
Voorzitter:         C.J. Brons 
                         Wolvenburg 68, 2994 DDN Barendrecht 0180-613033
Secretaris:       J.W. Tavenier

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

     Klipper 42, 2991 KK Barendrecht    0180-614197
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. 40348153

          “robert broekers” 

                                   
 Meubel- & Woningstoffering

                                                 

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

    

             _____________________________________________

Vereniging van Postzegelverzamelaars

Barendrecht

Jaargang 6  nr. 2                                                            Maart  2006

N F O



Contributie 2006 - € 8,00

U wordt verzocht Uw contributie voor 2006 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.

Veiling

Er  bestaat  behoefte  aan  kavels  in  de  veiling.  U  weet  dat  U  kavels  kunt
inzenden uiterlijk  de contactavond voor de veilingavond.  Heeft  U aardige
kavels, geen rommel, neem dan contact op met de veilingmeester over hoe en
tegen welke prijs deze kunnen worden ingezet.

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

U komt toch ook !!!!!!!!!!!!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------

E-mail
Stelt U prijs op e-mailcontact met leden, dan kunt U een email zenden aan
c.j.brons@planet.nl. Vervolgens geven we dan de verzamelde emailadressen
door aan iedereen die gereageerd heeft.  Misschien groeit er  iets goeds uit
deze mogelijkheid. (Suggestie van ons lid C. van Dijk)

Van de voorzitter

it nummer staat in het teken van onze jaarvergadering. Zoals meer
gezegd, de gelegenheid bij uitstek om mee te denken en te praten
over het wel en wee van onze vereniging. Uw wordt derhalve hierbij

opgeroepen om onze  jaarvergadering  bij  te  wonen,  daarmede geeft  U het
signaal af belangstelling te hebben voor het reilen en zeilen. 

D
In de hectiek van de verhuizing (naar Wolvenburg 68, 2994DN Barendrecht)
heb ik vergeten in het januarinummer een oproep te plaatsen voor de betaling
van de contributie. Velen hebben dit al gedaan. Heeft U nog niet betaald doe
het dan meteen.
Ik wens U een goede jaarvergadering toe.
P.S. vergeet onze beurs niet!!!!
 

Cor Brons

                                              

Overige bijeenkomsten 2006

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 17 maart met

veiling en 21 april  2006.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur

Alle avonden  
altijd aanvang        

(19.30)
veiling begint om 

(21.00)

               16 juni
               15 september
17 maart 20 oktober
21 april 17 november
19 mei 15 december

Beurs: 25 maart

mailto:c.j.brons@planet.nl


Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van 
onze jaarvergadering

 te 
houden in de Aula van het "Trefpunt" op vrijdagavond 17 maart 2006,
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 18 maart 2005
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe commissie
7. Goedkeuring begroting 2006 en vaststelling van de contributie voor 
2007. 
8.  Bestuursverkiezing:  Aftredend  zijn:   de  heren  J.W.  Tavenier,  M.
Kooiman en M.W. Brons, die zich herkiesbaar stellen.  Eventuele andere
kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen tot aan de aanvang van de
vergadering worden opgegeven bij de secretaris.
9. Diverse mededelingen
10. Rondvraag
11. 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.

Gratis adverteren kan ook. Heeft U iets weg te geven dan kunt U een korte
advertentieruimte  ter  beschikking  krijgen  in  Franco  en  geheel  gratis.
(Suggestie van ons lid C. van Dijk)

erelid behorende gouden verenigingsspeld overhandigd, incl de bijbehorende
oorkonde. 
Dat  de  harmonievereniging  “Het  Trefpunt”  zou  moeten  verlaten  wegens
geluidsoverlast  en  wij  derhalve  de  zaal  niet  meer  zouden  kunnen  huren,
bleek, gelukkig voor ons en de harmonie, op geruchten gebaseerd.
Namens  het  bestuur  wil  ik  ook  dit  jaar  dit  verslag  beëindigen  met  het
bedanken van al degenen, die de vereniging weer belangeloos steunden. In
het bijzonder dank ik alle bestuursleden, de heren Crum, Vreezen, Faas en
Vonk en de dames, die op de verenigingsavond de keuken en de consumpties
verzorgden. Ook dank aan onze adverteerders in “Franco” t.w. v.d. Tholen
Opeldealer,  Robert  Broekers  stoffeerderij,  Glengarry  herenmodezaak  en
Martin Brons.

Barendrecht, 31 december 2005 De secretaris J.W. Tavenier

Klantenkaart 2006

De Klantenkaart 2006 van de firma Mastrigt is beschikbaar. U kunt een 
exemplaar vragen bij de heer C.J. Brons.



Verslag van het verenigingsjaar 2005

Zoals  gebruikelijk  organiseerde  het  bestuur  ook  in  het  39ste jaar  van  het
bestaan weer de 10 maandelijkse ledenavonden op iedere 3de vrijdag van de
maand in de Aula van het  “Trefpunt”.  Op 5 van deze  avonden werd een
veiling gehouden o.l.v. de heer M. Brons, terwijl op enige van de overige
avonden een loterij werd gehouden.
Op 18 maart vond de jaarvergadering plaats. De aangrenzende keuken van de
zaal werd ook dit jaar weer benut, eenheidsprijs van de consumpties was dit
jaar € 0,60. 
Ons bestuurslid de heer Kooiman organiseerde op 26 maart en 26 november
2005 een postzegel- en muntenbeurs in Cultereel Centrum “Het Kruispunt”.
Om het bezoek aan deze beurs te stimuleren heeft het bestuur aan diverse
plaatselijke weekbladen een brief geschreven met het verzoek aan de beurzen
aandacht te schenken. Helaas heeft het voor ons belangrijkste weekblad “De
Schakel”, dat huis aan huis wordt bezorgd, aan ons verzoek tot tweemaal toe
geen  gehoor  gegeven.  Mogelijk  hierdoor  is  het  aantal  bezoekers  van  de
beurzen  iets  achter  gebleven t.o.v.  vorige jaren.  Het  bestuur heeft  met de
Redactie van “De Schakel” contact gezocht en de belofte gekregen, dat ons
stukje voortaan wel geplaatst zal worden. 
De leiding van het rondzendverkeer is in 2005 geheel overgenomen door de
heer F. Vuyk i.v.m. het vertrek van de heer J. Visser naar Zweden. Bij het
rondzendverkeer heeft de computer zijn intrede gedaan. Het een en ander in
de  organsiatie  en  uitbetalingen  in  samenhang  met  teruggaaf  van  gelopen
boekjes aan de inzenders is veranderd en verbeterd.
Het verenigingsblad `Franco`, geredigeerd door onze voorzitter de heer C.J.
Brons, verscheen ook dit jaar weer 5 maal. Ten gevolge van overlijden van
diverse  leden  en  enige  bedankjes,  waar  tegenover  stond  diverse  nieuwe
aanmelding, hebben we toch ons ledental zien afnemen van 169 in 2004 naar
165 op 1.1.2006. Ook al i.v.m. het toenemen van het aantal inwoners van
Barendrecht,  hopen  we  toch,  met  medewerking  van  alle  leden,  binnen
afzienbare tijd het 200ste lid te kunnen verwelkomen. De jaarcontributie van  
€ 8,00 zal toch voor de meesten geen bezwaar zijn.
Dit  jaar  hebben  we diverse  nieuwe  catalogi  aangeschaft,  o.a.  van  Michel
geheel Europa, met de speciale uitgave va Duitsland. Al deze catalogi, incl.
de watermerkzoeker, de fluorlamp en de boeken van onze bibliotheek waren/
zijn  voor  leden  in  bruikleen  te  verkrijgen  bij  de  secretaris  de  heer  J.W.
Tavenier.
Op de jaarvergadering  is de afgetreden leider rondzendverkeer de heer J.
Visser, benoemde tot erelid. Bij een bezoek vanuit Zweden aan Nederland is
hem op een ledenavond door de voorzitter, de heer C.J. Brons, de bij het 







← Nieuwe uitgiften 2006 na 1 april tot juli 2006 (Lijst   

volgens TPG post)

← 4 april

Zomerzegels     2006     :     Leesplankje  ; twee velletjes met 3 

verschillende postzegels van € 0,39 + € 0,19 bijslag (gegomd) 

← 28 april

Mooi Nederland - Vlieland; velletje met 5 postzegels van € 0,39

(gegomd)

← 1 mei

Persoonlijke Postzegels 2006; velletje met 10 postzegels van € 

0,39 (gegomd)

← 24 mei

Mooi Nederland : Woudrichem; velletje met 5 postzegels van € 

0,39 (gegomd)

← 2 juni

Mooi Nederland : Schoonhoven; velletje met 5 postzegels van €

0,39 (gegomd)

Mooi Nederland : Enkhuizen; velletje met 5 postzegels van € 

0,39 (gegomd)

← 6 juni

De keuze van Nederland; velletje met 10 postzegels waarvan 5 

verschillend van € 0,39 (gegomd)

← 15 juli

Rembrandt; velletje met 1 postzegel van € 5,75 (gegomd)

Rembrandts familie; velletje met 10 postzegels 

waarvaverschillend van € 0,39 (gegomd)Onder voorbehoud van

Na afloop van de veiling:

U krijgt een seintje wanneer kan worden afgerekend.
U meldt zich bij de tafel en geeft Uw biednummer af. 
Daarna krijgt U de rekening en na betaling kunt U de kavels afhalen 
bij de veilingmeester.

Wat U niet moet doen s.v.p.

Na afloop onmiddellijk naar de tafel lopen (wij hebben de tijd nodig om
de rekeningen op te maken)

Zelf Uw kavels gaan pakken.

http://www.tpgpost.nl/voorthuis/postzegels_en_kaarten/postzegeluitgiften/postzegeluitgiften2006/zomerzegels_2006_leesplankje.jsp
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