
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 



 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/

                                    

           Postzegels kopen of verkopen?

                                                0180 - 613033

Vereniging van Postzegelverzamelaars

Barendrecht

Jaargang 9 nr.2                                                        maart  2009
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                   Beurzen 20 maart en 20 november 2009
 Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering te 
houden in de Aula van het "Trefpunt" op vrijdagavond 19 maart 2009, 
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 20 maart 2008 
       (zie Franco, jaargang 9 nr. 1 van januari 2008)  
4. Jaarverslag secretaris 
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe commissie
7. Decharge 
8. Goedkeuring begroting 2009 en vaststelling van de contributie voor 

2010. 
9. Bestuursverkiezing: Aftredend zijn: Dhr. J. Stroes, 

Dhr. J. Tavenier, Dhr. M. Kooiman en Dhr. M. Brons Jr. 
Zij stellen zich allen herkiesbaar. Eventuele andere 
kandidaten voor een van deze bestuursfuncties kunnen tot 
aan de aanvang van de vergadering worden opgegeven bij de
secretaris.

10. Diverse mededelingen
11. Rondvraag
12. Sluiting



Begroting 2009

Lasten

Zaalhuur 600,00

Aankoop catalogi 200,00

Afschr. tafels 65,00

WA verzekering 85,00

Contributie KvK 30,00

Kosten PR 75,00

Representatiekosten 100,00

Onkostenvergoeding 80,00

Franco + Bezorging 650,00

Consumpties bijeenkomsten 65,00

Kosten betalingsverkeer 55,00

Kosten Rondzending 125,00

Verzekering rondzending 42,00

Positief saldo 413,00

Totaal lasten 2.585,00



Bibliotheek       

Deze boeken worden gratis uitgeleend aan de leden  0180-618773
1. Over postzegels gesproken van A. Schwenzfenger

Handleiding voor de beginnende verzamelaar
1. De Philatelist van J.A. v.d. Vlis

Handleiding voor de beginnende en gevorderde verzamelaar.
2. Afstempelingen emissie 1852 van Nederland van A.M.A. v.d. Willigen

Geschiedenis over de eerste stempels op postzegels
3. Nationale Postzegel Tentoonstelling IJsselpost 86

Diverse verhandelingen over filatelie
4. Filatelie Encyclopedie

Duizenden vragen worden beantwoord
5. Ongewenste uitgiften en maakwerk in de filatelie van de Sticht. Jeugdwerk
6. ABC deel 1 (handleiding voor beginners)
     ABC deel 2 (handleiding voor gevorderden)
7. Schweizer Briefmarken (Duits) 2 delen
8. De vervalsingen van Nederland & O.G. 2 delen
9. Jaarverslag 1994 PTT Museum
10. Postzegelwetenswaardigheden uit de oude doos (van 1932 af)
11. De ware postzegelverzamelaar 3 delen, waarin uitgebreide info over o.a. de 

Nederlandse zegels
12. Michel 3 delen Stempel-Handbuch
13. 8 delen Deutsche Dienstpost Handbuch und Stempelkatalog
14. Michel 1997 Spezial Katalog Württemberg-Spexial-Katalog
15. Michel Spezial Katalog der deutschen Privatpostmarken
16. Spezialkatalog Altdeutsche Staaten
17. 3 delen Plattenfehler  Deutsches Reich en 10Pfg.Krone/Adler-Marke
18. Die Postgeschichte der Nürnberger Reichsparteitage
19. De dierenwereld op postzegels (zoogdieren)
20. Filatelie informatief 
Bovendien kunt U altijd over de nieuwste Yvert of voorzover aangeschaft
Michel beschikken. Onze vereniging leent  de Yvert/Michel of delen daarvan
gratis uit. Onze secretaris de heer J.G. Stroes kunt U bellen tel. 0180-618773
als U een deel   of delen wilt lenen. Bij de heer Stroes is  ook te leen een
watermerkzoeker en een blauwe lamp.

Verslag van het verenigingsjaar 2008.

Ook in het 42e verenigingsjaar organiseerde het bestuur weer de 10 maandelijkse 
ruil en contactavonden op iedere 3e vrijdag van de maand, m.u.v. de maanden 
juli en augustus. Op 5 van deze avonden werd door de veilingmeester een veiling
georganiseerd en op de andere avonden, de proef met een tafel met € 0.05 zegels 
wordt voortgezet.
De jaarvergadering werd gehouden op 21 maart 2008, er was geen gebrek aan 
belangstelling (verslag zie Franco januari 2009).
Ook in 2008 waren er weer twee postzegel en muntenbeurzen. Deze zijn 
georganiseerd door Dhr. M. Kooiman en gehouden in “Het Trefpunt”. De 
planning van de eerste beurs was niet al te best, nl. de zaterdag voor Pasen. Er 
was dan ook weinig belangstelling. Dit werd goed gemaakt door de beurs in 
november, deze werd druk bezocht. 
Ook dit jaar wisselt het aantal leden deels door overlijden deels  door verhuizing,
maar het totaal blijft gelukkig schommelen tussen 170 en 180. Om precies te zijn
hebben we op dit moment 172 leden. De vraag is dan ook aan u, als u in uw 
omgeving iemand weet, die geïnteresseerd is in het verzamelen van postzegels, 
maak hen/haar enthousiast en wijs hem/haar  op het bestaan van een gezellige 
vereniging in Barendrecht.  
Dhr. F. Vuijk verzorgde ook dit jaar het rondzendverkeer.
Een bestuurslid moet iedere drie jaar opnieuw benoemd worden door de 
algemene ledenvergadering. Ook dit jaar moeten er een aantal bestuursleden 
opnieuw worden gekozen. Dit zijn: J. Stroes (secretaris), J. Tavenier (algemeen 
lid), M. Kooiman (beurzen) en  M. Brons Jr.(veilingen). Al de bestuursleden 
stellen zich herkiesbaar, maar mocht u interesse hebben in een van boven 
genoemde functies, kunt u zich voor aanvang van de vergadering melden bij de 
secretaris. 
De vraag naar Michel catalogi van Europa is groot, bijna altijd is een of 
meerdere delen bij een van de leden thuis. De vraag naar catalogi buiten Europa 
is nihil en de vraag is dan ook aan u: “Moeten we die wel aanschaffen”? Al met 
al een geslaagd verenigingsjaar.

Barendrecht, 31 december 2008

De secretaris,    J.G. Stroes  



Veiling 20 maart 2009. Aanvang 21.00 uur.
x gebruikt
xx ongebruikt (met plakker(rest))
xxx postfris

NR. omschrijving cat.w inzet
€ €

1 xx Ned. Antillen nr. 218-229 84,00 6,50

2 xx Ned. Antillen nr. 234-238 75,00 6,00

3 x Ned. Antillen nr. 206-208 12,50 1,50

4 xxx Suriname Luchtpost nr. 47-59 8,00 1,50

5 xx Suriname nr. 137-140 25,00 2,50

6 xx Suriname nr. 141-144 31,00 3,00

7 x Suriname nr. 146-149 22,00 3,00

8 xx Suriname nr. 167-174 23,00 3,00

9 xx Suriname nr. 280-283 80,00 7,00

10 x Suriname nr. 312-315 22,80 3,00

11 xx Nieuw-Guinea nr. 22-24 42,00 4,00

12 xx Suriname nr. 127-129 5,00 0,75

13 xx Nieuw-Guinea nr. 10-21 111,50 10,00

14 x Nieuw-Guinea Port nr. 1-6 17,50 2,00

15 x Suriname nr. 308 50,00 7,50

16  x Nederland nr. 220-223 10,00 2,00

17 x Nederland nr. 225-228 18,00 3,50



Het is een goede gewoonte van onze
vereniging om als dank voor de
aanwezigheid op de algemene

ledenvergadering de consumpties gratis
aan te bieden.

Laat niet alleen daarom van Uw
aanwezigheid blijken, maar leef

zichtbaar
mee met het wel en wee van onze

vereniging.
5cts. zegels boeken

Dit stukje had nooit geschreven moeten worden, maar de praktijk
dwingt ons er toe. 
Op de niet-veilingavonden liggen er  stockboeken,  waar U naar
hartelust zegels uit kunt halen en die kosten maar 5 cents per stuk.
De bedoeling is, dat U die zegels in het desbetreffende stockboek
op een lijst vermeld en vervolgens betaald.
Met  enige  regelmaat  komt  het  voor,  dat  er  meer  zegels
uitgenomen worden dan er zijn betaald. De laatste man die zijn
geld uit het bakje haalt komt daarom tekort. Het zijn geen grote
bedragen, maar verschillen van 15 cent tot € 1,50 komen voor.
Bijkomstigheid  is  nog,  dat  de  laatste  man  meestal  dezelfde
persoon is.
Mensen dit moet toch anders kunnen. Administreer goed en betaal
het juiste  aantal.  Als je  geld uit  de doos mag halen,  wees dan
nauwkeurig en haal er geen stuiver teveel uit.
Als dit zo doorgaat is de vereniging genoodzaakt om hiermede te
stoppen en dan gaat een heel leuke bezigheid verloren.
Tot slot. Als de nood zo hoog gestegen is bij diegene, die teveel
neemt of te weinig betaalt. Ik ben bijna alle avonden aanwezig en
mits gevraagd kunt U bij mij die 15 cent tot € 1,50 altijd krijgen.

Cor Brons

Opmerkelijke uitspraken.

materiaal! Goed bezichtigen! 40,00

98 x Goed gevuld insteekboekalbum Amerika 1,00

99 x Diverse land in map op insteekkaarten 1,00

100 x Nederland roltanding op insteekkaartje 29,60 5,50

101 xxx Verzameling Guernsey/Jersey 300,00 10,00

102 xxx Insteekkaart Guernsey (w.o. boekjes) 84,50 1,00

103 xxx Insteekkaart Jersey 1,00

104 x Liechtenstein op albumbladen w.o. postfris materiaal 1,00

105 x Monaco op albumbladen 1,00

106 x Turkije op albumbladen w.o. veel klassiek materiaal 1,00

107 x Malta op albumbladen w.o. enige betere zegels  1.00 

108 x Letland / Estland op albumbladen w.o. beter materiaal  1.00 

109 x Litouwen / Servië / Bosnië op albumbladen       1,00 

110 x Ijsland / Montenegro op albumbladen       1,00 

111 x Insteekboek diverse landen        1,00 

112 x België Michel nr. 104/106 pracht exemplaren 75,00    16,50 

113 x Nederland belastingzegels, niet bestellen etc.       2,00 

114 x Insteekkaart motief ruimtevaart       1,00 

115 x Goed gevuld stockboek w.o. beter materiaal       4,00 

116 x Houten kistje gevuld met oude kavels etc.       1,00 

117

118

119



1. Voor een dichte deur staan van de open dag van een 
gesloten inrichting!!!!

2. Iemand na een allergietest vragen of ie al uitslag 
heeft.

3. Een exporteur die niks uitvoert.
4. Een anorexia-patient met mee-eters.


	Groot assortiment
	
	meubel- & woningstoffering

