
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. 2                                                             maart  2008

N F O



                   Beurzen 22 maart en 22 november
 Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering te 
houden in de Aula van het "Trefpunt" op vrijdagavond 21 maart 2008, 
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 16 maart 2007 
4. (zie Franco, jaargang 8 nr. 1 van januari 2008)  
5. Jaarverslag secretaris 
6. Jaarverslag penningmeester
7. Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe commissie
8. Decharge 
9. Goedkeuring begroting 2008 en vaststelling van de contributie voor 

2009. 
10. Bestuursverkiezing:  Aftredend  is:  Dhr  F.  Vuijk,  leider

rondzendverkeer.  Hij  stelt  zich  herkiesbaar.  Eventuele
andere kandidaten voor deze bestuursfunctie kunnen tot aan
de  aanvang  van  de  vergadering  worden  opgegeven  bij  de
secretaris.

11. Diverse mededelingen
12. Rondvraag
13. Sluiting



Dringend gezocht:
Dames/Heren voor hulp in de keuken voor 2 tot 3

maal per jaar op onze verenigingsavonden.
Voor inlichtingen Mevr. Kooiman tel. 0180-618995

Jaarverslag van het verenigingsjaar 2007  .  

In het 47e jaar van de vereniging is voor de vereniging een rustig jaar geweest .
Geen jubilea, alleen zijn de gebruikelijke 10 verenigingsavonden georganiseerd
op iedere  3e vrijdag van de maand met uitzondering van de maanden juli  en
augustus.  
Op 5 van deze avonden werd er een veiling gehouden, meestal onder leiding van
M. Brons Jr. en op de andere 5 avonden een loterij onder de leiding van C.J.
Brons of Geert Bram Steijn.
Op 16 maart werd de algemene ledenvergadering ( jaarvergadering) gehouden, 
met op deze avond  het  aftreden  van onze  voorzitter  Dhr. C.J. Brons en  het 
terugtrekken van de secretaris Dhr.J.Tavenier. 
Na vele jaren moest het bestuur het stellen zonder een vertrouwde voorzitter en 
secretaris. Daar het  aanbod van nieuwe voorzitters en secretarissen een  beetje 
tegen viel, zijn uiteindelijk  Dhr. G.B. Steijn als voorzitter en Dhr. J.G. Stroes  
als secretaris door de algemene ledenvergadering  gekozen en benoemd.
Op 17 maart en op 17 november zijn de twee postzegel- en muntenbeurzen weer 
georganiseerd door Dhr. M. Kooiman. De locatie “Het Trefpunt” bevalt goed en 
is ook goed door een groter publiek te vinden, gezien de aanloop.
De voorspelde problemen met parkeren lijken mee te vallen, er zijn geen 
klachten bij het bestuur binnen gekomen. Het bestuur is overgegaan tot het 
vernieuwen van de catalogi. Zoals afgesproken op de algemene leden 
vergadering wordt de Michel catalogus gehanteerd. We hebben de catalogus van 
Europa, Band 1 t/m 7 en Duitsland 2007/2008 nu in ons bezit en de leden kunnen
via de secretaris deze catalogus lenen. Volgend jaar hopen we de meest 
gevraagde catalogi van buiten Europa aan te schaffen, zodat de leden over vrij 
wel een meest recente catalogus kunnen beschikken. Al met al een geslaagd 
verenigingsjaar. Laten we hopen dat we in het komend jaar zo verder kunnen 
gaan en ook nog een beetje zullen groeien in leden aantal.

De secretaris, 

Jan Stroes
  

   Van de voorzitter

De komende periode is weer een spannende periode voor onze vereniging.
Om te beginnen is er natuurlijk de algemene ledenvergadering. Deze is op
vrijdag  21  maart.  Graag  wil  ik  dan  ook  iedereen  uitnodigen  om  deze
vergadering  bij  te  wonen.  In  dit  nummer  treft  u  de  balans  en  V&W
rekening aan. Natuurlijk is er dan ook een veiling. Daarnaast hebben we op
zaterdag 22 maart een beurs. Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst
van  onze  leden.  Als  bestuur  hebben  wij  besloten  om  onze  catalogi  te
vernieuwen. We hebben de gangbare catalogi al aangeschaft, maar ik hoor
graag  van  leden  welke  zij  missen  en  graag  zouden  zien  dat  wij  als
vereniging  deze  zouden  moeten  aanschaffen.  We  kunnen  dit  dan
meenemen in onze beslissingen.

Ik wens U veel lees plezier. 

Geert Bram Steijn

  

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

  

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 21 maart met

veiling en 18 april.
(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 !!!!!                     
Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering te 
houden in de Aula van het "Trefpunt" op vrijdagavond 21 maart 2008, 
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 16 maart 2007 
4. (zie Franco, jaargang 8 nr. 1 van januari 2008)  
5. Jaarverslag secretaris 
6. Jaarverslag penningmeester
7. Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe commissie
8. Decharge 
9. Goedkeuring begroting 2008 en vaststelling van de contributie voor 

2009. 
10. Bestuursverkiezing:  Aftredend  is:  Dhr  F.  Vuijk,  leider

rondzendverkeer.  Hij  stelt  zich  herkiesbaar.  Eventuele
andere  kandidaten  voor deze  bestuursfunctie  kunnen tot
aan de aanvang van de vergadering worden opgegeven bij
de secretaris.

11. Diverse mededelingen
12. Rondvraag
13. Sluiting







Op 22 maart is er weer een grote postzegel- en 
muntenbeurs georganiseerd door onze vereniging.
Aanvang 12.30 uur in gebouw Het Trefpunt, Dr. 
Kuyperstraat 4 in Barendrecht. Komt U ook???

Nieuwe leden

        B. Nobel
        J. Ezink

 H. van Meeningen

allen van harte welkom



Jaarverslag van het verenigingsjaar 2007.

In het 47e jaar van de vereniging is voor de vereniging een 
rustig jaar geweest . Geen jubilea, alleen zijn de 
gebruikelijke 10 verenigingsavonden georganiseerd op 
iedere 3e vrijdag van de maand met uitzondering van de 
maanden juli en augustus. 
Op 5 van deze avonden werd er een veiling gehouden, 
meestal onder leiding van M. Brons Jr. en op de andere 5 
avonden een loterij onder de leiding van C.J. Brons of 
Geert Bram Steijn.
Op 16 maart werd de algemene ledenvergadering 
( jaarvergadering) gehouden, met op deze avond het 
aftreden van onze voorzitter Dhr. C.J. Brons en het 
terugtrekken van de secretaris Dhr. J. Tavenier. 
Na vele jaren moest het bestuur het stellen zonder een 
vertrouwde voorzitter en secretaris. Daar het aanbod van 
nieuwe voorzitters en secretarissen een beetje tegen viel, 
zijn uiteindelijk  Dhr. G.B. Steijn als voorzitter en 
Dhr. J.G. Stroes als secretaris door de algemene 
ledenvergadering  gekozen en benoemd.
Op 17 maart en op 17 november zijn de twee postzegel en 
muntenbeurzen weer georganiseerd door Dhr. M. Kooiman.
De locatie “Het Trefpunt” bevalt goed en is ook goed door 
een groter publiek te vinden, gezien de aanloop.
De voorspelde problemen met parkeren lijken mee te 
vallen, er zijn geen klachten bij het bestuur binnen 
gekomen. Het bestuur is overgegaan tot het vernieuwen van
de catalogi. Zoals afgesproken op de algemene leden 
vergadering wordt de Michel catalogus gehanteerd. We 
hebben de catalogus van Europa, Band 1 t/m 7 en Duitsland
2007/2008 nu in ons bezit en de leden kunnen via de 

secretaris deze catalogus lenen. Volgend jaar hopen we de 
meest gevraagde catalogi van buiten Europa aan te schaffen, 
zodat de leden over vrij wel een meest recente catalogus 
kunnen beschikken. Al met al een geslaagd verenigingsjaar. 
Laten we hopen dat we in het komend jaar zo verder kunnen 
gaan en ook nog een beetje zullen groeien in leden aantal.

De secretaris, 

Jan Stroes
  


	Groot assortiment
	
	meubel- & woningstoffering

