
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 
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       Shirts

   Pantalons

       Pullovers
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Overleden

J. Hardenbol

Hij  was een trouw lid van onze vereniging. Wij zullen hem
missen en wensen zijn familie sterkte om dit verlies te dragen.



Verslag van het verenigingsjaar 2006

Ook in het 46ste jaar van het bestaan van de vereniging organiseerde het
bestuur de 10 maandelijkse ruil- en contactavonden op iedere 3de vrijdag van
de maand (m.u.v. juli en augustus) in de Aula van het Trefpunt. Onder leiding
van de heer M. Brons werd op 5 van deze avonden een veiling gehouden,
terwijl op enige van de overige avonden een loterij plaats vond.
Op 17 maart vond tevens de jaarvergadering plaats. Zoals ieder jaar werd de
keuken benut, eenheidsprijs voor alle consumpties was ook dit jaar € 0,60. 
De  twee  postzegel-  en  muntenbeurzen,  georganiseerd  door  de  heer  M.
Kooiman, vonden plaats in het Kruispunt en de tweede in het Trefpunt. Omdat
de foyer in het Kruispunt is verbouwd en voor een andere opzet bij de bar is
gekozen,  waarbij  naast  de  huur  2  man personeel  moest  worden betaald,
bleek de huur te hoog voor ons. Na rijp beraad werd besloten, ondanks de
slechte  ligging,  de  beurs  in  het  Trefpunt  te  houden.  We  hebben  reclame
gemaakt  in  de  weekbladen  en  het  bezoek  gestimuleerd  door  een  gratis
consumptie  aan  te  bieden  en  iedere  10de  bezoeker  kreeg  ons  jubileum-
stockboek  als  geschenk.  Omdat  zowel  de  opkomst  en  de  tafelhuurders
tevreden  waren,  is  besloten  deze  beurzen  voortaan  in  het  Trefpunt  te
houden.
Het rondzendverkeer, waaraan het overgrote deel van onze leden deelneemt,
was ook dit jaar weer in handen van de heer F. Vuyk.
Ons verenigingsblad Franco verscheen ook dit jaar weer 5 maal, geredigeerd
door de heer C. Brons.
Het aantal leden steeg ook dit jaar weer. Op 1 januari 2006 hadden we 165
leden en we sloten het jaar af met 171 leden.
We bestonden 40 jaar. Om dit te vieren hielden we een receptie in Brasserie
Vrijenburg op 8 december.  Helaas,  mede misschien veroorzaakt  door het
slechte  weer,  waren er totaal  65  personen aanwezig.  Tijdens de receptie
werden  4  leden,  die  40  jaar  geleden  bij  de  oprichting  aanwezig  waren
toegesproken en in het  zonnetje  gezet  door de voorzitter  en kregen door
mevrouw  Kooiman  een  bloemetje  overhandigd.  Secretaris  Tavenier  gaf
vervolgens nog een kort overzicht van het bestaan van de vereniging en gaf
een overzicht van de heren, die tijdens deze jaren de functie van voorzitter,
secretaris en penningmeester hebben vervuld.  Tijdens de receptie was er
genoeg te eten en te drinken, terwijl het geheel werd opgeluisterd door een
zangkoor uit Strijen, die o.a. diverse zeemansliedjes ten gehoren brachten.
Bij vertrek kreeg iedereen het insteekboek met ons logo en tekst Vereniging
van Postzegelverzamelaars 40 jaar. Al met al een geslaagde avond.
Namens  het  bestuur  wil  ik  ook  dit  jaarverslag  weer  beeindigen  met  het
bedanken van al degenen, die op de een of andere wijze de vereniging weer
belangeloos steunden. Ook dank aan de adverteerders in Franco.
Barendrecht, 31 december 2006     J.W. Tavenier.   



Lasten
Omschrijving 2006 2005

Algemene kosten:
     Aanschaf catalogi 0,00 196,65
     Kamer van Koophandel (KvK) 21,62 22,04
     Porti 2,34 4,68
     WA verzekering 86,81 86,81
     Representatiekosten 68,77 85,87
     Onkostenvergoeding 30,00 30,00

209,54 426,05
Afschrijvingen:
     PC + printer 0,00 574,00

Verenigingsblad Franco:
     Vervaardigen (materiaalkosten) 440,84 442,76
     Bezorging 161,77 145,43

602,61 588,19
     af: advertenties -243,45 -278,45

359,16 309,74
Consumpties etc:
     Inkopen 222,68 226,02
     Bediening 154,00 140,00
     Gebruik keuken 70,00 60,00

446,68 426,02
     af: verkoop consumpties -396,00 -371,60

50,68 54,42
Totaal lasten 619,38 1.364,21

Exploitatieresultaat 753,51 299,41

Bijzondere lasten (kosten jubileum) 3.315,75 0,00

Resultaat ( - = nadelig, + = batig) -2.562,24 299,41

Een nieuwe activiteit

We beginnen op 20 april een nieuwe activiteit. Op de avonden waar
geen veiling wordt gehouden starten we met 5cts zegel boeken. Het
gaat als volgt. Er kunnen stockboeken op een bepaalde tafel worden
gelegd,  waarin  zegels  zitten  die  voor  5cts  kunnen  worden
uitgenomen. De boeken zijn van een naam voorzien. In het boek ligt
een lijst, waarop degene, die zegels uit het boek gehaald heeft, zijn
naam invult en het aantal zegels.  Afrekenen doet U als U de tafel
verlaat. U vermenigvuldigt het aantal zegels maal 5cts en deponeert
het geld in een doos. Degenen die boeken hebben geplaatst halen aan
het eind van de avond hun boeken weg en nemen hun deel uit  de
doos. 
Wij willen dit een paar avonden proberen en als dit succes heeft op
de bewuste avonden invoeren. 

Het bestuur

U komt toch ook!

Aanvang 12.30 uur tot ca. 16.30 uur





Hierbij wil ik mij graag voorstellen als kandidaatvoorzitter voor de komende
periode.  Daarom  een  kleine  introductie  van  mijn  persoon.  Mijn  naam  is
Geert-bram Steijn. Ik woon nu ongeveer 8 jaar in Barendrecht en ben al een
aantal jaren lid van deze vereniging.
Ik ben dit jaar 5 jaar getrouwd met mijn vrouw Rianne. We hebben samen
twee kinderen, een dochter van bijna drie, die luistert (als ze wil), naar de
naam Marit. En een zoon, Finn, van 3 maanden. 
In  mijn  dagelijkse  leven  ben  ik  effectenadministrateur.  Banken,
Verzekeraars,  Pensioenfondsen  en  Asset  Managers  behoren  tot  mijn
klantenkring.  Hiervoor  heb  ik  samen  met  een  oud  collega  een  bedrijf
opgericht. 
S’avonds ben ik, naast mijn werk, vooral bezig met mijn familie en hobby’s.
Naast postzegels verzamelen probeer ik ook nog te sporten en te lezen. 
Met veel  plezier hoop ik me de komende periode als voorzitter te kunnen
inzetten  binnen  de  vereniging  en  hopelijk  zullen  we  met  elkaar  kunnen
kennis maken op een van de verenigingsavonden.

Geert-bram

Hoe zo beleggen in postzegels
Van ons verenigingsgeboortejaar  1966  af  zijn,  af  toe,  de postzegels  in
waarde extreem toegenomen. Wij hebben enige extreme prijsverhogingen
voor U
geselecteerd: 
!!! Let wel bijna allemaal cataloguswaarden.
Nederland
Nr. 49 inhuldigingszegel toen postfris  f. 50,--  gebruikt f. 32,50               
nu postfris € 1000,--   gebruikt € 150,--
Nr. 61 b/c   tête bêche  toen postfris f. 72,50  gebruikt f. 92,50         
nu postfris € 900,--  gebruikt € 900,--
Nr. 853 velletje kinderzegels toen postfris f. 3,50  gebruikt f. 3,50
nu postfris € 42,-- gebruikt € 35,--
E1  f. 425,-- 
nu in een veiling betaald  € 5.500,- met open klep en onbeschreven
Roltanding nr. 32  toen posfris f. 900,-- gebruikt f. 750,--
nu postfris € 7000,-- gebruikt € 3750,--



brandkast op brief  toen f. 400,-- cpl serie
nu € 8000,-- huidige veilingopbrengsten
telegram nr. 7  toen postfris f. 250,-- gebruikt f. 200,--
nu postfris € 4750,-- gebruikt € 1400,--
Rendementen uit het verleden enz………


	Groot assortiment
	
	meubel- & woningstoffering

