
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 



                                    

           Postzegels kopen of verkopen?

                                                0180 - 613033

Vereniging van Postzegelverzamelaars

Barendrecht

Jaargang 9 nr.1                                                        januari  2009
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Notulen van de jaarvergadering gehouden op 21 maart 2008 in de aula van 
Het Trefpunt te Barendrecht.
Aanwezig: Het volledige bestuur, 50 leden, waaronder 4 dames.

1. Opening door de voorzitter;
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. 
Hij bedankt de leden voor hun inzet voor de vereniging in het afgelopen 
jaar.

2. Ingekomen stukken;
Het verslag van de kascommissie.

3. Notulen van de vorige vergadering 16 maart 2007;
De notulen van de vorige jaarvergadering werden met algemene stemmen
aangenomen en zijn dus goed gekeurd.  

4. Voor notulen jaarvergadering 16 maart 2007 zie Franco, jaargang 8 nr. 1 
van januari 2008.  

5. Jaarverslag secretaris;
Het jaarverslag van de secretaris wordt met algemene stemmen 
aangenomen en dus goed gekeurd.

6. Jaarverslag penningmeester;
De penningmeester geeft uitleg over het jaarverslag van de vereniging en 
verklaart e.e.a.. Er is een batig saldo. Het jaarverslag wordt met algemene
stemmen aangenomen en dus goed gekeurd.
Vragen:
Dhr Arkenbout: waarom staan de consumpties op een negatief saldo?
De opbrengst van de consumpties is positief, maar omdat het geplaatst is 
onder de kop “Lasten” moet het negatief worden weergegeven.
Dhr Kalis; wordt er winst gemaakt op het rondzendverkeer.
Er wordt iets winst gemaakt op het rondzendverkeer, maar door het vele 
werk is het eigenlijk kostendekkend.

7. Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe commissie;
De kascommissie bestond dit jaar uit Dhr. Stolk en Dhr. Brosens. Beiden 
hebben de financiële administratie gecontroleerd en in orde bevonden. Er 
werd een compliment gemaakt aan de penningmeester voor de verzorgde 
uitstraling van de administratie.
De algemene vergadering heeft vervolgens een nieuwe kascommissie 
gekozen voor het jaar 2008 nl., Dhr. Brosens, Dhr.Kalis en als reserve 
Dhr. Roekx.Decharge;
De algemene vergadering heeft vervolgend het bestuur decharge verleend
voor het gevoerde beheer. 

8. Goedkeuring begroting 2008 en vaststelling van de contributie voor 2009;
De begroting 2008 wordt goedgekeurd. Tevens wordt algemeen 
vastgesteld dat de contributie gelijk blijft aan € 8,00 en dat de prijs van de
consumpties gelijk blijft. 

9. 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.
Daar  er  zich  geen  andere  leden  hebben  aangemeld  blijft  
Dhr. F. Vuijk in functie.

10. Diverse mededelingen;
Dames en Heren morgen 22 maart 2008 wordt weer de gebruikelijke 
beurs gehouden en we rekenen op een grote opkomst. De consumptie 
tijdens de algemene vergadering zijn gratis.

11. Rondvraag;
Dhr. Kalis: Wat is het aantal leden op dit moment en groeit het leden 
aantal? Jammer genoeg zijn er een paar leden weggegaan, maar er zijn 
ook nieuwe leden bij gekomen. Het leden aantal bedraagt op dit moment 
179.
Als het postkantoor sluit, hoe komen we dan aan onze postzegels?
Door leden is gelezen dat er een nieuw bedrijf is opgericht nl. Postmaster.
Dit bedrijf zou de verkoop van postzegels gaan overnemen. Natuurlijk is 
er altijd nog de filatelistische dienst. 

12. Sluiting;
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een prettige 
verenigingsavond.

                                        F.J. Glimmerveen nieuw lid

Verenigingsavonden op 16-01, 20-02, 20-03, 17-04, 15-05, 19-
06, 21-08, 18-09, 16-10, 20-11 en 18-12  

Beurzen op 21-03 en 21-11.



   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 de redactie

Namens het bestuur wil ik iedereen een zeer gelukkig en gezond 2009 wensen.
Dit  jaar  zal  net  als  voorgaande  jaar  weer  een  druk  jaar  worden  voor  de
verenging. Naast de verenigingsavonden, met of zonder veiling, staan er ook
weer twee beurzen op het programma.
 
De laatste verenigingsavond was zoals alle andere avonden weer zeer gezellig.
Wat erg duidelijk naar voren kwam is dat leden het plezierig zouden vinden als
er meer diepgang zou komen binnen de vereniging. Vandaar dus een oproep
van mijn kant aan iedereen binnen onze vereniging die iets wil vertellen over
zijn/haar  postzegel  verzameling  dit  bij  mij  aan  te  geven,  zodat  we  kunnen
kijken hoe we dit aan onze leden kunnen laten zien.
 
Als  bestuur  zullen  wij  dit  jaar  weer  actief  ledenwerven  en  proberen  qua
publiciteit goed uit de verf te komen. We kijken er naar uit om iedereen weer te
zien op onze ledenavonden. 

Geert-bram Steijn

                                              
  

 Contactavonden voor 2009

16 januari, 20 februari, 20 maart veiling, 17 april, 15 mei
veiling, 19 juni, 18 september veiling, 16 oktober, 20

november veiling en 18 december
Beurs 21 maart en 21 november in het Trefpunt

aanvang 12.30 uur

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 16 januari met

veiling en 20 februari.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur

Alle avonden  

altijd aanvang        (19.30)
veiling begint om (21.00)



  

Van de penningmeester  .  

Nu het nieuwe jaar weer is begonnen, verzoek ik u de contributie over het jaar
2009 te voldoen. Het contributiebedrag is, evenals vorige jaren, vastgesteld op

€ 8,00 per jaar.
Omdat een aantal leden al voor 2009 hebben betaald heb ik hieronder

aangegeven of u wel of niet voor 2009 moet betalen.
Een klein aantal leden heeft over het jaar 2008 nog geen contributie betaald. Ook

dit heb ik hieronder aangegeven.
Ik verzoek u zo spoedig mogelijk de contributie over 2008 en/of 2009 te

voldoen op postrekening 2 907 935 t.n.v. Vereniging van
Postzegelverzamelaars Barendrecht.

Voor uw medewerking zeg ik u dank.
A. Vink

 

Notulen van de jaarvergadering gehouden op 21 maart 2008
in de aula van Het Trefpunt te Barendrecht.

Aanwezig: Het volledige bestuur, 50 leden, waaronder 4 dames.

Opening door de voorzitter;
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. 
Hij bedankt de leden voor hun inzet voor de vereniging in het afgelopen
jaar.

1. Ingekomen stukken;
Het verslag van de kascommissie.

2. Notulen van de vorige vergadering 16 maart 2007;
De notulen van de vorige jaarvergadering werden met algemene 
stemmen aangenomen en zijn dus goed gekeurd.  

3. Voor notulen jaarvergadering 16 maart 2007 zie Franco, jaargang 8 nr. 
1 van januari 2008.  

4. Jaarverslag secretaris;
Het jaarverslag van de secretaris wordt met algemene stemmen 
aangenomen en dus goed gekeurd.

5. Jaarverslag penningmeester;
De penningmeester geeft uitleg over het jaarverslag van de vereniging 
en verklaart e.e.a.. Er is een batig saldo. Het jaarverslag wordt met 
algemene stemmen aangenomen en dus goed gekeurd.

Rondzending en Veiling:   de risico’s van

Wellicht ten overvloede, want het is al eerder ter sprake geweest in Franco, nog
maar eens de risico’s en aansprakelijkheden vermeld bij de rondzending en de
veiling.

De risico’s zijn er vele, maar gelukkig hebben we daar in de bijna afgelopen 40
jaar dat onze vereniging bestaat, alleen een klein ongelukje mee gehad. U kunt
zelf wel verzinnen wat een aantal risico’s is, het transport, diefstal, maar ook
onachtachtzaamheid e.d. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn op de eigen
spullen of die van een ander.

Als vereniging kun je dergelijke risico’s niet dragen en daarom nog maar eens
gemeld,  dat  artikel  13  van  het  veilingreglement  en  artikel  23  van  het
rondzendreglement,  iedere  aansprakelijkheid  van  de  vereniging,  voor  enig
verlies of schade door de inzender geleden, uitsluit. Met andere woorden als
U deelneemt aan de veiling of rondzending doet U dat voor eigen risico.

Natuurlijk  hebben  wij  de  plicht  als  leden  om de  nodige  voorzichtigheid  te
betrachten en als een goed huisvader de zaken, die wij onder ons hebben van
een ander lid of van de vereniging, te behandelen en te behartigen.  

Het bestuur.

N.B. Als U een exemplaar van de statuten en het huishoudelijke reglement
wilt ontvangen, meld dit dan aan het bestuur.

Veilinginformatie.

 Alle kavels zijn naar  beste kunnen gekeurd. Op de gom kan geen garantie
worden  geleverd.  Mocht  U  na  aankoop  gebreken  ontdekken,  die  niet
omschreven zijn in de kavellijst, of prijsmatig konden worden afgeleid,  dan
kunt U binnen 7 dagen contact opnemen met de veilingmeester. 
Voor  aanbieders  van  kavels  geldt,  dat  wanneer  zegels  terecht  worden
geretourneerd, zij verplicht zijn deze zegels terug te nemen tegen het  bij de
veiling aan hen uitbetaald bedrag, dit binnen 14 dagen na de desbetreffende
veiling.
De veilingmeester beslist in alle bovengenoemde gevallen. 

Nieuw lid
F.J. Glimmerveen

Van harte welkom




	Groot assortiment
	
	meubel- & woningstoffering

