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     Jaargang 15 nr. 1                                 januari 2015 
 

 



 Van de Redactie 
 

   

 

 

Dit is het eerste nummer van de 15
de

 jaargang. Wat gaat de tijd toch snel. 

Als de dag van gisteren herinner ik mij het maken van het eerste nummer 

van jaargang 1. De weg van zoeken naar de opzet, de adverteerders werven, 

een A4 formaat of toch A5 enz. Er is wel het een en ander veranderd qua 

opzet, maar veel ook niet, wat de herkenbaarheid ten goede komt. Wat een 

groot voordeel is, nu we veel herinneringen ophalen n.a.v. ons 50jarig 

bestaan, dat Franco een vraagbaak  is voor de afgelopen 15 jaar en letterlijk 

alles wat wetenswaardig is herbergt. Van notulen en jaarverslagen, 

beursaankondigingen, zo maar wat club weetjes  enz.  

Dat Franco maar lang mag bestaan als het clubblad van onze vereniging, 

zodat wij bij de volgende jubilea onze geschiedenis kennen. 

                                                    Redactie 

 
 

 

                                                  Ledenavonden en beurzen 2015 
16 januari met veiling     18 september met veiling 

20 februari       16 oktober 

20 maart met veiling en ledenvergadering  20 november met veiling 

17 april                                                              18 december 

15 mei met veiling 

19 juni 

 

                                   Beurzen: 17 januari,  21 maart en 21 november  
 

       

   

 
 

 

 
 

      

 

 
  
 

  
 
 

 
    
 
     
     

Dit is de uitnodiging voor de 

bijeenkomsten van 16 januari met 

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

B’drecht ) 

Alle avonden 

altijd aanvang         (19.30) 

veiling begint om    (20.30) 
 

 



Notulen van de jaarvergadering gehouden op 21 maart 2014 in de aula van Het 
Trefpunt te Barendrecht. 
Aanwezig: Het volledige bestuur en circa 50 leden. 
 
 

1. Opening door de voorzitter; 
De voorzitter opent om 20:00 uur de jaarvergadering en heet een ieder hartelijk 
welkom. 

2. Ingekomen stukken; 
Brief kascontrolecommissie. 

3. De notulen van de vorige jaarvergadering; 
Worden met algemene stemmen aangenomen en zijn goedgekeurd. 

4. Jaarverslag secretaris; 
Het jaarverslag van de secretaris wordt met algemene stemmen aangenomen en 
goedgekeurd. 

5. Jaarverslag penningmeester; 
De heer Kalis stelt de vraag waarom de opbrengsten van het rondzendverkeer 
zover zijn teruggelopen. De penningmeester licht toe dat dit vermoedelijk aan de 
algemene economische malaise ligt. Er zijn geen verdere verklaringen. 
De tweede vraag gaat over het grote aantal (meer dan 30%) achterstallige 
contributiebetalingen over 2013. Degenen met een betalingsachterstand moeten 
dit zichzelf aantrekken. Er zal hieraan aandacht worden besteed in Franco. 
Het jaarverslag van de secretaris wordt met algemene stemmen aangenomen en 
goedgekeurd. 

6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe commissie; 
De kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en goedgekeurd. 
De algemene vergadering heeft een nieuwe kascommissie gekozen voor het jaar 
2014 bestaande uit de heren C. Brons en Both. Als reserve is de heer Van de 
Pols benoemd. 

7. Decharge; 
De algemene vergadering heeft decharge verleend aan het bestuur voor het 
beheer. 

8. Goedkeuring begroting 2014 en vaststelling van de contributie en 
consumptieprijzen voor 2015; 
De begroting 2014 wordt goedgekeurd door de jaarvergadering. De contributie 
blijft € 10,00 per jaar en ook de prijs van de consumpties blijft € 0,75 per 
consumptie. 

9. Lijst van aftreden ter goedkeuring: 
De voorzitter vraagt om goedkeuring voor het gewijzigde roulatieschema (in 
Franco van maart 2014 gepubliceerd) voor het aftreden van de 
bestuursleden. Van het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en 
secretaris) zal vanaf nu maar 1 functionaris per keer aftreden. Dit 
gewijzigde roulatieschema wordt met algemene stemmen met onmiddellijke 
ingang aangenomen en goedgekeurd. 

10. Bestuursverkiezing: 
Hierdoor is naast de heer Vuijk (conform het oude schema) ook de heer 



Van Veggel aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar. Omdat zich geen 
andere kandidaten hebben aangemeld, wordt door de jaarvergadering de 
herbenoeming van genoemde leden voor een periode van 3 jaar 
goedgekeurd. 

11. Diverse mededelingen; 
De heer Crum wordt bedankt voor zijn inspanningen voor het drukken van 
Franco. 
De heer Brons wordt bedankt voor het opstellen van Franco. 
De heer Blaauw wordt bedankt voor zijn inspanningen voor de Website. 
De dames van de bediening worden bedankt voor hun inspanningen om 
iedereen van consumpties te voorzien. 
De heer Vuijk wordt bedankt voor zijn inspanningen voor de 
rondzendingen. 
De heer Overbeek wordt bedankt voor het bezorgen van het merendeel van 
Franco. 
De heer Kooijman wordt bedankt voor het verzorgen van de beurzen en 
verenigingsavonden. 
De heren C. Brons en Both worden bedankt voor het meedenken om van 
het 50 jarig jubileum een succes te maken. Zij hebben hiertoe een lijst met 
voorstellen gedaan die door het bestuur verder uitgewerkt worden. 

12. Rondvraag; 
Geen van de aanwezige leden maakt hiervan gebruik. 

13. Sluiting; 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:20 uur en wenst iedereen nog een 
prettige verenigingsavond. 

 
           

Op 17 januari wordt weer de inmiddels beroemde (in 

Barendrecht en omstreken) postzegel- en muntenbeurs 

gehouden in gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, 

te Barendrecht. Aanvang 12.30 uur tot ca. 16.30 uur. 

Komt allen!!! Iedereen, dus ook niet-leden, vrij 

toegang. 

 

 



Veiling 16 januari 2015 Aanvang 20.30 uur
x gebruikt

xx ongebruikt (met plakker(rest))

xxx postfris

NR. omschrijving cat.w inzet

€ €

1 x Nederland nr. 31 met kleinrond 461 "Heerjansdam" 22,50 7,50

2 xxx Nederland nr. 2707 Boekenweek 2010 6,00 2,25

3 xxx Nederland nr. 2009 Zilveren verrassingszegel 2001 14,00 2,50

4 xxx Nederland collector's item voor trouwe klanten TNT 1,00

5 xxx Nederland collector's item voor trouwe klanten TNT 1,00

6 xxx Nederland nr. 428/442 bevrijdingszegels 1944-46 15,50 1,75

7 xxx Nederland nr. 666/670 Kinderzegels 1955 19,00 2,00

8 xxx Nederland nr. 402B/403B Velletjes legioenzegels 1942 290,00 85,00

9 LEEG dik zwarte bladen album 1,00

10 23 losse insteekbladen wit 1,00

11 x Israël op insteekblad 1,00

12 x België in klein album 1,00

13 cat Catalogus Yvert 2008 West Europe 1,00

14 x Frankrijk op albumbladen jaar 1980-81 compleet 73,55 8,00

15 x Frankrijk op albumbladen jaar 1984-1985 113,55 12,00

16 x Frankrijk op albumbladen jaar 1990-1991 71,70 9,00

17 x Deutsche Bundespost insteekkaart met blokken 60,00 8,00

18 x Frankrijk 7 postzegelboekjes (1 ex. Xxx) 99,10 11,00

19 x Frankrijk insteekkaart velletjes w.o. betere 118,00 12,00

20 x Dikke pil goed gevuld met Duitsland w.o. beter 7,50

21 x Nederland nr. 244-247 A.N.V.V.-zegels 65,00 15,00

22 xxx Nederland nr. 592-595 I.T.E.P.-zegels 100,00 20,00

23 xx Nederland nr. 240-243 (nette plakker) 55,00 10,00

24 xxx Nederland nr. 550-555 Zomerzegels 1950 60,00 10,00

25 xxx Zwitserland Michel nr. 172-174 postfris org. Gom 36,00 7,00

26 xxx Zwitserland Michel nr. 175-178 postfris org. Gom 35,00 7,00

27 xxx Nederland nr. 617-640 Koningin Juliana 44,00 4,50

28 xxx Nederland nr. 649-659 / 693-694 43,00 3,50

29 xxx Nederland PTT-mapjes tussen nr. 1 en 231a, totaal

230 stuks (geen doubletten, er ontbreken er dus enkele) HOOG 35,00

30 xxx Nederland prestigeboekje PR2 Koninklijk Huis I 30,00 5,00

31 xxx Europatage 1961 Gross-Gerau in 2 veldeeltjes ??? 3,50

32 xxx Nederland nr. 1180 in vel van 100 (bedankt PTT…) 80,00 5,00

33 xx Nederland dienst D1-7 org.gom, nette plakkerrest 85,00 20,00

34 x Nederland dienst D41-43 in blokken van 6 met velrand 10,50 1,75

35 x Nederland insteekkaartje vierzijdige roltanding w.o. R44 34,30 6,50

36 xx Nederland insteekkaartje Port 46, 50, 52, 53, 63,  

64 65-68 69-79  org. gom en keurige plakkerrest 53,40 10,00

37 xxx Nederland Port nr. 80a-105a verticaal watermerk deels 

met velranden, P91a heeft een minimaal plakkerspoor 220,00 50,00

38 xx Nederland Luchtpost 1-3 org. Gom, nette plakker 45,00 10,00

39 xx Nederland Luchtpost nr. 9 org. Gom, nette plakkerrest 17,50 4,50

40 xxx Nederland Luchtpost nr. 11 vel van 8, nr. 15, 16 in blok 9,00 1,50

41 xxx Nederland nr. V886-888 Amphilex velletjes 82,50 17,50

42 xxx Nederland partij vellen op insteekkaart w.o. nr. 854 90,20 9,00

43 x Nederland nr. 1 & 2 keurige exemplaren 80,00 16,50

44 x Nederland nr. 6 (15ct, oranje) pracht exemplaar 120,00 40,00

45 x Nederland nr. 29 (2,5gld.) pracht exemplaar 150,00 58,00  



46 x Nederland nr. 47 (2,5gld.) prachtig van kleur 175,00 62,00

47 x Nederland nr. 203-207 Rode Kruiszegels 1927 35,00 7,50

48 x Nederland nr. 278 Luchtvaartfondszegels 1935 13,00 3,25

49 x Nederland nr. 568-572 Kastelen 1951 21,50 5,00

50 x Nederland 774-776 op fragment "stempel Gouda" 10,00 3,00

51 x Nederland nr. 1052 "koeienpaar" echt gelopen 3,00 1,00

52 x Nederland insteekkaart series prima kwaliteit! 50,00 6,50

53 Fil-I-Safe insteekboek 32 zwarte blz. LEDIG 1,00

54 Fil-I-Safe insteekboek 32 zwarte blz. LEDIG 1,00

55 x Ijsland michel 147/149 luchtpost 1931 Zeppelin opdruk

met fotocertificaat Lasse Nielsen 380,00 75,00

56 x Insteekboek Duitsland w.o. goed klassiek 1,00

57 x Tsechoslowakije verzamelblad, insteekkaarten, boekje 1,00

58 x Polen verzamelblad, insteekkaarten en rondzendboekje 1,00

59 x Oostenrijk div. insteekkaarten en 2 rondzendboekjes 1,00

60 x Rusland verzamelblad en diverse insteekkaarten 1,00

61 x Partij insteekkaarten w.o. Noord Korea, Laos, Jugoslavië

Laos, Israël, in mapjes. 1,00

62 Ledig insteekboek, dik 1,00

63 x Doosje Scandinavië 1,00

64 SAFE album postzegelboekjes NL tot 2006 (ledig) 1,00

65 SAFE album NL 1987-2005 voor velletjes (ledig) 1,00

66 SAFE album NL 2009-2010 voor zegels en velletjes 1,00

67 xxx Verzameling van circa 60 postzegelboekjes Nederland

tussen PB 14a en PB 64 in SAFE album 250,00 10,00

68 xxx Nederland, verzameling 1989-2000 ogenschijnlijk

compleet, in SAFE album met cassette 850,00 40,00

69 xxx Nederland, verzameling 1978-1994 behoorlijk gevuld

in SAFE album met cassette. Flinke cataloguswaarde! 10,00

70 2 (ledige) insteekboeken 2,00

71 Ledig insteekboek, dik 1,00

72 x Nederland nr. V2246a, V2247a 14,50 1,75

73 x Nederland nr. V2099/2100 9,00 1,50

74 x Nederland nr. V2083 7,20 1,50

75 xxx Jersey port nr. 1/6, 21/32, 33/36 op 2 insteekkaarten 89,50 4,00

76 First KLM Flight Tokyo-Amsterdam en Tokyo-Biak 4,00

77 xx Nederland dienst nr. D16-D19 (nette plakkerrest) 120,00 24,00

78 x Nederland port nr. 29-30 keurig gebruikt 13,00 3,25

79 x Nederland port nr. 43 (1 gld.) 67,00 15,00

80 xx Nederland insteekk. tweezijdige roltanding w.o. R28,29 55,50 12,50

81 x Nederland roltanding nr. R86-R89 35,00 10,00

82 x Nederland insteekkaart port betaaldzegels 0,50

83 xxx Nederland port betaaldzegels w.o. veel strippen 27,00 3,50

84 xxx Nederland nr. 126 originele gom, pracht exemplaar 20,00 7,00

85 xxx Nederland nr. 208-211 Kind 1927 originele gom 40,00 15,00

86 xxx Nederland nr. 220-223 Kind 1928 originele gom 55,00 19,00

87 xxx Nederland nr. 346-349 1/10 gld. Originele gom 604,00 190,-

88 xxx Nederland nr. 474-486 compleet 125,00 17,50

89 xxx Nederland nr. 544-548, 550-556, 578-581 105,00 17,50

90 x Nederland nr. 661-665, 666-670 24,40 3,50

91 x Nederland nr. 676-680, 683-687 18,50 2,50

92 x Nederland nr. 688-692, 695-699 18,70 2,50

93 x Nederland 3 insteekkaartjes diverse series jaren '60 53,50 5,00

94 xxx Nederland Dienst nr. VD59/60 vellen van 10 20,00 6,00

95 DOOS 1,00  
  

   



      
 

                        Wat voor soorten postzegels zijn er? (6) 

 
Zegels met opdruk 
 
Een postzegel wordt uitgegeven met een bepaalde waarde en is daarna 
klaar voor de verkoop. Toch kan het gebeuren dat er naderhand een 
extra druk op een postzegel wordt aangebracht: de opdruk. Opdrukken 
kunnen bestaan uit: letters, cijfers, punten, strepen of figuren. 
 
Er zijn een aantal redenen om een opdruk aan te brengen: 
 

- Om de frankeerwaarde van een postzegel te wijzigen 

Zoals bij de Nederlandse portzegels of de Franse zaaister. 
 

- Om een andere landsnaam op de postzegel te vermelden 
Zoals bijvoorbeeld bij de door Duitsland bezette gebieden. Zowel in de 
Eerste ( Belgien, of Roemenië, opdruk M.V.i.R. = Militär Verwaltung in 
Rumänien ) als Tweede Wereldoorlog ( Letland = Latvija of Luxemburg ). 
In Duitsland werden veel Germania zegels ( uitgegeven tussen 1900 en 
1922 )voorzien van een opdruk. Zoals bij bovenstaande landen. Ook 
gebeurde dat binnen Duitsland zelf, zoals de opdruk Freistaat Bayern; bij 
de Duitse posterijen in het buitenland, zoals China, Marokko en Turkije. 
Alsmede ook voor gebieden die na de Eerste Wereldoorlog van Duitsland 

werden afgesplitst, zoals Danzig en Saarland. 
 

- Om een bepaald doel te bereiken 
Zoals de Nederlandse zegel nr. 601, met de opdruk 1953, 10c+10, 
watersnood, om de slachtoffers van de ramp te helpen. 
 

- Om een postzegel een andere functie te geven 
Bijvoorbeeld een frankeerzegel wordt door opdruk een dienstzegel. 

 Wim de Ruiter 
 

 

 
Van de voorzitter 
 
Op 20 maart 2015 is onze jaarlijkse ledenvergadering. Volgens de lijst 
ben ik één van de bestuursleden die hoort af te treden. Om redenen van 
gezondheid stel ik mij niet herkiesbaar. Er zal dus een nieuwe voorzitter 
moeten komen.   

 Wim de Ruiter 
 



NVPH Catalogus persoonlijke postzegels 

Een paar jaar na de introductie van het fenomeen "persoonlijke postzegel" blijkt er een nieuw 

dynamisch verzamelgebied bij gekomen te zijn.  

 

De NVPH presenteert u hierbij de 1e editie van de "NVPH Catalogus Nederlandse persoonlijke 
postzegels" 

Er is heel wat veranderd in de wereld van de filatelie. De opkomst van de persoonlijke postzegel is 
er één van. Bij de komst van de eerste persoonlijke postzegels werd er door veel verzamelaars 
met argusogen naar gekeken iets wat vaker voorkomt bij een nieuwe trend. Nu, een paar jaar na 
de introductie van dit nieuwe fenomeen, blijkt dat er een nieuw dynamisch verzamelgebied is 
bijgekomen.  De Nederlandse vereniging van postzegelhandelaren (NVPH)  heeft geconstateerd 
dat veel mensen juist het verzamelen van persoonlijke postzegels een interessante hobby vindt. 

Er zijn inmiddels een behoorlijk aantal door TNT-post en PostNL uitgegeven persoonlijke 
postzegels verschenen die niet in de NVPH speciale catalogus van Nederland en Overzeese 
rijksdelen opgenomen worden. Gezien het feit dat er een behoorlijk aantal liefhebbers van deze 
zegels is, heeft de NVPH besloten om een aparte catalogus uit te brengen. 

In deze catalogus worden alle persoonlijke zegels opgenomen die door of in samenwerking met 
TNT-post of PostNL zijn uitgegeven en/of door TNT-post/PostNL zijn verkocht, alsmede Hallmark 
uitgaven. Met bijna 1000 afbeeldingen geeft deze catalogus een overzicht van 
abonnementszegels, postbox velletjes, museumvelletjes, Hallmark zegels, postzegelboekjes, 
beurszegels en velletjes, cadeau velletjes en andere uitgaven. Allen met een catalogusprijs en 
NVPH nummering. 

Uniek bij deze uitgave is een gratis velletje persoonlijke zegels dat u van de NVPH cadeau krijgt 
bij deze catalogus. Dit bijzondere velletje persoonlijke zegels zal op geen enkel andere manier 
verkrijgbaar zijn dan met deze  uitgave. 

De catalogus kost slechts € 12.90 en is o.a. verkrijgbaar bij NVPH postzegelhandelaren.  

Redactie: misschien was U dit al lang bekend, maar we vonden het toch de moeite om dit artikel 
te plaatsen voor wie het nog niet wist. Wat vind U van persoonlijke postzegels?  Schrijf of mail het 
ons: Wolvenburg 68, 2994DN Barendrecht of c.j.brons@upcmail.nl 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

          “robert broekers”  
 

                                    

       meubel- & woningstoffering 
                    scheeps- en projectstoffering 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

Groot assortiment 

exclusieve meubel-, 

gordijnstoffen, 

vitrage, tapijten, vinyl, 

marmoleum en zonwering 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

In het volgende nummer komt hier de nieuwe advertentie van onze  

 

trouwe adverteerder Peter Terlouw  

 
           
 


