
Voorzitter:                G. Steijn
                         Jac. Pompevliet 27, 2992 WN Barendrecht0180-624654
Secretaris:               J.G. Stroes
                                  Tjalk 65, 2991 PP Barendrecht                    0180-618773
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
Algemeen lid:            J.W. Tavenier

         Oranjestraat 5, 2991 CK Barendrecht   0180-612375

Redactie Franco: C.J. Brons, 
Wolvenburg 68, 2994DN Barendrecht  0180-613033 email: c.j.brons@planet.nl

-----------------------------------------------------
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. 0180-618773)                               
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 en rondzending  
nr.  2907935                       

                                                        t.n.v. Penningmstr.   Ver. v. Postzegelverz  .                                
                            Barendrecht

                                                        
                    

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              _____________________________________________

Vereniging van Postzegelverzamelaars

Barendrecht

Jaargang 8 nr. 1                                                           januari  2008
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      Vorst Willem

Willem Landsmeer oud 67 jaar. Al circa 55 jaar verzamelaar en door zijn
grootvader aan het verzamelen geraakt.
In  1985  begonnen  met  zijn  huidige  specialisatie  n.l.  het  verzamelen  van
postzegels,  waarop  nog  levende  vorsten  en  vorstinnen  van  Europese
vorstenhuizen staan afgebeeld. Op de vraag waarom antwoordt hij “om iets
anders dan landen te verzamelen”.  Ik denk dan met zo’n vorstelijke naam
kun je nauwelijks wat anders verzamelen.
Internet biedt, naast het blad Filatelie en een encyclopedie, voor Willem een
eindeloze  schat  aan  informatie  en  foto’s.  Je  kunt  er  je  verzameling  erg
levendig door maken en inderdaad  ik  heb al  eens een  bewonderende blik
mogen slaan op het geheel en het ziet er prachtig uit.
Compleet krijgen gaat eigenlijk niet, maar dat is met veel specialisaties het
geval en ook niet per se nodig.
Waar haal je de zegels vandaan, vraag ik hem: “van beurzen en verenigingen,
ook de onze”. Heel veel geld gaat er niet inzitten, al zijn er wel wat duurdere
zegels bij. Jammer genoeg heeft hij geen belangstelling voor mijn overtollige
eerste emissie zegels, want dat betreft Willem III en die is al een tijdje niet
meer in het land der levenden.
Een speciale vereniging op dit vorstelijke terrein bestaat er niet, dus je bent
helemaal op jezelf aangewezen, wat voor- en nadelen heeft. Indeling, wat wel
en wat niet, albumbladen, alles moet jezelf doen.
Gevraagd  naar  adviezen  voor  beginnende  verzamelaars  op  dit  terrein,
antwoordt Willem, dat het erg belangrijk is om eerst het gebied af te bakenen
en goed na te denken wat je wel en niet toelaat in je verzameling, zoals tekst,
foto’s, enveloppen enz.   Realiseer je dat je eigen albumbladen moet maken
en maak een keus uit de vele albumsystemen. Deze specialisatie vraagt om
een sjiek album ook al moet je daar een paar centen meer voor betalen.
Dat  was  Willem  een  volbloed  verzamelaar,  want  ik  weet  dat  hij  van
Nederland,  Ned. Indië en Liechtenstein ook heel wat weet. Het plezier van
het verzamelen zit in zijn bloed en als je het  mij vraagt, hij straalt het ook uit.
Bedankt Willem.

Cor Brons

NB. het zou toch een keer leuk zijn een tentoonstelling te organiseren met dit 
soort verzamelingen van onze leden.

   Van de voorzitter

Allereerst  wil  ik  U  een  gelukkig  en  gezond  2008  toewensen  met  veel
postzegelplezier. 

Dit is mijn eerste stukje als voorzitter van onze vereniging en wil dan ook
hiervan gebruik maken om onze scheidende voorzitter, Cor Brons, hartelijk
te  bedanken  voor  zijn  tomeloze  inzet  voor  onze  vereniging.  Natuurlijk
hopen wij dat Cor nog een tijdje door gaat als redacteur voor Franco. Ook
dit jaar zal het werven van nieuwe leden weer hoog op onze agenda staan.
Natuurlijk kan het bestuur dat niet alleen doen en ziet dus ook in elk lid een
ambassadeur voor onze vereniging. Alle hulp is dus welkom. Als bestuur
zullen wij er ook alles aandoen om onze vereniging nog meer bekendheid
te geven. Ik wens U veel lees plezier

Geert Steijn

  

                                              

                                 Contactavonden 2008
18 januari met veiling                                           20 juni
15 februari   19 september met veiling
21 maart jaarverg. met veiling                              17 oktober 
18 april                                                                  21 november met veiling
16 mei met veiling   19 december

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 18 januari met

veiling en 15 februari.
(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


                     Beurzen 22 maart en 22 november !!!!!

Notulen van de jaarvergadering gehouden op 16 maart 2007 in de aula van 
“Het Trefpunt” te Barendrecht.
Aanwezig: Het volledige bestuur, 45 leden waaronder 6 dames.

1. Opening:
Om 20:00 uur opent de voorzitter Dhr C. Brons de vergadering en 
heet een ieder hartelijk welkom. Hij is verheugd over de grote 
opkomst en hoopt dat dit iedere verenigingsavond ook zal 
gebeuren. T.b.v. de nieuwe leden stelt hij het bestuur voor.

2. Ingekomen stukken:
Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen vorige vergadering van 17 maart 2006
Er zijn geen op of aanmerkingen t.a.v. de notulen en de notulen 
werden dus met algemene stemmen aangenomen, met dank aan de 
notulist.

4. Jaarverslag secretaris:
Er zijn geen op of aanmerkingen t.a.v. dit jaarverslag en het verslag
werd dus met algemene stemmen aangenomen. De voorzitter merkt 
op dat dit 38e jaarverslag van de secretaris i.v.m zijn aftreden het 
laatste zal zijn en overhandigt hem een mooie bos bloemen met 
dank aan de secretaris voor het vele werk wat hij voor de 
vereniging heeft gedaan.

5. Jaarverslag penningmeester:
De penningmeester geeft een toelichting op het jaarverslag en geeft 
een foutief vermelde post door in ACTIVA 2005 en een 
weggevallen stuk tekst in de exploitatierekening. Er waren verder 
geen op of aanmerkingen t.a.v. het jaarverslag en het jaarverslag 
werd dus met algemene stemmen aangenomen, met dank aan de 
penningmeester.

6. Verslag kascommissie:
De kascommissie bestaande uit Dhr H.H. Roekx en Dhr. C. Stolk 
hebben de boeken gecontroleerd en alles in orde bevonden. Dhr. 
Stolk voegt hier mondeling aan toe dat de administratie er heel 
verzorgd uitzag.

7. Decharge:
De algemene vergadering heeft decharge verleend aan het bestuur 
voor haar gevoerde beheer over het jaar 2006.

8. Goedkeuring begroting 2007 en contributie 2008:
De begroting 2007 wordt door de algemene ledenvergadering 
goedgekeurd en de contributie voor 2008 wordt vastgesteld op € 
8,00 per jaar en het inschrijfgeld op € 2,00.

9. Bestuursverkiezing:
Aftredend zijn Dhr. C.J. Brons (voorzitter, niet herkiesbaar) en Dhr.

A. Vink (penningmeester, wel herkiesbaar. Dhr. J. Tavenier heeft 
te 

Correctie

Abusievelijk zijn de beursdagen van 2008 fout gemeld in
het novembernummer van Franco. De beursdagen zijn 22

maart en 22 november

Van de penningmeester

Zoals ik in vorige Franco al meldde gaat de Postbank ingaande 1 januari
2008 meer kosten doorberekenen voor het verrichten van overschrijvingen.
Zo gaat het overboeken van geld met een overschrijvingskaart € 0,27 kosten
terwijl dezelfde overschrijving met Girotel € 0,14 gaat kosten.

Om de kosten voor de vereniging te zo laag mogelijk te doen zijn, stel ik het
volgende voor:

- Als  u  een  klein  bedrag  moet  betalen,  spaar  dan  die  kleine
bedragen  op  en  betaal  eenmaal  per  kwartaal  of  eenmaal  per
halfjaar, afhankelijk van de grootte van het totaalbedrag (bijv.
hoger dan € 10,-- per kwartaal, daaronder per halfjaar). Houdt u
wel zelf bij dat / wat u nog betalen moet. Vermeldt goed op de
overschrijving om welke rondzendingen het gaat;

- Betaal  zoveel  mogelijk  op  een  elektronische  manier  (girotel
o.i.d.);

Verder  heb  ik  om  de  kosten  te  verminderen  de  aparte
postbankrekening voor de rondzendingen opgeheven.  Betaal  dus alles
op  rekeningnummer  2  907  935  ten  name  van  “Ver  van
Postzegelverzamelaars Barendrecht”

   Gaarne verwacht ik van een ieder een goede medewerking

               Overleden

      De heer G. van Dijk



Het overkomt je maar 1 keer in je leven dat je een echte miskoop hebt
gedaan.

Ik kocht omstreeks 1990 bij Theo Peters te Amsterdam nr 68b port 12,5
cent  met  het  witte  tussenstuk  voor  f  275,--.   De  zegels  waren  licht
gestempeld met Sliedrecht groot rond. Ik was met de aankoop zeer in
mijn  sas.  Vrijwel  tegelijk  met  de  komst  van  68b  kwam ook  het  blad
Filatelie op de deurmat en wat schetst mijn verbazing, daarin stond een
artikel over vervalsingen juist over 68b met grootrond stempel Sliedrecht.
Ik citeer nu het deel van het artikel dat over 68b gaat.

“Ook het aan elkaar zetten van zegels om een bijzondere uitgiftevorm te
verkrijgen behoort tot de praktijk van de vervalsers. Dat de vervalser hier
zegels  met  verschillende  soorten  papier  aan  elkaar  plakte  zag  hij
blijkbaar  niet.  Een  verzamelaar  werd  helaas  toch  de  dupe  van  deze
praktijk.  Dat  het  belangrijk  is  dat  men  weet  dat  bepaalde  zegels  in
bijzondere  samenhang  op  speciaal  papier  werden  gedrukt  tonen  de
afbeeldingen. Het blanco tussenstrookje is van een andere papiersoort
dan de twee overdrukte zegels. De vervalste stempeling is het logisch
gevolg.

Ik heb Theo Peters opgebeld met het artikel in de hand en hem gezegd
dat ik het zegelpaar wel wilde houden voor f 25,-- en daar ging hij grif op
in. Nooit bestelde ik nog postzegels bij  Theo Peters of toch laatst nog
toen hij Provincievelletjes los aanbood en ik miste er een paar. Ik heb het
artikel over de valse 68b uitgeknipt en met de valse postzegel in mijn
album gedaan. Niet iedereen kan zeggen: Ik heb een valse in mijn album.

     ( Redactie: of men weet het niet)

H. Roekx

kennen gegeven zijn functie als secretaris te willen neerleggen en als 
algemeen lid van het bestuur zijn benoemingsperiode uit te dienen. 
Als voorzitter wordt voorgedragen Dhr. G.B. Steijn en als secretaris 
J.G. Stroes. De algemene ledenvergadering gaat akkoord met het 
voorstel en het wordt met algemene stemmen aangenomen.

10. hr. J. Tavenier verzoekt de scheidende voorzitter de zaal even te 
verlaten. Hij stelt de vergadering voor om Dhr. C.J. Brons gezien het 
vele werk wat hij heeft en nog doet voor de vereniging te benoemen 
tot erelid van de vereniging. 
Dhr. Tavenier noemt de grote verdiensten van de voorzitter voor de 
vereniging: 
- 16 jaar voorzitter met alle werkzaamheden daaraan verbonden
- diverse jaren jeugdleider
- 6 jaarlang maken en drukken van “Franco”
- inbreng van zijn grote filatelistische kennis 
De algemene vergadering gaat hiermee akkoord. Dhr. C.J. Brons 
wordt teruggeroepen en benoemd tot erelid. 
De oorkonde wordt hem overhandigd door Dhr. Tavenier. De gouden 
speld wordt opgespeld door Dhr. A. Vink en natuurlijk is ook 
mevrouw Brons niet vergeten en zij krijgt een mooie bos bloemen. 
Fotograaf Jos Wesdijk van weekblad  “De Schakel” was bij deze 
huldiging aanwezig. De voorzitter bedankt voor zijn benoeming en 
voor de prettige samenwerking met iedereen.

11.  Diverse mededelingen:
       Er is een voorstel van het bestuur om op de verenigingsavonden

waarop geen veiling wordt gehouden, insteekboeken van leden op een 
tafel neer te leggen, waaruit zegels á € 0.05 kunnen worden genomen. 
D.m.v. een briefje waarop vermeld wordt uit welk boek de zegels en 
de hoeveelheid zegels zijn uitgenomen, wordt ter plaatse contant 
afgerekend. Na 1 jaar zal besloten worden of hiermee wordt 
doorgegaan.   

12.  Rondvraag:
       Er zijn geen rondvraagpunten.
13 Sluiting:

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een gezellige
avond toe. 

Barendrecht, 16 maart 2007
De secretaris, J.W. Tavenier.
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