK Barendrecht   0180-612375
Penningmeester: A. Vink  

     Klipper 42, 2991 KK Barendrecht    0180-614197
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/Rondzending      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 



_______________________________________________________________________

                                                             Vrijetijdskleding

       Shirts

   Pantalons

       Pullovers
    ‘t Vlak 13

    Barendrecht              _____________________________________________

Vereniging van Postzegelverzamelaars

Barendrecht

Jaargang 5 nr. 2                                                            Maart  2005
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20 mei met veiling
17 juni
16 september met veiling
21 oktober
18 november met veiling
16 december

Van de voorzitter

it is al weer het laatste nummer voor de vakantie. Wat gaat de tijd
toch snel. Na de jaarvergadering, waarin Jan Visser werd benoemd
tot  erelid,  heb  ik  zoals  afgesproken  telefonisch  contact  met  hem

gehad. Hij was erg blij met mijn mededeling en ik kan U melden, dat hij het
erg naar zijn zin had en de verhuisperikelen bijna ten einde waren. 

D
Na  de  vakantie  richten  wij  ons  op  het  40-jarig  bestaan.  Eerst  wordt  de
commissie  samengesteld  en  wij  zullen  enige  leden  daarvoor  benaderen.
Natuurlijk bent U welkom met ideeën, maar dan graag vóór 1 oktober 2005
en vrijwillig aanmelden voor de feestcommissie kan vanzelfsprekend ook.
In dit nummer een oud artikel van het Nederlandsch Postmuseum uit 1947
over de uitgifte uit 1867.
Rest mij U een goede vakantie te wensen, hoewel wat vroeg.
 

Cor Brons

Resterende bijeenkomsten in 2002

Overige ledenavonden in 2005:
                                              alle avonden

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 20 mei met

veiling en 17 juni 2005.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur

  altijd aanvang      

(19.30)
veiling begint om 

(21.00)

Beurzen:

26 november

Dit kwamen we 
tegen in een oud 
boekje van het 
Postmuseum.
Wie interesse 
heeft kan bij 
ondergetekende 
het kaartje van de 
10, 15, 20, 25 en 
50 ct aanvragen.
Cor Brons



  

Bibliotheek       

Deze boeken worden gratis uitgeleend aan de leden  0180-613033.
1. Over postzegels gesproken van A. Schwenzfenger

Handleiding voor de beginnende verzamelaar
2. De Philatelist van J.A. v.d. Vlis

Handleiding voor de beginnende en gevorderde verzamelaar.
3. Afstempelingen emissie 1852 van Nederland van A.M.A. v.d. Willigen

Geschiedenis over de eerste stempels op postzegels
4. Nationale Postzegel Tentoonstelling IJsselpost 86

Diverse verhandelingen over filatelie
5. Filatelie Encyclopedie

Duizenden vragen worden beantwoord
6. Ongewenste uitgiften en maakwerk in de filatelie van de Sticht. Jeugdwerk
7. ABC deel 1 (handleiding voor beginners)
     ABC deel 2 (handleiding voor gevorderden)
8. Schweizer Briefmarken (Duits) 2 delen
9. De vervalsingen van Nederland & O.G. 2 delen
10. Jaarverslag 1994 PTT Museum
11. Postzegelwetenswaardigheden uit de oude doos (van 1932 af)
12. De ware postzegelverzamelaar 3 delen, waarin uitgebreide info over o.a. de 

Nederlandse zegels
13. Michel 3 delen Stempel-Handbuch
14. 8 delen Deutsche Dienstpost Handbuch und Stempelkatalog
15. Michel 1997 Spezial Katalog Württemberg-Spexial-Katalog
16. Michel Spezial Katalog der deutschen Privatpostmarken
17. Spezialkatalog Altdeutsche Staaten
18. 3 delen Plattenfehler  Deutsches Reich en 10Pfg.Krone/Adler-Marke
19. Die Postgeschichte der Nürnberger Reichsparteitage

 
Bovendien kunt U altijd over de nieuwste Yvert of zover aangeschaft 
Michel beschikken. Onze vereniging leent  de Yvert/Michel 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.



Verslag van het verenigingsjaar 2004.

In het 38ste jaar van het bestaan van de vereniging organiseerde het bestuur weer 10
maandelijkse ruil- en contactavonden, iedere 3de vrijdag van de maand (excl. juli en
augustus) in de Aula van het ”Trefpunt”. Op 5 avonden werd een veiling gehouden
o.l.v. de heer M. Brons, terwijl op de overige avonden een loterij werd georganiseerd.
Op 19  maart  vond de  jaarvergadering plaats.  Ook in 2004 werd de keuken weer
“bemand”door  echtgenoten  van  leden.  De  prijs  van  de  consumpties  werd  dit  jaar
verhoogd van € 0,50 naar € 0,60, waardoor de inkomsten en uitgaven van de keuken
ongeveer hetzelfde waren, dus niet negatief zoals in voorgaande jaren het geval was.
Dit  jaar  werden ook 2 kleine tentoonstellingen gehouden,  één door  de heer  C.W.
Visser betreffende stempels op brieven en kaarten van Barendrecht en de andere door
de heer C. Brons betreffende proefdrukken van oude Nederlandse zegels. Ons lid de
heer M. Kooiman organiseerde op de zaterdagen van 20 maart  en 16 oktober een
postzegel- en muntenbeurs in Cultureel Centrum “Het Kruispunt. De tweede beurs
werd,  in  verband  met  de  verbouwing,  niet  in  de  foyer  maar  in  de  boven  zalen
gehouden.  Ook al  dankzij  vermelding  in  diverse  plaatselijke  bladen  werden  deze
beurzen door vele leden en niet-leden bezocht.
De leiding van het rondzendverkeer werd in 2004 door de heer J. Visser overgedragen
aan de heer F. Vuyk, dit i.v.m. het vertrek van de heer Visser naar Zweden. Vanaf
1986, dus bijna 20 jaar heeft de heer Visser alle rondzendingen verzorgd, waaraan
veel  werk  was  verbonden.  Hiervoor  is  de  vereniging  hem  dan  ook  veel  dank
verschuldigd. 
Ons  verenigingsblad  “Franco,  geredigeerd  door  onze  voorzitter  de  heer  C.  Brons
verscheen ook dit jaar 5 maal. Alle nieuwtjes betreffende de vereniging werden hierin
opgenomen. Het aantal leden steeg dit jaar van 164 naar 169. Helaas moesten we door
overlijden afscheid nemen van de heer J. v.d. Berg (18.10.2004). 
Dit jaar heeft onze nieuwe penningmeester de heer A. Vink diverse veranderingen
aangebracht in de financiële zaken. Pc’s en laptops worden steeds meer gebruikt, o.a.
bij het veilinggebeuren.
Op de bestuursvergadering gehouden op 13 februari 2004 is o.a. gesproken over het
gebruik van onze laptop, de uitvoering van Franco, de hoogte van de contributie, de
prijzen  van  de  consumpties,  de  manier  waarop  de  veilingen  moeten  worden
georganiseerd enz. De WA verzekering van de vereniging en de verzekering van de
rondzending is weer met een jaar verlengd. Aan de Kamer van Koophandel zijn de
gegevens van de bestuurswisselingen doorgegeven.
Namens het bestuur wil ik dit verslag beëindigen met het bedanken van al degenen,
die  de  vereniging  weer  belangeloos  steunden.  In  het  bijzonder  dank  ik  alle
bestuursleden en verder de heer Crum,  die al  8 jaar de adresstroken verzorgd,  de
bezorgers van Franco in Heerjansdam, Carnisselande en Ridderkerk, resp. de heren
Vreezen,  Faas  en  Vonk,  de  dames  die  op  de  verengingsavonden  de  keuken  en
consumpties verzorgden en onze adverteerders in Franco, t.w. Robert Broekers, Opel
dealer v.d. Tholen, herenmode Glengarry en Martin Brons.

Barendrecht, 31 december 2004. De secretaris J.W. Tavenier. 

Van de voorzitter

n de inhoud van Franco is deze keer, zoals gebruikelijk met het nummer
van maart, bijna geheel gewijd aan de jaarvergadering van de 18de maart
a.s.  U  treft  de  agenda  en  jaarstukken  aan  in  gewijzigde  vorm,  zoals

gevraagd  bij  de  ledenvergadering  van  2004.  Uit  deze  stukken  kunt  U
opmaken, dat de vereniging in financieel opzicht  niet slecht heeft gedraaid,
maar belangrijker is, dat wederom het ledental is toegenomen en dat we met
genoegen kunnen vaststellen,  dat onze ledenavonden worden bezocht door
een toenemend aantal leden.

I

Op de veilingavonden, maar ook op de niet-veilingavonden, komen langzaam
maar zeker  steeds meer leden af en dat  willen we zo houden of nog wat
verbeteren. Heeft U suggesties op dit punt? De algemene ledenvergadering is
daar de aangewezen plek voor. 
Rest mij U een goede en nuttige vergadering toe te wensen. De consumpties
zijn  zoals  gebruikelijk  op  de  ledenvergadering  voor  rekening van  de
vereniging. 

Cor Brons

Resterende bijeenkomsten in 2002

Overige ledenavonden in 2005:
                                              alle avonden

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 18 maart met

veiling en 15 april 2005.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur

18 maart met veiling en jaarvergadering
15 april
20 mei met veiling
17 juni
16 september met veiling
21 oktober
18 november met veiling
16 december

  altijd aanvang      

(19.30)
veiling begint om 

(21.00)

Beurzen:
26 maart
26 november



Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van 
onze jaarvergadering

 te 
houden in de Aula van het "Trefpunt" op vrijdagavond 18 maart 2005,
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 19 maart 2004
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe commissie
7. Goedkeuring begroting 2005 en vaststelling van de contributie voor 
2006. 
8. 40 jarig jubileum in 2006
9. Bestuursverkiezing: Aftredend zijn: de heer J.  Visser,  die zich niet
meer herkiesbaar stelt en de heer F. Vuyk, die zich wel herkiesbaar stelt.
Het bestuur stelt voor om in de opengevallen plaats van de heer Visser
niemand te benoemen, zodat het bestuur 1 persoon minder gaat tellen.
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 de kavellijst elders in dit blad. 

Het verenigingsspeldje is, voor wie het nog niet heeft, gratis 
beschikbaar bij de secretaris de heer J. Tavenier op de 
ledenavonden.

Contributie 2005 - € 8,00

U wordt, als U dat nog niet hebt gedaan,  verzocht Uw contributie voor 2005
over  te  maken.  De  contributie  bedraagt  €  8,00.   S.v.p.  overmaken  op
girorekening  nr.  2907935  ten  name  van:  Penningmstr.  Ver.  v.
Postzegelverzamelaars te Barendrecht.
Als U dit meteen doet bespaart U ons veel werk!! Alvast bedankt.
U bespaart ons kosten door met Girotel (Postbank.nl) te betalen.

Het bestuur.
De  brief  (  afb  1  )  met  kerstzegel  verzonden  13  januari  2005  van
Nieuwekerk a/d IJssel naar Rotterdam is dus 0,10 onder gefrankeerd.
Ook deze brief is gewoon bezorgd zonder dat er extra port werd betaald.
  

                                                    afb 2

Het  is  vreemd dat  TPG Post  niet  of  nauwelijks  controleert  hoe  een  brief
gefrankeerd  is,  en  het  is  een  feit  dat  zowel  de  stempelmachines  als  de
postbezorgers falen.
Ik  zou  me  als  TPG  Post  toch  een  beetje  zorgen  maken  om  zo’n  slecht
controle systeem.
                                                                                           W.V



Kerstzegels 2004

Op 25 november gaf TPGPost de decemberzegels 2004 uit.
Het gaat om drie versies, de normale decemberzegels, de goede doelen versie 
met een toeslag van 0,10, en de persoonlijke versie met een tap naast de zegel 
waar je zelf met een afbeelding de zegel een persoonlijk of feestelijk tintje kan 
geven. 
Je kon ook de persoonlijke versie bestellen met een ingevulde tap
Een afbeelding uit de kerstfilm THE POLAR EXPRESS.
Maar veel mensen hebben waarschijnlijk niet begrepen dat de tap zonder zegel 
niet frankeergeldig is.
Vreemd genoeg worden deze kerstkaarten gewoon afgestempeld en bezorgd 
zonder dat er port over betaald is ( afb 2 ).

                                      afb 1

De geldigheid van de Kerstzegels is voor onbepaalde tijd.
Het tarief van 0,29 was geldig van 25 november 2004 tot 7 januari 2005.





Na afloop van de veiling krijgt U een seintje wanneer er kan worden 
afgerekend. Een ogenblik geduld s.v.p. 
Lever Uw nummer in tegen de rekening. Betaal en dan krijgt U de kavel(s).

Wij organiseren weer een postzegel- 
muntenbeurs. U komt toch ook!!!!!!

BEURS in het Kruispunt op 26 maart 2005 aanvang
12.30 uur

Dus op 26 maart naar het ………. Kruispunt!!!!!!!

Nieuwe leden

De heren:
L. Kroon

T. Bossers



Veiling 18 maart aanvang 21.00 uur 
x gebruikt
xx ongebruikt (met plakker(rest))
xxx postfris

NR. omschrijving cat.w inzet
€ €

1 x Nederland nr. 2 (10 cent rood) 27,50 6,50
2 xxx Nederland nr. 443/459 & 469/473 14,45 3,50
3 xxx Nederland Europazegels 1957-1971 75,50 15,00
4 x 2 doosjes afgeweekte zegels gehele wereld 1,00
5 x 3 insteekboeken met motiefzegels series & blokken 4,50
6 fdc Nederland grote partij FDC's (totaal 348 stuks) 1300,- 95,00
7 xxx Nederland nr. 807 in compleet vel van 100 20,00 2,00
8 fdc Nederland diverse onbeschreven fdc's in albumpje 183,00 10,00
9 fdc Nederland nr. 144A (blok kinderzegels 1975) 41,00 4,50

10 DAVO band deel II (zonder inhoud) 1,00
11 xx Nederland 1665-1976 in album (hoge cat.waarde) 10,00
12 x Nederland restantverzameling w.o. nr. 98, 133, 134/135 300,00 10,00
13 Importa PSII fdc-album (ledig) 1,00
14 x Insteekboek Zwitserland 3,50
15 x Motief vogels  (275 zegels) 3,00
16 x Indonesië blokken 1/4 gebruikt 35,00 4,00
17 xxx Indonesië jaargang 1963/64 19,75 2,00
18 x DDR 240 zegels w.o. series op insteekkaart 357,00 15,00
19 x Insteekkaart Duitsland w.o. Reich, Post & Bayern 5,00
20 Insteekboek 32 bladzijden wit met tussenstrook 2,50
21 xx Nederland nr. 139/140 Reddingwezen 1924 12,50 4,00
22 xx Nederland nr. 203/207 Rode Kruis-zegels 1927 36,50 10,00
23 xx Nederland nr. 220/223 Kinderzegels 1928 20,00 5,00
24 xxx Nederland nr. 252/255 Herdenkingszegels 1933 Postfris 70,00 35,00
25 xx Nederland nr. 261/264 Kinderzegels 1933 41,00 10,50
26 xxx Nederland nr. 289/292 Kinderzegels 1936 Postfris 65,00 32,00
27 xxx Nederland nr. 325/326 Spoorwegjub.zegels Postfris 25,00 12,50
28 xx Nederland nr. 350/355 Zomerzegels 1940 40,00 10,00
29 xxx Nederland nr. 356 A/D Guilloche comb . Postfris 120,00 50,00
30 xxx Nederland nr. 392/396 & 397/401 Postfris 8,75 2,75
31 xxx Nederland nr. 444/448 & 449/453 Postfris 5,50 1,75
32 xxx Nederland nr. 460/468 Cijfer Postfris 11,70 3,50
33 xxx Nederland nr. 513/517 Zomerzegels 1949 Postfris 20,00 8,00
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