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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 - 61 09 02) 
 

Beurzen: Aanmeldingen voor de beurzen dienen te geschieden bij de  
  leider van de beurzen. 
 

Website: http://www.pzvb.nl 
 

* Het materiaal voor de veilingen en de rondzendingen moeten voldoen aan 
eisen van kwaliteit en presentatie ter beoordeling van resp. de veilingmeester of 
de leider rondzendverkeer 

 
Het gironummer van de vereniging is 
voor contributie en rondzending 

NL35INGB0002907935 
t.n.v. Penningmstr. ver. v. Postzegelverz. Barendrecht 

 
 

De vereniging is opgericht op 8 december 1966 
Ingeschreven bij K.v.K. nr. 40348153 

 
 



VOORWOORD: 
  

Van de voorzitter 
  

De maand maart is altijd een mooie maand voor het bestuur maar ook voor de 
leden. 
Van welke vereniging je ook lid bent : het bestuur moet verantwoording afleggen 
voor het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en hoe wordt het dit komende  
jaar. 
Ik denk dat het er weer goed uitziet maar het blijft spannend. 
De uitnodiging en agenda voor deze jaarvergadering vind U in deze Franco. 
  

Ook  in maart is er weer een grote veiling waarvoor de veilingmeester 
weer geweldige kavels heeft geselecteerd. De moeite waard om te komen . 
  

Het is verontrustend dat het ledental van onze vereniging terug loopt. 
Natuurlijk zijn we niet de jongste meer maar om daar wat aan te doen zouden  
we meer actie moeten voeren.  
Er heeft zich een lid gemeld die een jeugdplan wil gaan uitvoeren maar heeft 
daarvoor hulp nodig. 
Het bestuur wil meewerken dit van de grond te krijgen maar we hebben meer 
handen nodig!   
Zijn er meer leden die via een schoolplan de jeugd willen benaderen? 
Graag willen we dit plan ondersteunen, maar hulp is noodzakelijk. 
Wie???? 
  

Over het Trefpunt zijn nog geen nieuwe berichten van de gemeente bekend. 
Afwachten dan maar. 
  

Heeft de vernieuwde Website al ontdekt? Duidelijk en mooi zeg maar. 
De moeite waard om hem te bezoeken. 
 

Ik zie U graag weer op onze volgende bijeenkomst met de jaarvergadering 
en een goede veiling. Tot 20 maart 2020 in het Trefpunt. 
  

Groeten en tot ziens: 
Frits den Hoedt 
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DIT IS DE UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMSTEN VAN  

20 MAART 2020 JAARVERGADERING (met veiling) 

21 MAART 2020 (BEURS) 

17 APRIL 2020  
 

aanvang avonden = 19.30 uur 

veiling begint om 20.30 uur 
 

GEBOUW HET TREFPUNT 

DR. KUIJPERSTRAAT 4 - BARENDRECHT 



 

BIJEENKOMSTEN IN 2020                               
  

     20 maart met veiling/jaarvergadering 
 21 maart Beurs     17 april     15 mei met veiling       
21 augustus met veiling 18 september met veiling       
     16 oktober    20 november met veiling     
       21 november Beurs   18 december   
 

Beste  inzenders, 
  

Om ervoor te zorgen dat zowel de rondzending als de veiling een aantrekkelijk aanbod 
behouden verzoeken wij u van onderstaande kennis te nemen. 
  

Voor rondzendingen: 
Gelieve geen rondzendboekjes meer aan te bieden met eenvoudig Nederland en 
Overzeese Rijksdelen uit de periode 1960/2001. 
  

Voor veilingen: 
Zegels, velletjes en fdc’s uit de periode 1960/2001 (vrijwel alle landen) worden alleen 
opgenomen indien deze deel uit maken van een verzameling, in album of stockboek. 
Ledige albums met bladen worden alleen opgenomen van DAVO de 
Luxe/Importa/Kabe/Lindner (voorzien van klemstrookjes) indien compleet, onbeschreven 
en in goede staat. 
In dozen kunnen desgewenst grotere hoeveelheden eenvoudig materiaal worden 
aangeboden, zorg wel voor een attractieve inhoud (geen ledige albums e.d.). 
  

Fred & Martin 
 

Agenda jaarvergadering op 21 maart a.s. (aanvang 20:00 uur) 
1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen stukken 
3. Notulen van de vorige vergadering 15 maart 2019 

(zie Franco, jaargang 20 nr. 2 van maart 2020) 
4. Jaarverslag secretaris 
5. Jaarverslag penningmeester 
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
7. Decharge 
8. Goedkeuring begroting 2020 en vaststelling van de contributie voor 2021 
9. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn: 

Dhr. W. van Veggel (secretaris) 
Dhr. F. Vuijk (rondzendverkeer) 
Beiden stellen zich herkiesbaar 
Kandidaten voor deze bestuursfuncties kunnen zich tot aanvang 
van de vergadering opgegeven bij de secretaris 

10. Diverse mededelingen 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
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Notulen van de jaarvergadering gehouden op 15 maart 2019 in de aula van Het 
Trefpunt te Barendrecht. 
Aanwezig: Het bestuur en circa 45 leden. 
 
1. Opening door de voorzitter; 
 De voorzitter opent om 20:00 uur de jaarvergadering. Hij heet een ieder 
hartelijk 
  welkom. Helaas is er minder prettig nieuws, het verwisselen van postfrisse  
 zegels door zegels met een plakker in het rondzendverkeer. Dit is een vorm 
van  
 diefstal waarbij de inzender wordt benadeeld. De voorzitter spreekt zijn hoop 
uit  

dat het niet nog vaker voorkomt. 
De bijeenkomst van juni is van de agenda gehaald, wegens te geringe 
opkomst van de leden, de afgelopen jaren versus de kosten van de zaalhuur. 
Vanuit de vergadering komen de volgende alternatieven, consumpties in juni 
gratis i.p.v. maart. Augustus als nieuwe bijeenkomst. Het bestuur neemt deze 
ideeën mee in de volgende vergadering. 
Stand van zaken rondom het trefpunt. De kerk is definitief afgevallen als 
locatie. De gemeente heeft nog niet gekozen tussen verbouw en nieuwbouw 
van het trefpunt. 

2. Ingekomen stukken; 
Brief van de heer Van Leeuwen, de wordt verder behandeld bij punt 9 

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 penningmeester legt uit dat de inkomsten van de advertenties in Franco 
nul bedragen. Er wordt door het bestuur naarstig gezocht naar nieuwe 
adverteerders, de adverteerders die niet meer meedoen worden verwijderd uit 
Franco. Een bedrijf wat benaderd is sponsort ons wel maar hoeft geen 
advertentie. Adverteerders betalen per jaar € 110 voor een halve pagina. 
Twee leden die hun contributie ondanks aanmaningen niet betalen worden per 
direct geroyeerd, 

6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe commissie; 
De kascontrolecommissie heeft met een brief kenbaar gemaakt dat zij de 
stukken heeft gecontroleerd en goedgekeurd. 
De algemene vergadering heeft een de kascommissie benoemd voor het jaar 
2019 bestaande uit de heren G. van der Stoel en W. van Gameren. Als 
reserve is de heer C. Brons benoemd. 

7. Decharge; 
De algemene vergadering heeft decharge verleend aan het bestuur voor het 
beheer. 
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8. In Franco staan 4 bedragen niet goed in de begroting 
Baten opbrengst beurzen kolom werkelijk  € 25 moet zijn € 460 
Baten opbrengst keuken kolom begroting € 55 moet zijn € 350 
Baten opbrengst keuken kolom werkelijk € 460 moet zijn € 337,80 
Baten advertenties Franco kolom werkelijk € 241,25 moet zijn € 0 
Alle overige bedragen zijn correct 
Goedkeuring begroting 2019 en vaststelling van de contributie en 
consumptieprijzen voor 2020; 
De begroting 2019 wordt goedgekeurd door de jaarvergadering. De 
contributie blijft € 12,50 per jaar en ook de prijs van de consumpties blijft € 
1,00 per consumptie. 

9. Bestuursverkiezing: 
Aftredend zijn Dhr. A. Vink (penningmeester), niet herkiesbaar en de 
Dhr. M. Kooiman (lid) herkiesbaar.  
Het bestuur heeft de heer L. Kalis bereid gevonden om de functie van 
penningmeester op zich te nemen. Omdat zich geen andere 
kandidaten hebben aangemeld, wordt door de jaarvergadering de 
benoeming van de heer Kalis en de herbenoeming van de heer 
Kooiman voor een periode van 3 jaar goedgekeurd. 
De heer Vink wordt door de voorzitter in het zonnetje gezet voor 16 
jaar penningmeesterschap en krijgt hiervoor een bos bloemen. 
De heer Kooiman wordt door de voorzitter verzocht om de zaal te 
verlaten. In de brief van de heer Van Leeuwen staat het voorstel om 
de heer Kooiman te benoemen tot erelid vanwege zijn grote inzet 
voor de vereniging op het gebied van organiseren van alle 
evenementen. Dit voorstel wordt met algemene stemmen 
aangenomen. De heer Kooiman wordt er weer bij gehaald. Hij krijgt 
een oorkonde van zijn erelidmaatschap, een bos bloemen en een 
gouden speld (zodra deze bestelling ontvangen is). 

10. Diverse mededelingen; 
De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun inspanningen voor de 
vereniging. Zonder hen zou er geen vereniging zijn. 
Onze webmaster heeft te kennen gegeven dat hij wil stoppen met 
deze werkzaamheden. De vraag wie wil dit overnemen resulteert in 
twee positieve reacties van B. Barmentlo en M. Nuis. Het bestuur 
gaat hierover later in beraad. 

11. Rondvraag; 
Er wordt gemeld dat meer artikelen betekent dat Franco dikker wordt en de 
kosten dus toe zullen nemen. Het bestuur is zich hiervan bewust en gaat 
hierover later in beraad. 
De heer Kalis bedankt de verzorgers van het rondzendverkeer. 

12. Sluiting; 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:30 uur en wenst iedereen nog een 
prettige verenigingsavond. 
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Verslag van het verenigingsjaar 2019. 
 
In het 53e verenigingsjaar organiseerde het bestuur weer de 10 maandelijkse ruil- 
en contactavonden op iedere 3e vrijdag van de maand, m.u.v. de maanden juni en 
juli, Nieuw was de succesvolle bijeenkomst in augustus i.p.v. juni. Op 5 van deze 
avonden werd door de veilingmeester Dhr. M. Brons een veiling georganiseerd. 
De jaarvergadering werd gehouden op 15 maart 2019, er was geen gebrek aan 
belangstelling (verslag zie Franco van maart). In 2019 waren er wederom drie 
postzegel- en muntenbeurzen. Deze werden georganiseerd door Dhr. M. 
Kooiman en gehouden in “Het Trefpunt”. De drie beurzen werden goed bezocht. 
Dit jaar hebben we twee nieuwe leden mogen verwelkomen. Ook zijn er 9 leden 
gestopt. We hebben momenteel 129 leden. De vraag is aan u, kent u in uw 
omgeving iemand die geïnteresseerd is in het verzamelen van postzegels? Maak 
hem of 
haar enthousiast en wijs ze op het bestaan van onze gezellige vereniging in 
Barendrecht. Dhr. F. Vuijk verzorgde ook dit jaar het rondzendverkeer. 
De heer L. Kalis is toegetreden tot het bestuur heeft de functie van 
penningsmeester overgenomen van de heer A. Vink. Wij namen deel aan de 
gestopte actie afval loont en hebben daar een mooi bedrag aan overgehouden  
(zie Franco van januari). Al met al een geslaagd verenigingsjaar. 
 

 Barendrecht, 31 december 2019 
 

 De secretaris, W.H.C.M. van Veggel 
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Philatelica Rotterdam 
Postzegelbeurs 
21 maart 2020 

 Oranjerie - Immanuel Kantstraat 2 - Rotterdam 
10.00 – 15.30 uur 

 
Rotterdamse Postzegelbeurs 

18 april 2020 
10.00 – 16.00 uur 

Oranjehof – Immanuel Kantstraat 2 - Rotterdam 

IN MEMORIAM 
 

Heden ontving het bestuur het bericht dat onze lid  
 

Dhr. J.R. Blijleven 
   

is overleden. 
 

Het bestuur  wenst  familie en vrienden sterkte toe met dit verlies 
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        Indien u geen gelegenheid hebt de veilingavond te bezoeken, 
   dan kunt u per Email uw biedingen opgeven aan de veilingmeester. 

         Email: mwbrons@globalturbogroup.com 
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    Veiling 21 maart 2020      

        x = gebrukt   xx = ongebruik (met plakkerrest)t  xxx = postfris 

NR.   omschrijving cat.w inzet 

1 x Insteekboek Azië   1,00 

2 xxx China insteekkaartje  41,50 5,00 

3 xxx België 6 postzegelboekjes   2,50 

4 xxx België insteekkaart voorafgestempelde zegels (w.o. xx)   5,00 

5 fdc Nederland E136a, E144a, E153a  (blanco/open klep) 105,00 7,50 

6 x Ned. Antillen nr. 899-902a keerdrukken op enveloppe 25,00 3,75 

7 x Ned. Antillen nr. 947-948b keerdrukken op enveloppe 10,00 1,50 

8 fdc Nederland E133 met "koeienpaar" lastige enveloppe   3,75 

9 xxx Aruba nr. 472-481 Bloemen 2010 20,00 4,50 

10 xxx Nederland nr. 310-312 Regeringsjubileum 1938 15,00 4,00 

11 x Curaçao nr. 10 (60ct, olijfgeel) 25,00 4,50 

12 fdc Nederland E43 onbeschreven, open klep! 80,00 20,00 

13 x België verzameling 1863-1962 leuk gevuld   20,00 

14 x België "Back of the Book" verzameling veel spoorweg,     

    port en postpakket in Davo album, flinke cat.waarde.   20,00 

15 xxx België insteekkaarten w.o. nr. 280/283 xx, nr. 400 maar     

    voornamelijk postfrisse velletjes.   7,00 

16 xxx België Blok 13/14  18,00 2,75 

17 xxx België 1986-1992 voorafgestempelde zegels (vogels)   1,50 

18 x België Duitse bezetting, Eupen & Malmedy op bladen   6,50 

19 xxx Ned. Antillen verzameling 1980-1997 compleet in     

    in Davo OGD III. INZET 5%!!! 

1115,-

- 55,00 

20   Verenigd Europa 3 ledige Lindner albums 1956-1981   3,00 

21 x Nederland nr. 2878 Piet Hein, zilveren postzegel 17,00 3,75 

22 x Indonesië NVPH nr. 360/361 (10/25 Gld.) 109,45 15,00 

23 xx Curaçao nr. 19, 21, 23  12,00 1,25 

24 xxx Curaçao nr. 101/102 Hulpuitgifte 1931-1932 15,00 2,25 

25 xx Curaçao nr. 141/150 Koningin Wilhelmina 1941-1942 122,50 9,00 

26 xx Suriname nr. 2, 6 ongegomd zoals uitgegeven 27,00 3,75 

27 xxx Suriname nr. 157/166 Scheepje 1936 28,50 3,75 

28 xxx Overzee verzameling in insteekboek w.o. xx   9,00 

29 x Wereld, goed gevuld insteekboek   1,00 

30 x Wereld, 3 insteekboeken   1,00 

31 cat Catalogus Harris&Co US/BNA 2013   1,00 

32 cat Catalogus Nederland NVPH 2019   1,00 

33   Literatuur; Spoor en Post in Nederland    1,00 

34 cat Catalogus Nederland&Overzee 2015    1,00 

35 cat Catalogus Michel West Europa 2014/2015   1,00 

36 xxx Nederland insteekboek en kaart postfris jaren '70-'99   5,00 

37 xxx België insteekkaart postfris   1,00 

38 x Insteekboekje Italië    1,00 
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NR.   omschrijving cat.w inzet 

39 x Insteekboekje Frankrijk met enig beter materiaal 685,00 15,00 

40 xxx Verenigde Naties insteekboek w.o. enig x 240,00 6,00 

41 x Insteekboek Scandinavië   4,00 

42 x Insteekboek Hongarije en meer   1,00 

43 xx Oostenrijk Michel 632/637 60,00 6,00 

44 xxx Oostenrijk Michel 767/770 Walzendruck 68,00 10,00 

45 xxx Oostenrijk Michel 738/770 15,00 3,00 

46 xxx Oostenrijk Michel 838/853 100,00 20,00 

47 xxx Oostenrijk Michel 878/884 50,00 10,00 

48 xxx Oostenrijk Michel 929/932 80,00 16,00 

49 xxx Oostenrijk Michel 937/940 45,00 9,00 

50 xxx Oostenrijk Michel 960/963 80,00 16,00 

51 x Insteekboek verzameling CEPT   2,50 

52 x Insteekboek Europa, met aardig Deutsches Reich   2,00 

53 x Nederland insteekboek w.o. veel postfris   2,50 

54 x Insteekboek diverse   1,00 

55 x Insteekboek diverse   1,00 

56 x Insteekboek diverse + 3 motief pakketten   1,00 

57 x Insteekboek diverse   1,00 

58 x Bakje Nederland geweekt   1,00 

59 x Nederland insteekboek    1,00 

60 x Insteekboek motief en meer   1,00 

61 x Insteekboek diverse   1,00 

62 fdc Nederland diverse oudere fdc's 500,00 10,00 

63 xxx Suriname PB 1/7 in aantallen (34 stuks) 117,00 5,00 

64 x Curaçao/Ned. Antillen in DAVO   7,50 

65   DAVO album Ned. Indië/Nieuw Guinea (ledig)   5,00 

66 x België verzameling in DAVO    15,00 

67 x Duitse Rijk in album   10,00 

68 xxx Nederland 20 blokken 127,20 3,00 

69 xxx Nederland 16 postzegelboekjes   2,50 

70 x Doos   1,00 

71 x Guernsey/Jersey/Island of Man insteekboek   1,00 

72 x Duitsland Bund 1949-1978 insteekboek   1,00 

73 x Berlijn + duitse Post insteekboek   1,00 

74 x Ned. Antillen/Suriname blokken in insteekboek   1,00 

75 x Insteekboek Zwitserland/Oostenrijk   1,00 

76 x Insteekboek wereld   1,00 

77 x Insteekboek Ceylon, Liechtenstein, Cyprus   1,00 

78 x Insteekboek Denemarken   1,00 

79 x Insteekboek USA   1,00 

80 x Insteekboek Ned. Antillen   1,00 

81 x Insteekboek Turkije   1,00 

 
9 



NR.   omschrijving cat.w inzet 

82 x Insteekboek Ijsland/Denemarken   1,00 

83 x Insteekboek Canada   1,00 

84 x Insteekboek Reich/DDR   1,00 

85 x Insteekboek Frankrijk/België   1,00 

86 xxx Gibraltar Michel 834/837 8,00 1,25 

87 xxx Gibraltar Michel 852/855 8,00 1,25 

88 xxx Ned. Antillen nr. 239/243 Zeemanswelvaren 1952 75,00 7,50 

89 xxx Ned. Antillen nr. 234/238 Kinderspelen 1951 60,00 6,00 

90 xxx Ned. Atillen nr. 218/233 compleet postfrisse prachtserie 510,00 135,00 

91 x Duitsland Berlijn Michel 21/34 opdruk in rood      

    (nr. 34 kort tandje) zeer lage inzet! 900,00 35,00 

92 xxx Nederland mapje met frankeergeldig/nominaal € 21,10   12,50 

93 x Insteekboek GB voorste bladzijde nog aardig xxx   3,00 

94 xxx China jaarcollectie 1990 in jaarboek 91,50 18,50 

95 x Grote zak Duitsland t/m 2019 op papier   1,00 

96 cat Catalogus Michel Japan e.o. 2010, opbrengst vereniging   1,00 

97 fdc Nederland 39 fdc's tussen E7/E57 beschreven   10,00 

98 fdc Nederland doos met 800 fdc's onbeschreven   8,00 

99 x Verzameling Nederland & Overzee w.o. veel xxx, in diverse albums, tevens flinke     

     bundels fdc's Suriname en Ned. Antillen, tevens album luchtpoststukken w.o.      

    V402. Leuke uitzoekpartij met zeer hoge cataloguswaarde!!!   1,00 

100 x Nederland V403 Legioenzegels 1942 115,00 12,00 

 101 x 

Duitsland album Bundespost w.o. beter materiaal!  

OPBRENGST VOOR DE VERENIGING!!!   1,00 

 102 x 

 Verzameling Nederland w.o. beter materiaal o.a. nr. 104/105, maar ook ANVV 

ongebruikt en meer! 

OPBRENGST VOOR DE VERENIGING!!!    1,00 

          
  

 
 
 
 

                 Kavel 12     Kavel 44 
 

 
    
 
 

 

              Kavel 22 
 
 

 
                     Kavel 90 
                                                                                                 

     Kavel 12 
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INKOOP 
Postzegelverzamelingen 

 

Doorlopend zoeken wij betere 
postzegelverzamelingen. 

 

 
 

Onze interesse gaat uit naar omvangrijke 
verzamelingen en collecties, van klassiek tot modern. 

 

Uiteraard discrete afhandeling met directe betaling 
contant of desgewenst per bank. 

 
Bezoek aan huis behoort tot de mogelijkheden. 

 

Neemt u gerust contact met ons op; 
Cor & Martin Brons 06 - 46071720 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                   Een greep uit onze merken collectie: 

     Openingstijden:    
 Maandag 12.00-17.30 
 Dinsdag 09.30-17.30 
 Woensdag 09.30-17.30 
 Donderdag 09.30-17.30 
 Vrijdag 09.30-20.30 
 Zaterdag 09.30-17.30 
 Zondag gesloten    

       Telefoon: 0180 -  61 32 21 
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Onze 83ste veiling wordt gehouden op 
15 en 16 mei 2020 

in 

Worldhotel Wings Rotterdam (Rotterdam – The Hague airport) 
(ook wel bekend als vliegveld Zestienhoven) 

 

 

Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 28 maart 2020 
 

Uw verzameling en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige handen. 

Taxatie(Taxatie(Taxatie(Taxatie(s)s)s)s) op ons kantoor is gratis gratis gratis gratis (na afspraak). 
 

U kunt op een deskundige verkaveling rekenen, ook als het gebieden 

buit Europa betreft. Voor onze firma werken uitstekende filatelisten 

(taxateurs) met een zeer goede reputatie. 
 

U kunt uw inzending door ons laten afhalen, opsturen of zelf brengen. 
 

 


