
Voorzitter:         C.J. Brons 
                         Wolvenburg 68, 2994 DN 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

                          scheeps- en projectstoffering

                                                 

Groot assortiment

exclusieve meubel-, gordijnstoffen,
vitrage, tapijten, vinyl,
marmoleum en zonwering

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              _____________________________________________
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   Brasserie 
Vrijenburg

  voor een 
lunch of 
diner           

Naast onze uitgebreide á la 
carte kaart, hebben wij een 

midweekmenu (dinsdag t/m vrijdag). Kijk op onze site of bel 010-
4100131.
Wij verzorgen ook recepties en brunches. 
                               
Vrijenburgweg 2, 2993 CB Barendrecht

 www.brasserievrijenburg.nl/

van veel nut zou kunnen zijn. Tevens is het de bedoeling om nieuwe leden dit
jaar geen contributie te vragen. De heer van Leeuwen vraagt, hoe het gaat
met de door de heer Verhagen opgezette postzegelbeurs op zaterdagen in de
Waterpoort . De heer Tavenier antwoordt, dat met de heer Verhagen contact
is  gezocht.  Hij  is  uitgenodigd  om  een  van  onze  verenigingsavonden  te
bezoeken, maar heeft er tot op heden geen gevolg aan gegeven. Wij zijn van
mening, dat deze beurzen  een aflopende zaak zijn.  De heer Schemkes merkt
op, dat het verenigingsblad Franco er bijzonder netjes en verzorgt uitziet. De
voorzitter antwoordt, dat het blad door hemzelf met zo af en toe een bijdrage
door de heer W. Visser, wordt gemaakt en bedankt voor het compliment. Een
applaus voor de voorzitter is zijn beloning. 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en bedankt tevens iedereen, die het
afgelopen jaar zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging.

Barendrecht 17 maart 2006
De secretaris J.W. Tavenier

  





                                                  
Contributie 2007

De contributie over 2007 bedraagt € 8,--. Wij verzoeken alle leden dit bedrag
nu of binnenkort  over te maken op:

girorekening 2907935
t.n.v. Penningmstr. Ver. v. Postzegelverz. te Barendrecht
onder vermelding van contributie 2007

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

Het Bestuur

Van de voorzitter

De receptie op 8 december j.l. was, en we hoorden het van alle kanten, een
geslaagd feestje. Alleen jammer dat de opkomst tegenviel. Alle aanwezige
leden kregen een stockboek uitgereikt met daarop ons logo, de naam en 40
jaar. De leden, die niet aanwezig waren, kunnen dit stockboek nog op de
ledenavonden bij  de secretaris  verkrijgen.  We hebben nu 175 leden,  het
grootste aantal  in de geschiedenis van onze vereniging. Daar kunnen we
trots  op  zijn,  maar  het  kan  nog  beter,  dus  blijven  we  actief  met  de
ledenwerving. Ook qua publiciteit kwamen we goed uit de verf. 

We gaan door en binnenkort staat de jaarlijkse ledenvergadering voor de
deur, dus het begin van een nieuw jaar. Namens het bestuur mag ik U voor
2007 de beste wensen doen en met veel postzegelplezier.   

              Cor Brons

                                              

                                 Contactavonden voor 2007

        19 januari met veiling 21 september met veiling
        16 februari                             19 oktober
        16 maart met veiling  16 november met veiling
        20 april               21 december
        18 mei met veiling
        15 juni

                                     beurs 17 maart en 17 november

Notulen van de jaarvergadering gehouden in de Aula van
het “Trefpunt” op 17 maart 2006

Aanwezig zijn 44 leden,  waaronder  5 dames en het  voltallig bestuur.  Om
even over 8 opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom op
deze 39ste algemene ledenvergadering. Hij is verheugd over de grote opkomst.
Hij heeft contact gehad met Jan Visser uit Zweden en doet namens hem de
groeten aan iedereen.

Nieuwe leden

                        Mevr. M. Waning-Kraal
                        De heren: 
                                        W. van Veggel
                                        G.B. Edixhoven
                                        G. Mostert   

                                  Van harte welkom.

Kleine advertenties

Als U een kleine advertentie, van enkele regels, wilt plaatsen is dat
mogelijk. De kosten zijn f. 2,50 per keer.

Het is niet de bedoeling dat koelkasten etc. worden aangeboden.
De kleine advertenties mogen uitsluitend betrekking hebben op

postzegelgebied.
Advertenties kunnen worden ingeleverd bij C.J. Brons,

Wolvenburg 68 te 2994 DN Barendrecht
e-mail: c.j.brons@planet.nl

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 19 januari met

veiling en 16 februari  2007.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur

Alle avonden  
altijd aanvang        

(19.30)
veiling begint om 

(21.00)

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dekamp-ioen.nl/uploads/images/94026_340_1101198229971-voorzittershamer5-2.jpg&imgrefurl=http://www.dekamp-ioen.nl/default.asp%3FPageID%3D39&h=160&w=213&sz=6&hl=nl&start=6&tbnid=ghx73CzQuYpvmM:&tbnh=80&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Dvoorzittershamer%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D%26rls%3DGGLG,GGLG:2006-16,GGLG:nl%26sa%3DG


De secretaris meldt vervolgens dat er geen ingekomen stukken zijn. Niemand
heeft  op-  of  aanmerkingen  over  de  notulen  van  de  vorige  vergadering,
gehouden  op  18  maart  2005,  zodat  deze  worden  goedgekeurd.  Ook  het
jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Beide stukken
zijn gepubliceerd in Franco.

Dan  volgt  het  verslag  van  de  penningmeester.  Voorzitter  vraagt  of  er
aanleiding is tot vragen over de exploitatierekeningen en de balans. Hij stelt
vast  dat  niemand vragen  heeft,  zodat  de cijfers  zonder  enige  verandering
worden aangenomen.  De kascommissie voor het jaar 2005 bestond uit de
heren H. van der Pols en H.H. Roekx. De heer Roekx verklaart namens de
commissie de financiële  administratie  over 2005 gecontroleerd  en in  orde
bevonden  te  hebben.  Hiervoor  geeft  hij  een  schriftelijke  verklaring  af.
Vervolgens  wordt  door de vergadering  décharge  verleend aan  het  bestuur
voor  het  financiële  beleid.  De  voorzitter  bedankt  de  kascommissie  voor
bewezen  diensten  en  de  penningmeester  voor  alle  werkzaamheden.   De
kascommissie voor het jaar 2006 zal bestaan uit de heren Roekx en Stolk,
terwijl zich als reservelid opgeeft de heer Kalis. 

Dan komt de begroting aan de orde voor 2006. Niemand heeft bezwaar tegen
de  door  het  bestuur  voorgestelde  cijfers  en  de  begroting  wordt  derhalve
goedgekeurd.   De contributie voor 2007 wordt ongewijzigd vastgesteld op
€ 8,-- met een inschrijfgeld van € 2,--.

Bestuursverkiezing: Aftredend zijn de heren J.W. Tavenier, M. Kooiman en
M.W.  Brons,  die  zich  allen  herkiesbaar  stellen.  Aangezien  zich  geen
tegenkandidaten hebben opgegeven worden de drie genoemde herkozen voor
een periode van 3 jaar. Alleen de secretaris J.W. Tavenier heeft te kennen
gegeven i.v.m. zijn leeftijd slechts voor 1 jaar zitting te nemen in het bestuur.
Er zal dus in 2006 gezocht moeten worden naar een nieuwe secretaris.

Dan volgt de rondvraag.  Op een vraag van de heer  Kalis hoe het  bestuur
denkt  voor  het  einde  van  het  jaar  200  leden  ingeschreven  te  hebben
antwoordt  de  voorzitter,  dat  in  de  maanden  april  en  mei  een
ledenwerfcampagne zal worden gehouden, waabij een artikel in de Schakel 

         Postzegeluitgifteprogramma     eerste     halfjaar van 2007:  

 2 januari 
Persoonlijke Postzegels 2007; velletje met 10 postzegels van € 0,44 
(gegomd) 
Bedrijfspostzegel 2007; mailer met 50 postzegels van € 0,44 
(zelfklevend)

 7 februari 
Mooi Nederland 2007-Gouda; velletje met 5 postzegels van € 0,44 
(gegomd)

 21 februari 
Mooi Nederland 2007-Groningen; velletje met 5 postzegels van € 
0,44 (gegomd)

 21 maart 
Lentebomen; 2 verschillende postzegels in velletje met 10 
postzegels van € 0,44 (gegomd)

 26 maart 
Mooi Nederland 2007-Hoorn; velletje met 5 postzegels van € 0,44 
(gegomd)

 4 april 
Zomerzegels 2007-twee postzegelvelletjes met 3 verschillende 
postzegels van € 0,44 + € 0,22 (gegomd)

 13 april 
Mooi Nederland 2007-Leerdam; velletje met 5 postzegels van € 0,44
(gegomd)

 18 april 
200 jaar Predikaat Koninklijk; velletje met 1 postzegel van € 6,45 
(gegomd)

 1 mei 
Bloemetjes cadeau; velletje met 8 verschillende postzegels van € 
0,44 en 2 verschillende postzegels van € 0,88 (gegomd)

 21 juni 
Zomerbomen; 2 verschillende postzegels in velletje met 10 
postzegels van € 0,44 (gegomd)
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