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Bestuur: 

Voorzitter: 

L. de Kooter 

Kersengaarde 22 

2771 PP Boskoop 

Tel.: overdag: 0172 21 00 49 

Tel.: avond: 06 532 87 218 

 e-mail: l.dekooter@live.nl 

Penningmeester/Ledenadministratie: 

J.P. de Jong 

Hoefweer 1 

2935 CC Ouderkerk aan den IJssel 

Tel.: 0180 68 17 83 

e-mail: jong0054@kpnmail.nl 

Bank: NL20INGB 0004 1937 46 

t..n.v. Fil. ver. IJssel- & Lekstreek  

Secretaris: 

J.B.M.Louwe 
Eendendreef 16 
2665 TA Bleiswijk. 
Tel. 010 522 07 16 
e-mail: jos.louwe@kpnmail.nl 
 
Veilingmeester: 

W.A.G. Lindeman 

Zonnebloem 49 

2925 EZ Krimpen aan den IJssel 

Tel.: 06 444 80 465 

e-mail: wagl@hetnet.nl  

 

Nieuwtjesdienst: 

J. den Hartog 

Smitsstraat 26 

2831 AG Gouderak 

Tel.: 0182 37 31 45 

e-mail: janensiendenhartog@hetnet.nl 

 

Stuiverhoek: 

J. Steenbakkers 

Houtwal 9 

4386 GJ Vlissingen 

Tel.: 06 187 95 854 

e-mail: janstb010@gmail.com 

 

Contact evenementen 

Mevr. M. Mol 
Speerdistel 26 
3068 NN Rotterdam 
Tel. 06 13 59 10 12 
e-mail: mmol24@gmail.com 
 

Rondzendverkeer:  

A. Hoogendoorn 

Vivaldistraat 186 

2901 HC Capelle aan den IJssel 

tel.: 010 28 87 388 

 

Webmaster: 

C. Ooms 

email: info@fvijenl.nl 

 

 

 

 

Redactie:  

Vacature 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ereleden:                           

J. J. Alberts                         

A.J. Elshoff  

J. van Leeuwen † 

C. Ooms                             

Mw. P.L. Visser-Freeman  

C. de Vries  

Leden van verdienste: 

B.G. Kreiter 

W.A.G. Lindeman 

Mw. G. Peterse-Kok 

Mw. B.M. Rath-Dijkgraaf 

J. Wannet 

K. Wol

mailto:jong0054@kpnmail.nl
mailto:jos.louwe@kpnmail.nl
mailto:mmol24@gmail.com
mailto:info@fvijenl.nl
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42e jaargang nummer 2                             maart/april 2020 
 

Mededelingenblad van de  

FILATELISTENVERENIGING 

IJSSEL-& LEKSTREEK 

Van de voorzitter 

Voorheen hadden wij inloopmiddagen op zaterdag voor alleen leden. Door tanende belangstelling 

zijn we vorig jaar in januari gestart met beurzen in Buurthuis de Wel met gratis toegang. Vanaf de 

start is dit een succes geweest. Zodanig dat het bestuur in haar laatste bijeenkomst besloten heeft 

een tweede zaal erbij te nemen. Deze bovenzaal is hier,  mede door de lift, heel geschikt voor. Op 8 

februari  jongstleden was de eerste beurs in de nieuwe opzet uitermate geslaagd.  Wij konden 

hierdoor aan de vraag van standhouders voldoen om meer tafels te verhuren wat heeft geleid tot een 

breder aanbod voor de leden en bezoekers. Voor de stuiverhoek is in de bovenzaal alle nodige 

ruimte beschikbaar. 

Aandacht wil ik vragen voor de komende verrassingstocht op woensdag 27 mei. Gezien het 

opgezette programma wat duurder dan andere jaren. Voor een ieder gemakkelijk te doen ( geen 

afstanden te lopen). Het is inclusief lunch op locatie. Daarna een museumbezoek. Als u die heeft, 

neem dan uw museumjaarkaart mee. Zie elders in de aankondiging. 

Met vriendelijke groeten,  

Leen de Kooter. 

 

 

Contributie. 

De contributie per jaar voor een normaal lid met maandblad Filatelie bedraagt € 40,-. Voor leden met een 

lidmaatschap bij een andere vereniging, donateur, jeugdlid of huisgenoot lid ( zonder maandblad Filatelie) 

bedraagt de contributie € 22,- . Bij het verstrekken van een machtiging tot automatische incasso wordt € 0,50 

korting verleend. Opzeggingen of wijzigingen van een lidmaatschap dienen uiterlijk 31 oktober schriftelijk of 

per email te zijn doorgegeven aan de ledenadministratie. Bij  wijzigingen of opzegging na deze datum blijft de 

verplichting tot betaling voor het volledige volgende jaar verschuldigd. Het bankrekeningnummer van de 

vereniging is : NL 20 INGB 0004 1937 46. 

MAANDAG 23 maart 2020. 

IN BUURTHUIS "DE WEL" 

 BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 

(Bereikbaar met de metro halte Schenkel). 

AANVANG 20.00 UUR – EINDTIJD 22.30 UUR 
Zaal open vanaf 19.00 uur 

Algemene jaarvergadering  
Verder natuurlijk Veiling , Letterkavels, Bingo en Loterij 

Huishandelaren – Nieuwtjesdienst – Rondzendboekjes zijn ook aanwezig 
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Agenda Algemene Ledenvergadering 

Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek. 
 

maandag 23 maart 2020 
 

Buurthuis ‘De Wel’, Bongerd 2a Capelle aan den IJssel 
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. 

 
 
1. Opening 

2. Verslag jaarvergadering 2019  * 

3. Jaarverslag 2019 * 

4. Financieel verslag over 2019  * 

5. Verslag kascontrolecommissie over 2018 en décharge bestuur. 

6. Begroting 2019 * 

7. Samenstelling bestuur: 

• Jos Louwe treedt af en herkiesbaar voor de functie secretaris (voordracht bestuur). 

• Jan Steenbakkers treedt af en is niet herkiesbaar (geen vacaturestelling) 

8. Benoeming kascontrolecommissie 2020 

9. Dankzegging voor de inzet van meewerkende leden van de vereniging 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

*  Opgenomen in het mededelingenblad 
 

 

MAANDAG 20 april 2020. 

IN BUURTHUIS "DE WEL" 

 BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 

(Bereikbaar met de metro halte Schenkel). 

AANVANG 20.00 UUR – EINDTIJD 22.30 UUR 
Zaal open vanaf 19.00 uur 

Verenigingsavond    
Verder natuurlijk Veiling , Letterkavels, Bingo en Loterij 

Huishandelaren – Nieuwtjesdienst – Rondzendboekjes zijn ook aanwezig 
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Filatelistenvereniging IJssel & Lekstreek 
Verslag Jaarvergadering 18 april 2019 

Buurthuis De Wel, Capelle aan den IJssel 
 

1. Opening 
 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Alle leden hebben een 
uitnodiging ontvangen, daarnaast hebben jubilarissen met een 10 respectievelijk 25 jarig 
lidmaatschap, medewerkers, ereleden en leden van verdienste een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen.  

 
In totaal zijn circa vijftig leden aanwezig, een viertal leden heeft zich afgemeld. 

 
2. Notulen jaarvergadering 2018 

 
De vergadering stelt de notulen van de voorgaande jaarvergadering van 26 maart 2018 vast. 
Er zijn geen opmerkingen.  

 
In het jaar 2018 zijn zeven leden ons ontvallen, te weten: de heren van As,  Jettinghoff, van 
Leeuwen (erelid), Noordzij, Osseweijer, Overes en Zilverschoon. De aanwezigen herdenken 
hen met een ogenblik van stilte. 

 
3. Jaarverslag 2018 

 
De vergadering keurt het jaarverslag over 2018 zonder wijzigingen goed. 

 
4. Financieel verslag over 2018 

 
De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe. Het resultaat is positief, mede dankzij 
de provisie van de veilingen, het rondzendverkeer en in beperkte mate de opbrengsten van de 
stuiverhoek.  Het besluit om de verenigingsberichten langs elektronische weg te versturen 
resulteert in een aanzienlijke kostenbesparing. 

 
Desgevraagd verduidelijkt de penningmeester de post nabetalingen. Om de administratie  
eenvoudig te houden, is het bestuur akkoord met de administratieve stelregel om voortaan 
uitgaven en inkomsten te boeken op het jaar waarin zij daadwerkelijk plaatsvinden. Dit maakt 
het  overzicht over de  uitstaande vorderingen en uitstaande betalingen een stuk eenvoudiger. 
Het gevolg is dat voorheen uitgestelde betalingen nu alsnog plaatsvinden en éénmalig op de 
uitgaven drukken. 

 
5. Verslag commissie kascontrole 

 
De commissie kascontrole, bestaande uit mevrouw Winkels en de heer van der Graaff  
hebben het financieel verslag ontvangen en in orde bevonden. Gelet op dit oordeel, keurt de 
vergadering het financieel jaarverslag over 2018 goed. 

 
Het bestuur zegt de commissie dank voor hun inspanning en besluit op grond van hun oordeel 
de penningmeester voor 2018 decharge te verlenen. 

 
6. Contributie 2019 

 
Gezien de vermogenspositie en het te verwachten beeld van inkomsten en uitgaven ziet het 
bestuur, ondanks het teruggelopen aantal leden, geen redenen de contributie te verhogen. De 
vergadering ontvangt deze mededeling met instemming. 
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7. Begroting 2019 

  
De penning meester licht de begroting toe. De opbrengsten van de beurzen, stuiverhoek en 
grote clubactie schat het bestuur voorzichtigheidshalve wat lager in, vergeleken met de 
realisatie in 2018.   De kosten blijven ongeveer op het niveau van 2018, zodat de begroting 
met een positief noch negatief resultaat dekkend is. 

 
De vergadering kan zich vinden in de begroting en keurt deze goed. 

 
8. Samenstelling bestuur 

 
De voorzitter memoreert dat de secretaris, de heer Tanja om redenen van ziekte, zijn 
werkzaamheden in de loop van 2018 heeft moeten beëindigen. Daarnaast neemt de heer de 
Vries, na een buitengewone staat van dienst van dertig jaar, afscheid van het bestuur. De 
voorzitter memoreert zijn inzet en deskundigheid. Hij zegt hem namens alle aanwezigen 
hartelijk dank en hoopt dat het bestuur in voorkomende gevallen van zijn wijsheid en 
deskundigheid gebruik mag maken. 

 
Naast deze twee vacatures moeten, ingevolge het rooster van aftreden, nog twee  
(her)benoemingen plaatsvinden.  In de wetenschap dat voor deze bestuurszetels zich geen 
kandidaten hebben aangemeld, doet het bestuur de vergadering de volgende vier 
voordrachten tot benoeming, met tussen haakjes de voorziene portefeuille. 

• De heer Lindeman (veilingen) 
• De heer de Kooter (voorzitter) 
• De heer Louwe (secretaris) 
• Mevrouw Mol (algemeen) 

 
De vergadering besluit met algemene instemming tot deze benoemingen.  De voorzitter roept 
leden op om naar voren te treden als zij een bijdrage willen leveren bij de redactie van de 
mededelingen en organisatie van bijeenkomsten. Ook medewerkers voor de stuiverhoek, met 
name als deze op de Nationale Tentoonstelling te Gouda in bedrijf is, zijn van harte welkom. 

 
9. Benoeming kascontrolecommissie 2019. 

 
Mevrouw Winkels neemt afscheid van de commissie kascontrole, onder dankzegging van de 
voorzitter. Het bestuur, in overleg met de vergadering, besluit tot de volgende 
(her)benoemingen: 

• De heer van der Graaff 
• De heer Harmsen 
• De heer van Voorden (reserve) 

 
10. Huldiging jubilarissen 

 
De voorzitter huldigt de leden met een tienjarig jubileum, te weten de dames van Gent, Groot-
Vergnion en de heren van der Loos, Verhoeven en Verlooij met een herinneringsspeld. 
Evenzo feliciteert hij de heren Burghoorn, de Jager, Ritmeester, Verkade, Visser, van der 
Voorden en van Wingerden met hun vijfentwintig jarig jublileum. 

 
Voor de goede orde deelt de voorzitter mee dat leden met een veertig jarig jublieum gehuldigd 
zullen worden  tijdens de jubileumviering van de vereniging. 
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11. Dankzegging voor de inzet van meewerkende leden van de vereniging 
 

Een vereniging bestaat dankzij de inzet van de leden. Om hierbij stil te staan reikt het bestuur 
aan de aanwezige leden die in 2018 een reguliere bijdrage hebben geleverd, bij wijze van 
attentie een security wallet uit. 

 
12. Rondvraag 

 
De heer Elshof vindt het dankwoord aan Kees de Vries  aan de karige kant en had graag meer 
cachet bij dit afscheid gezien Tenslotte betreft het iemand die zich een dertigtal jaren heeft 
ingezet. De voorzitter neemt dit ter harte en zal dit nader in de bestuursvergadering aan de 
orde stellen 1. 

 
De heer Harmsen vraagt of het bestuur al heeft nagedacht over de toekomst van de 
vereniging, waarbij hij verwijst naar het gegeven dat ook onze vereniging vergrijst en met een 
krimpend aantal leden te maken heeft. In de hierop volgende discussie  komen een aantal 
suggesties en mogelijkheden voor samenwerking met andere verenigingen op tafel.   

 
De voorzitter geeft aan dat in de recente bestuursvergadering deze opdracht aan het bestuur 
in zijn nieuwe samenstelling is meegegeven en zegt toe dat het bestuur op deze kwestie 
terugkomt. 

 
13.   Sluiting 

 
De voorzitter bedankt allen voor hun inbreng en aanwezigheid en, niets meer aan de orde 
zijnde, sluit de vergadering. 
 
1 In de bestuursvergadering 19 april is besloten hier in de jubileumbijeenkomst plaats voor in te 

ruimen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZATERDAG 14 maart 2020. 

IN BUURTHUIS "DE WEL" 
 BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 

(Bereikbaar met de metro halte Schenkel). 

 
De zaal is open vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur. 

Activiteiten: 

De volledige stuiverhoek -  De u bekende huishandelarenPro Filatelie - 

Rondzendboekjes - Nieuwtjesdienst. 

EN OM 13.30 UUR EEN LETTERKAVEL VEILING. 

Filatelistisch materiaal is zeer welkom 
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Filatelistenvereniging IJssel- en Lekstreek 
 

Toelichting Jaarstukken 2019 
Baten en lasten 2019 
De vereniging heeft het boekjaar met een ruim positief saldo kunnen afsluiten. Dit is te danken aan het 
positieve exploitatieresultaat van De Nationale Tentoonstelling te Gouda. De vereniging heeft als 
gevolg daarvan het garantiebedrag terug ontvangen en een aanzienlijk aandeel in het resultaat 
ontvangen 
 
Ongerekend deze incidentele bijdrage lagen de ontvangsten en uitgaven in 2019 hoger dan begroot. 
Dit komt vooral door de hogere baten uit de beurzen en de ruime  provisie van de Nieuwtjesdienst.  
Daartegenover staan wel hogere uitgaven ten behoeve van de beurzen. De opbrengsten van de 
stuiverhoek zijn direct aangewend voor de aankoop van nieuw materiaal om de stuiverboeken 
aantrekkelijk te houden, zodat slechts een klein positief opbrengstsaldo resulteert (zie post 
stuiverhoek). 
De vereniging heeft aan het SvF de vooraf geïnde provisie afgedragen. Daardoor is het netto-resultaat 
van het Rondzendverkeer vrijwel nihil.  Er zijn tevens  flinke uitgaven gedaan ten behoeve van het 40-
jarig jubileum en, ten laste van de post secretariaatskosten, voor de komende jaren 
herinneringsplaquettes aangeschaft. 
 
Begroting 2020  
Het bestuur voorziet in 2020 geen bijzondere kostenstijgingen of uitgaven en gaat daarom uit van een 
met 2019 vergelijkbare begroting. 
 
Balans 2019/2020 
Na aftrek van de gebruikelijke voorzieningen en de nog te betalen kosten, resulteert een positief 
kapitaal. Het bestuur stelt voor het positieve resultaat uit 2019 toe te wijzen aan dit kapitaal, zodat de 
komende tijd  in financieel opzicht met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. 
 
 

 

                        FILATELISTENVERENIGING

  IJssel- & Lekstreek

                                                                                         balans per 31 december

Debet 2019 2018 Credit 2019 2018

Verenigingscollectie 800,00 1.000,00 Vermogen 11.424,39 11.217,57

Bank 19.248,71 14.849,79 Voorziening evenementen 0,00 1.250,00

Kas 1.159,76 1.703,55 Rek. crt rondzendverkeer 0,00 0,00

Depot Post NL 120,00 120,00 Borg nieuwtjesdienst 517,47 517,47

Vorderingen 750 98,66 Reserve rondzendverkeer 1.000,00 1.000,00

Voorraden 1.808,95 1.365,68 Reserve automatisering 1.000,00 1.000,00

Nog te betalen kosten 2.390,46 1.205,82

Vooruitontvangen contributie 1.734,00 2.529,00

Vooruitontvangen verzendkn 33,00 11,00

Voordelig resultaat 5.788,10 406,82

Totaal 23.887,42 19.137,68 Totaal 23.887,42 19.137,68
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                                                 FILATELISTENVERENIGING

                                                                                                                       IJSSEL- & LEKSTREEK

                                                                                overzicht baten en lasten 2019 en begroting 2020

LASTEN begr 2019 werk 2019 begr 2020 BATEN begr 2019 werk 2019 begr 2020

Ver. Bijeenkomsten/beurzen 1.500 2.789 2.500 Contributies 2.000 2.173 2.000

Drukwerk/secr. Kosten 350 1.162 500 Prov. Nieuwtjesdienst 50 1.270 50

Assurantie 250 250 250 Prov. Rondzendverkeer 600 -480 500

Mededelingenblad 1.200 337 600 Prov. Veilingen 1.500 1.507 1.500

Vergaderkosten 500 562 500 Advertentieopbrengsten 1.500 1.690 1.500

Reizen/verrassingstocht 100 266 550 Bingo/verloting 500 678 500

Catalogikoffer/online 100 69 100 Beurzen 300 1.592 1.200

Jeugdafdeling 10 0 10 Stuiverhoek 500 8 250

Diverse lasten 440 542 500 Rente 0 0 0

Jubileum 40 jr IJ & L 500 308 0 Bijzondere baten 0 5.519 0

Bankkosten 900 371 400 Grote Club Actie 300 102 0

Medewerkersgeschenk 900 589 900

Promotieartikelen 250 531 350

Algemene kosten 100 210 100

Kosten veilingen 150 20 150

Inkopen accessoires 0 265 0

Voordelig resultaat 5.788 90

Totaal 7.250 14.059 7.500 Totaal 7.250 14.059 7.500

ZATERDAG 9 mei 2020. 

IN BUURTHUIS "DE WEL" 
 BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 

(Bereikbaar met de metro halte Schenkel). 

 
De zaal is open vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur. 

Activiteiten: 

De volledige stuiverhoek -  De u bekende huishandelarenPro Filatelie - 

Rondzendboekjes - Nieuwtjesdienst. 

EN OM 13.30 UUR EEN LETTERKAVEL VEILING. 

Filatelistisch materiaal is zeer welkom 
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JAARVERSLAG 2019 

In overeenstemming met de statuten stelt het bestuur elk jaar een jaarverslag en jaarstukken op, ter 

verantwoording van het gevoerde beleid. Met ingang van 2020 worden deze stukken in het 

verenigingsblad gepubliceerd en vervolgens zoals gebruikelijk ter goedkeuring aan de Algemene 

Ledenvergadering voorgelegd.  

BESTUUR 

De Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019 heeft op voordracht van het bestuur, een viertal 

(her)benoemingen van bestuurders gedaan.  Daarmee is in 2019 het bestuur als volgt samengesteld: 

L. de Kooter   Voorzitter                    

J.B.M. Louwe  Secretaris 

J.P.A. de Jong  Penningmeester (met de portefeuille Ledenadministratie) 

W.A.G. Lindeman  Algemeen bestuurslid met portefeuille Veilingmeester 

J. den Hartog  Algemeen bestuurslid met portefeuille Nieuwtjesdienst 

J. Steenbakkers   Algemeen bestuurslid met portefeuille Stuiverhoek 

Mevrouw M. Mol  Algemeen bestuurslid met portefeuille Organisatie Avonden 

 

Daarmee beschikt het bestuur over voldoende slagkracht en is een nadere vacaturestelling niet 

nodig. In deze samenstelling heeft het bestuur zeven maal maal vergaderd in de  verenigingsruimte 

aan de Oosterstraat 53a te Krimpen aan den IJssel. In 2019 heeft het bestuur afscheid genomen van 

de heer C.G. De Vries die zich jarenlang op vele manieren voor de vereniging en de filatelie heeft 

ingezet. Dat is ook buiten de vereniging niet onopgemerkt gebleven. Op de Nationale Tentoonstelling 

is hem de zilveren Bondsspeld  van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen 

toegekend.   

VEERTIGJARIG JUBILEUM  

Dankzij de Feestcommissie was het maandag 16 december 2019 zover: de Filatelistenvereniging 

IJssel- & Lekstreek kon het 40-jarig bestaan vieren. Negentien leden die vanaf het eerste uur lid zijn, 

kregen ter gelegenheid van dit toch wel bijzonder jubileum een herinnering aangeboden. Ook 

mochten wij de heer H. Kraaijbeek verwelkomen.  Namens de Koninklijke Nederlandse Bond van 

Filatelistenverenigingen, reikte hij aan de heer G.C. van der Voorden de Bondstegel uit. Die tegel is 

gereserveerd voor hen die een jarenlange en veelzijdige bijdrage hebben geleverd aan onze hobby.  

De vereniging is hem veel dank verschuldigd, niet in de laatste plaats in zijn hoedanigheid als 

bestuurslid van de Stichting Pro Filatelie. Deze stichting betekent heel veel  voor de vereniging, iets 

waarvoor het bestuur zeer erkentelijk is.Op de avond  waren er gebakjes, met ons logo erop, 

consumpties voor iedereen en voor degenen die echt honger hadden, bitterballen en kerstkrans. 

Verder de gebruikelijke onderdelen, zoals een jubileum Letterkavelveiling, het Rad van Avontuur en 

de loterij met prijzen. Het moest al heel gek lopen wilde een bezoeker niet met een prijs naar huis 

gaan. En zowaar mochten wij op deze avond een nieuw lid begroeten! 

BIJEENKOMSTEN EN EVENEMENTEN 

De vereniging organiseert het jaar door evenementen zoals de filateliequiz, het bezoek naar 

Antwerpfila en natuurlijk de de jaarlijkse verrassingstocht, een activiteit waar elk lid met introducé(e 

)aan kan deelnemen. Ditmaal was Futureland, het informatiecentrum van de Tweede Maasvlakte,  de 

bestemming. Daar is de ontwikkeling van de Maasvlakte goed te volgen, maar minstens zo instructief 

was de aansluitende busrit met begeleiding van een gids. Bij terugkomst wachtte ons een picknick, 

tegen een decor van vele containerkranen die de schepen laadden of losten. De tweede bestemming 

van deze dag was het SS Rotterdam, dat al vele jaren in Maashaven in Rotterdam Zuid afgemeerd 
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ligt. Na bezichtiging van het gehele schip namen we, na een kopje koffie , aangeboden door de 

Stichting Pro Filatelie, afscheid van elkaar. Met een gezellige, zonovergoten dag in herinnering. 

BEURZEN 

Aanvang  januari 2019 is de vereniging gestart met het organiseren van kleinere beurzen in De Wel,   

de vaste locatie van de verenigingsbijeenkomsten. Inmiddels zijn er zes edities van deze beurs 

geweest en tekent zich een positieve trend af.  De zaal is voor handelaren overboekt  en het aantal 

bezoekers, waaronder veel leden van de vereniging, is flink gegroeid. In 2020  moet proberenderwijs 

blijken of het erbij betrekken van de bovenzaal in De Wel, goed uitpakt.Tevens zijn er 2 beurzen 

gehouden in Sporthal de Boog, in Krimpen aan den IJssel, in samenwerking met WB evenementen. 

Ook deze beurs heeft een toenemend aantal bezoekers. Tijdens de beurs van 30 november heeft de 

regionale televisie opnames gemaakt die ook uitgezonden zijn. Het bestuur vindt  dat deze beurs in 

aantallen bezoekers moet groeien en komend jaar moet blijken of de beurs aan die verwachtingen 

kan voldoen. In goed overleg met alle betrokkenen trekken we dit jaar met een nieuwe partner op. 

STUIVERHOEK 

De stuiverhoek is nog altijd een manier voor onze leden en bezoekers om ontbrekende zegels te 

bemachtigen. De beurzen in de Wel en de Boog en de aanwezigheid op de Nationale Tentoonstelling 

in  Gouda hebben  hier geresulteerd in een grotere aanloop.Het aanbod aan goede en interessante 

zegels op peil houden blijkt niet eenvoudig. Kilowaar is schaars en onevenredig duur geworden. 

Naast de goede gaven die wij ontvangen, kopen wij nu gericht stockboeken en kilowaar  aan voor 

een aantal Europese landen.Het organisatorisch in stand houden van de stuiverhoek is een 

probleem. Er zijn steeds minder vrijwilligers om zegels te sorteren en de boeken bij te houden, zodat 

hier nu een achterstand is ontstaan. Vooral de bezetting achter de tafel op de beurzen schiet tekort. 

Te vaak worden problemen ad hoc opgelost door vrijwilligers en bestuursleden die al andere taken 

hebben.  

VEILINGEN 

De veilingmeester heeft 9 avondveilingen en 3 schriftelijke veilingen gehouden. De lijst voor de 

schriftelijke veiling wordt nu aan diverse, bij het Samenwerkingsverband Filatelie aangesloten 

postzegelverenigingen per mail toegestuurd. Dat betekent dus een groter bereik aan potentiele 

kopers. Tijdens de inloopmiddagen (beurzen) van onze vereniging vinden ook de zogenaamde 

letterkavelveilingen plaats. Het succes van al deze veilingen is voor een groot deel afhankelijk van de 

ingeleverde kavels, die van een voldoende  kwaliteit moeten zijn wil er een koper voor worden 

gevonden. 

NIEUWTJESDIENST EN  RONDZENDVERKEER 

Momenteel  zijn er 44 leden die deelnemen aan het rondzendverkeer verdeeld in 9 secties. In 2019 
zijn 105 rondzendingen verstuurd en tijdens de verenigingsavonden waren rondzendboekjes 
beschikbaar. Het afgelopen jaar zijn er naast de boekjes van onze leden en boekjes van de 
samenwerkingsverband filatelie (SVF) nieuwe boekjes met alleen NL en OG in de rondzendingen 
meegegaan. Om aan te sluiten bij de misschien veranderde interesse van de leden zal in 2020 een 
bestellijst van de SVF bij een rondzending gevoegd worden. Via deze lijst kunnen de leden invloed 
hebben op de inhoud van de rondzendingen.  
De nieuwtjesdienst met zo’n vijftien geregistreerde deelnemers en het rondzendverkeer met circa 

vijftig   participanten functioneren als gebruikelijk. Bij het rondzendverkeer circuleren ook boekjes van 

het Samenwerkingsverband Filatelie, zodat hier, net als bij de veilingen, het aanbod is verruimd.  
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WEBSITE EN  MEDELINGENBLAD   

Onze website bevat steeds meer artikelen die voor de verzamelaar interessant zijn.  Ook de 

schriftelijke veilingen en het mededelingenblad worden  integraal gepubliceerd.  Dit blad verscheen 

zes maal, met externe hulp. De redactie is tijdelijk waargenomen door onze voorzitter. 

LEDEN  EN VRIJWILLIGERS 

Het aantal leden is in de afgelopen drie jaar sterk gekrompen. Er is een twintigtal leden van ons heen 

gegaan en ongeveer vijftig leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. Eind 2019 telde de vereniging 

167 leden, waarvan in het afgelopen jaar 5 nieuwe aanmeldingen. In 2019 telde de vereniging zo’n 

dertig leden, inclusief bestuursleden, die zich actief inzetten voor de vereniging en daarbuiten. 

Zonder deze vrijwilligers kan de vereniging niet functioneren.   Dus hierbij toch weer een oproep om 

een bijdrage te leveren. Er is dringend hulp nodig bij de stuiverhoek  (sorteren, boeken bijhouden, 

bemannen beurzen) Elke bijdrage, hoe beperkt ook, is welkom. Op termijn behoeft ook de 

veilingmeester ondersteuning. 

NABIJE TOEKOMST 

Op de Algemene Ledenvergadering 2019 is aandacht gevraagd voor de nabije toekomst van de 

vereniging, onder verwijzing naar het gegeven dat ook onze vereniging vergrijst en met een krimpend 

aantal leden te maken heeft. Het bestuur heeft over dit onderwerp nagedacht en is tot de conclusie 

gekomen dat allereerst de inzet van de leden zelf bepalend is voor de nabije toekomst. Elk lid moet 

zich afvragen of hij of zij ook niet een kleine, desnoods tijdelijke, bijdrage kan leveren.  Daarbij staan 

we ook open voor ideeën vanuit de leden, waar het waar het toekomstige activiteiten betreft. 

Misschien zijn er ambities om “iets” met internet te doen, zoals het  aangeven van vindplaatsen met 

interessante informatie of ervaringen met internetveilingen. Het bestuur zal dergelijke initiatieven naar 

vermogen faciliteren. Daarnaast geldt dat  samenwerking met andere organisaties altijd mogelijk is 

en dit verslag geeft daar een aantal voorbeelden van. In onze nabije omgeving zijn er een stuk of tien 

verenigingen actief dus er zijn mogelijkheden voor gezamenlijke beurzen, verenigingsavonden, 

veilingen enzovoorts. We zijn lid van het Samenwerkingsverband voor Filatelie en op die manier 

hebben onze leden toegang tot bijeenkomsten van andere verenigingen en boekjes uit het 

rondzendverkeer van andere verenigingen. Het hangt maar net van de omstandigheden af welke 

opties voor nieuwe samenwerking in de toekomst realistisch zijn en welke niet.  Op voorhand sluit het 

bestuur daarbij niets uit. Het geheel overziend ziet het bestuur de komende paar jaren voor de 

vereniging positief tegemoet. Zeker als er genoeg leden zijn die kleine en grote bijdragen leveren en 

als we een open oog houden voor mogelijkheden tot samenwerking.   

 

Beste leden, 

Zoals eerder gecommuniceerd met u kunt u vanaf heden buiten de filatelistische artikelen als albums, 

postzegelplakkers, pincetten e.d. nu ook uw supplementen bestellen. Een bestellijst vindt u verderop 

in dit blad of in de digitale versie. 

U kunt de bestellijst uitprinten of verkrijgen op de verenigingsavond en inleveren bij Jan 

Steenbakkers. Mailen mag natuurlijk ook, naar janstb010@gmail.com 

Artikelen boven de 10 euro dienen vooruit betaald te worden. 

Bij het bestellen van supplementen dient u het goed in te vullen want ruilen is niet mogelijk. 

Jan Steenbakkers 
 
 

mailto:janstb010@gmail.com
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Bestelformulier 
 
Ondergetekende bestelt de volgende Supplementen van het jaar 2019 
 
Naam:………………………………………………. Lidnummer:……………………………. 
 
Adres:………………………………………………. Telefoon:……………………………….. 
 
Woonplaats:…………………………………….. Emailadres:……………………………. 
 
Land:    Davo  Importa Leuchtturm  Lindner 
 
Ned. Zegels   ………….. …………… …………………  ……………….. 
 
Ned. Zegels extra  ………….. …………… …………………  ……………….. 
 
Ned. Vellen   ………….. …………… …………………  ……………….. 
 
Ned. Vellen extra  ………….. …………… …………………  ……………….. 
 
Mooi Nederland  ………….. …………… …………………  ……………….. 
 
Ned. Geillustreerd  ………….. …………… …………………  ……………….. 
 
Mooi Ned. Geillustreerd ………….. …………… …………………  ……………….. 
 
Overig  
 
………………………………… ………….. …………… …………………  ……………….. 
 
………………………………… ………….. …………… …………………  ……………….. 
 
………………………………… ………….. …………… …………………  ……………….. 
 
………………………………… ………….. …………… …………………  ……………….. 
 
 
Type: 
Davo:    Luxe/Standaard luxe 
 
Importa:   Juweel/SK/Standaard 
 
Leuchtturm:   SF/Standaard 
 
Lindner:   T 
 
Datum:……………………………….   Handtekening:……………………………………… 
 
S.V.P. Duidelijk door omcirkeling van het type, invullen welk merk en type album u gebruikt. 
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VERRASSINGS TOCHT. 
Woensdag 27 mei 2020 
Opgave bij: 
Leen de Kooter 06 53 28 72 18 of per mail l.dekooter@live.nl 
Margreet Mol    06 13 59 10 12 of per mail mmol24@gmail.com 
Kosten € 27,50          Incl. lunch op locatie 
Niet leden € 32,50 
 

kavel omschrijving kw inzet kavel omschrijving kw inzet

NEDERLAND ITALIE

1 49 o 22,50 24 Mi 201A o 16,00

2 61b o 15,00 25 Mi 214/216 o 30,00

3 96 o 1,50 26 Mi 229 o 26,00

4 97 o 6,00 27 Mi 233 o 13,00

5 101 (Leiden 04-12-18) o 200,00 28 Mi 547/554 (ex 551) *** 39,00

6 102/103 o 2,25 LIECHTENSTEIN

7 114/120 o 1,50 29 Mi 79 op briefstukje o 7,20

8 356/373 o 45,00 30 Mi 80 *** 18,00

BELGIE 31 Mi 81 *** 16,00

9 Obp 293/298 ** 6,75 32 Mi 82+83 o 4,80

10 Obp 386/389 *** 10,00 33 Mi 85 z.gom * 9,75

11 Obo 602 *** 2,50 34 Mi 86+87+88 ** 43,00

12 Obp 751/755 *** 10,00 35 Mi 107 B o 32,00

13 Obp 761/772 *** 11,00 36 Mi 116 o 10,00

14 Obp 900/907 *** 12,00 ZWEDEN

15 Blok 16 *** 5 37 Mi 24B o 0,40

DLD - SAARLAND 38 Mi 27 o 3,00

16 Mi 267/271 ** 11,00 39 Mi 50/53 * 1,50

17 Mi 297/298 ** 22,00 40 Mi 216A/219A ** 6,00

18 Mi 299/303 o 57,00 41 Mi 221A/226A ** 9,00

19 Mi 344/346 o 5,00 42 Mi dienst 12+13 o 7,00

DLD - BERLIJN 43 Mi port 2A o 6,00

20 Mi 72/73 ** 8,25 44 Mi port 3A o 5,00

21 Mi 91/100 *** 20,00 ZWITSERLAND

22 Mi 101/105 *** 12,00 45 Mi 447/459 Pax serie o 150,00

DLD - DDR 46 Mi blok 5 ** 45,00

23 Mi 286/288 o 22,50 47 Mi blok 6 ** 12,00

48 Mi blok 10 ** 7,50

49 Mi blok 11 ** 22,00

50 Mi blok 14 ** 28,00

Kavellijst voor de 675ste veiling op maandag 23 maart 2020

in buurthuis "De Wel", Bongerd 2, Capelle aan den IJssel

mailto:l.dekooter@live.nl
mailto:mmol24@gmail.com
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kavel omschrijving kw inzet kavel omschrijving kw inzet

NEDERLAND vervolg DLD - Berlijn

1 550/555 o 5,00 25 Mi 112/113 o 1,50

2 707/711 *** 3,00 26 Mi 116+117 o 1,50

3 722/726 *** 2,20 27 Mi 124+126/127 o 1,90

4 738/742 *** 2,30 28 Mi 152+155+156 o 4,80

5 752/756 *** 1,90 29 Mi 157+176 o 2,50

6 Blok 403 B PM2 o 20,00 SPANJE

7 Dienst 25/26 o 3,00 30 Mi 1069 *** 1,20

8 Lp 9 *** 20,00 31 Mi 1304/1313 *** 3,80

9 Port 10 D type III *** 30,00 32 Mi 1322/1325 *** 3,30

10 Pb 6e + 8a *** 3,00 33 Mi 1327/1332 *** 1,90

11 Pb 9d *** 23,00 34 Mi 1355/1362 *** 2,00

12 Rt 17 *** 80,00 35 Mi 1366/1369 *** 2,80

BELGIE 36 Mi 1384/1393 *** 5,00

13 Obp 842/844 ** 1,40 37 Mi 1445/1454 *** 1,00

14 Obp 927/929 ** 4,50 38 Mi 1536/1545+1599/1608 *** 0,90

15 Obp 1030/1031 *** 3,25 39 Mi Pzb 3 *** 1,00

16 Obp 1075 *** 1,75 ZWITSERLAND

17 Obp blok 31 (plakrest op rand) *** 25,00 40 Mi 22 H o 1,95

CHINA VOLKSREPUBLIEK 41 Mi 87 o 3,30

18 Mi 395/397 ** 0,75 42 Mi 222/225+229/232 o 3,45

DLD - REICH 43 Mi 226+227 o 3,80

19 Mi 19 o 1,20 44 Mi 262/269 o 3,20

20 Mi 20 o 1,35 45 Mi 321/324+408+409 o 6,00

DLD - BERLIJN 46 Mi 405/407 o 1,00

21 Mi 35+36+37 o 6,00 47 Mi 475/478 o 2,00

22 Mi 64/67 *** 11,25 48 Mi 488/491 o 2,00

23 Mi 83 o 0,90 49 Mi 514/517 o 2,00

24 Mi 110/111 o 7,50 50 Mi 519/521 o 2,10

Kavellijst voor de 676ste veiling op maandag 20 april 2020

in buurthuis "De Wel", Bongerd 2, Capelle aan den IJssel

Bezoek IJssel & Lekstreek op vrijdag 28 augustus aan de Antverpiade in Antwerpen Belgie. 

De kosten bedragen € 15,00 . Voor hen die na afloop beurs mee gaan naar het diner ( Breda ) 

bedragen de kosten € 45,00. 

Opgave bij L. de Kooter tel. 06 53 28 72 10 per mail l.dekooter@live.nl 

Of bij Mevr. M. Mol        tel.06 13 59 10 12  per mail mmol24@gmail.com 

 

mailto:l.dekooter@live.nl
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Antwerp Expo - Jan van Rijswijcklaan 191 — 2020 Antwerpen 

Hal 1 — meer dan 4000 m2 - plus de 4000 m2 

Nationale Tentoonstelling met wedstrijdkarakter - Exposition compétitive Nationale 

Met internationale deelname uit Nederland (KNBF) en Frankrijk (FFAP) 

Compétitive ouverte aux exposants des Pays-Bas (KNBF) et de France (FFAP) 

Ere Salon — Salon d'Honneur / Champions Class 

Gratis inkom — Entrée gratuite (10.00 - 17.00) 
Zondag - Dimanche (10.00 - 15.00) 

Voorverkoop postzegel uitgiften - Prévente des émissions postales  
Handelaren — Commerçants 

Herdenking 100ste Verjaardag van de VII O OLYMPIADE te Antwerpen 

Commémoration 100ième Anniversaire de la VIP OLYMPIADE d' Anvers  
Speciale evenementen en Tentoonstelling Olympiade 1920 

Evénements spéciaux et Exposition Olympiadel 920 

Inschrijvingen — Tafel reservatie / Inscriptions - réservation de Table 
 www.antverpiade2020.be 

 

v.U. ANTVERPIADE 2020 p.a. Tramstraat 10, 2300 Turnhout 

 

                                                     

http://www.antverpiade2020.be/
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  Bron: februari 2020 nummer van de NVPV Leerdam 
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Nieuwe uitgaven Europa zegels van Liechtenstein 
 

                        

Het jaar 2020 is het thema voor de Europa-zegels de oude postroutes.  

Liechtenstein geeft 2 zegels en een blok uit Als je kijkt naar oude post routes in Liechtenstein, komt 

onvermijdelijk die van  Lindau Messenger. Dit was een vervoer service die werd geëxploiteerd tussen 

de centra van handel tussen Lindau aan de Bodensee en de italiaanse stad Milaan tot 1826 voor  

goederen, geld en brieven. Er werd van uitgegaan dat de Lindau Boodschapper was van al het 

reizen langs de moeilijke route, die zijn hoogtepunt bereikt op de splügenpas op 2113 meter boven 

de zeespiegel, op een vrij regelmatige basis naar het einde van de 15e eeuw. Een van de vijf poten 

van de reis leidde de Boodschapper op weg van Feldkirch, zuidwaarts door het huidige 

Liechtenstein, die hij weer links bij de Lucy krijgen in Balzers in de richting Chur. 

 

 

Voor de vuurtorenverzamelaars zie je in het blok op de achtergrond de vuurtoren van Lindau 

 

Jan Steenbakkers 

MAANDAG 25 mei 2020. 

IN BUURTHUIS "DE WEL" 

 BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 

(Bereikbaar met de metro halte Schenkel). 

AANVANG 20.00 UUR – EINDTIJD 22.30 UUR 
Zaal open vanaf 19.00 uur 

Verenigingsavond    
Verder natuurlijk Veiling , Letterkavels, Bingo en Loterij 

Huishandelaren – Nieuwtjesdienst – Rondzendboekjes zijn ook aanwezig 
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Jaaragenda 2020. 

Verenigingsavonden:  

Ma 23 Maart:    Verenigingsavond (jaarvergadering, veiling).   

Ma 20 April:    Verenigingsavond (landenavond, veiling) nb 27 april = Koningsdag) 

Ma 25 Mei:    Verenigingsavond (lezing, veiling) 

Wo 27 Mei:    Verrassingstocht 

Ma 22 Juni:    Verenigingsavond (evt lezing, evt veiling) 

           Juli:    Vakantie  

           Augustus:   Vakantie  

Ma 28 September:   Verenigingsavond (lezing)   

Ma 26 Oktober:   Verenigingsavond (lezing) 

Ma 23 November:   Verenigingsavond (lezing) 

Ma 14 December:   Verenigingsavond 

 

Beurzen: 

Za 14 Maart    Beurs in De Wel 

Za   9  Mei    Beurs in De Wel 

Za 13 Juni   Beurs in De Wel 

Za 12 September   Beurs in De Wel 

Za 10 Oktober   Beurs in De Wel 

Za 12 December   Beurs in De Wel 

 

Najaarsbeurs 

Za 14 november   Beurs in De Boog 

 

Diversen 

Hertogpost 2020  19, 20 en 21 maart 

Antverpiade 2020  28, 29 en 30 augustus 

Postex 2020   17 en 18 oktober 

 

Bestuursvergaderingen op maandag avond in de Oosterstraat aanvang 19.00 tot 22.00 uur .    

Ma 20 Januari  Ma 6 April  Ma   8 Juni  

Ma 14 September Ma 19 Oktober  Ma   7 December 

 

VOORTAAN ÉÉN REKENINGNUMMER VAN DE VERENIGING 

Zoals u wel gemerkt zult hebben is het betalingsverkeer in de afgelopen jaren er niet goedkoper op geworden. 

Het zijn geen spectaculaire bedragen die de vereniging voortaan aan de bank moet afdragen, maar ook wij 

moeten op de kleintjes letten,   

Daarom heeft het bestuur, op voorstel van de penningmeester besloten om de vijf (!) bankrekeningen terug te 

brengen naar één algemeen nummer.   Dit algemene nummer werd tot voorheen gebruikt voor de betalingen 

van de diverse kosten, maar staat per direct ook open voor de betaling van de contributie, de verrekeningen 

van de nieuwtjesdienst en het rondzendverkeer. Het algemene bankrekeningnummer is   

lNG Bank NL20 INGB 0004 1937 46  

Met vriendelijke groet,  

Het bestuur. 

 

 



21 
 

 
 

  



22 
 

 

"POSTE RESTANTJES" 

In deze rubriek "POSTE RESTANTJES" kan ieder lid van onze vereniging, uitsluitend voor 

particulier gebruik, gratis een advertentie plaatsen. 

• Gezocht: Latijns Amerika (midden, zuid en caribbean) gros materiaal o.a. ten behoeve 

van stempels. Ook partijen proeven, afwijkingen etc. zijn welkom, echter geen brieven. P. 

Weda tel.: 010 480 29 61 (na 18:00 uur) 

• Gezocht: Roodfrankeringen van het EK voetbal 2000 van de organisatie 
Rotterdam. I van Gent tel.: 0168483217 

• Gezocht: Spartastempels zijn altijd welkom: Ook voor andere Sparta-artikelen (dvd's, 

boeken etc.) heb ik belangstelling. Uiteraard wil ik er voor betalen, mits tegen redelijke 

prijs. Hans Elshoff tel.: 06 301 30 335 

• Ruilen: 1.000 zegels groot formaat West-Duitsland, geheel of gedeeltelijk voor 
Oost Europa (liefst) Rusland. Tel. 010 404 97 91 

• Aangeboden: oude Leuchtturm klemband Oostenrijk I met postfris Oostenrijk 1963/1986. 

Als extra’s nog wat gebruikt en op FDC Oostenrijk. Achterin nog wat bladen gebruikt 

Engeland en Ierland en nog wat bladen Turkije postfris, prijs euro 50,-. C. de Vries, tel. 

0180-522530 

• Aangeboden: Roodfrankeringen. Doos met 12  grote multomappen met roodfrankeringen 

en 4 dozen met allerlei thema’s dus duizenden stuks € 30,00  J.Steenbakkers email: 

janstb010@gmail.com tel: 0618795854 

 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 13 juni 2020. 

IN BUURTHUIS "DE WEL" 
 BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 

(Bereikbaar met de metro halte Schenkel). 

 
De zaal is open vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur. 

Activiteiten: 

De volledige stuiverhoek -  De u bekende huishandelarenPro Filatelie - 

Rondzendboekjes - Nieuwtjesdienst. 

EN OM 13.30 UUR EEN LETTERKAVEL VEILING. 

Filatelistisch materiaal is zeer welkom 

mailto:janstb010@gmail.com
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