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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: 

Vacature 

 

 

 

 

 

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
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43e jaargang nummer 5                             november/december 2021 
 

Mededelingenblad van de  

FILATELISTENVERENIGING 

IJSSEL-& LEKSTREEK 

Van de voorzitter 

Beste leden, 

We zijn weer open en we hebben de eerste verenigingsavond achter de rug. Het is even wennen, na 

elkaar zo lang niet te hebben gezien, maar de sfeer is weer als vanouds. Ook hebben we twee 

inloopbeurzen gehouden en we mogen ons verheugen in een grote belangstelling.  Veel bezoekers 

zijn blij dat het eindelijk weer zover is en dat geldt ook voor onze handelaren.  Om het voor de 

veilingmeester overzichtelijk te houden, zijn er op de verenigingsavonden en inloopbeurzen voortaan 

alleen nog letterkavel veilingen. 

We mogen hopen dat de resterende maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis  nu 

langzamerhand uit beeld verdwijnen. Het leek ons daarom een goede zaak om de uitgestelde 

jaarvergadering 2021 alsnog te doen plaatsvinden op de verenigingsavond in november. Het kan maar 

afgehandeld zijn en dan kunnen we 2022 met een schone lei beginnen. In dit nummer van ons 

mededelingenblad  treft u de agenda aan, samen een aantal relevante stukken.  

De agenda wijst zich vanzelf, maar ik wil toch speciaal uw aandacht vragen voor de versterking van 

het bestuur. Wat de stuiverhoek betreft, zijn wij nog steeds op zoek naar een opvolger van Jan 

Steenbakkers.  En ook is er nog ruimte voor een redacteur van het verenigingsblad, dat u nu in handen 

heeft.  Het zo mooi zijn als deze vacatures vervuld kunnen worden. Veel werk is het niet – want het 

spreekwoord zegt dat vele handen licht werk maken. 

Namens het bestuur, 

Leen de Kooter,  

Voorzitter 

 
 

 

MAANDAG 22 november 2021.    
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 

 

Verder natuurlijk Veiling , Letterkavels, Bingo en Loterij 

Nieuwtjesdienst, Rondzendboekjes zijn ook aanwezig 
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Agenda Algemene Ledenvergadering Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek 

maandag 22 november 2021 

Buurthuis ‘De Wel’, Bongerd 2a Capelle aan den IJssel 

Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. 

1. Opening 

• Welkom 

• Herdenken ontvallen leden 

• Eventuele aanvullingen van de agenda 
 

2. Verslag jaarvergadering 2019 

• Vaststellen verslag (gepubliceerd in mededelingenblad maart/april 2020) 
 

3. Jaarverslag, Financieel verslag, verslag commissie kascontrole over 2020 

• Goedkeuren Jaarverslag 2020 (gepubliceerd in mededelingenblad maart/april 2021) 

• verslag commissie kascontrole 2020 

• Goedkeuren Financieel verslag 2020 (gepubliceerd in mededelingenblad nov/dec 2021) 

• Goedkeuren Begroting 2021 (gepubliceerd in mededelingenblad nov/dec 2021) 

• Decharge bestuur 
 
4. Huishoudelijk reglement  

• De wetgever heeft  de regels omtrent het bestuur van verenigingen aangescherpt in de Wet 
bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Om aan deze wettelijke vereisten te voldoen heeft 
het bestuur, met gebruik maken van een  voorzet van de KNBF een huishoudelijk reglement 
opgesteld. Dit reglement sluit aan op de statuten van de vereniging.  

• Vaststellen van het huishoudelijk reglement (gepubliceerd in mededelingenblad nov/dec 2021). 
  
5. Samenstelling bestuur 

• Aftreden en voorstel herbenoemen bestuursleden: Jos Louwe (secretaris) Jan Piet de Jong 
(penningmeester, ledenadministratie),  Jan den Hartog (nieuwtjesdienst) 

• Vacature coördinator stuiverhoek 

• Vacature redactie en communicatie 
 
6. Benoemen kascontrolecommissie 2020 

 
7. Rondvraag 

 
8. Sluiting 
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Filatelistenvereniging IJssel- en Lekstreek 
Huishoudelijk Reglement 

 

1 .  Algemeen 
 

De vereniging kent een huishoudelijk reglement ter aanvulling en nadere uitwerking van de statuten 

van de vereniging. De vereniging kent daarnaast reglementen voor het rondzendverkeer, de 

nieuwtjesdienst en de veilingen.  

De Algemene Ledenvergadering stelt deze reglementen vast.  

Zie ook Statuten artikel 21. 

2.  Facilitaire diensten  
 

De vereniging kent het rondzendverkeer, de jaarlijkse veilingen, de nieuwtjesdienst, de stuiverhoek 

en jaarlijkse grote en kleine beurzen als facilitaire diensten. Het bestuur stelt daartoe waar nodig een 

jaarlijks overzicht van data vast en publiceert dit in het verenigingsblad. 

Voor de uitvoering van deze diensten stelt het bestuur een jaarlijks overzicht van aangewezen 

functionarissen (al dan niet bestuursleden) vast en publiceert dit in het verenigingsblad. 

De functionarissen leggen voor de financiële afwikkeling verantwoording af aan de penningmeester, 

die zorg draagt voor eventuele betalingen. Daartoe voeren de functionarissen een administratie, 

zodanig dat deze voor de penningmeester en indien gewenst de kascommissie  inzichtelijk is. 

Ter controle van de financiële afwikkeling beschikken de bedoelde functionarissen desgewenst over 

het recht tot inzage van de betaalrekening(en) van de vereniging. 

Zie ook statuten artikel 3 

3. Leden en Donateurs 
 

De vereniging kent een op schrift gesteld privacybeleid als onderdeel van dit huishoudelijk reglement.  

De vereniging kent naast leden ook donateurs. Donateurs hebben dezelfde rechten en plichten als 

de leden van de vereniging.  

Zie ook Statuten artikel 8  

4. Bestuur 
 

Elk bestuurslid ondertekent bij  benoeming een verklaring waaruit blijkt dat het bestuurslid akkoord 

gaat met de verplichting alleen in het belang van de vereniging te handelen  

Elk bestuurslid dat een (in)direct persoonlijk belang of persoonlijk voordeel heeft bij een voorliggend 

bestuursbesluit onthoudt zich van deelname van zowel de beraadslagingen als de besluitvorming van 

het betreffende besluit. De notulen van de bestuursvergadering maken inzichtelijk in welke gevallen 

dit zich voordoet.  

Na vaststelling van langdurige afwezigheid van een bestuurslid, blijft het bestuur bevoegd tot het 

nemen van besluiten, ook aangaande de taken van het tijdelijk afwezige bestuurslid  

Het bestuur kan besluiten hoe en door wie de taken van het betreffende bestuurslid tijdelijk worden 

overgenomen. Daartoe kan het bestuur buiten de zittende bestuursleden een vervanger aanwijzen 

die voor de duur van de vervanging, de rechten en plichten van een bestuurder krijgt. 
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Uitsluitend de Algemene Vergadering kan aan de bestuurders een presentiegeld of bezoldiging 

toekennen.     

Zie ook Statuten artikel 9. 

5. Bevoegdheid uitgaven en betalingen 
 

Uitsluitend het bestuur beslist over grote, belangrijke uitgaven. De grens ligt hierbij op 500 euro. 

Uitgaven onder dit bedrag behoren tot de bevoegdheid van de penningmeester.  

Naast de penningmeester is de voorzitter gemachtigd tot het doen van betalingen. De functionaris die 

belast is met de veilingen heeft een machtiging tot het doen van betalingen tot 200 euro. 

Zie ook Statuten artikel 10 

6. Rekening en Verantwoording 
 

De bestuursleden zijn allen aansprakelijk voor het (doen) opstellen van de jaarrekening en een 

bewaarplicht van de jaarstukken.   

Zie ook Statuten artikel 12 

7. Besluitvorming algemene vergadering 
 

Elk bestuurslid heeft bij stemmingen tijdens de Algemene Vergadering slechts één raadgevende 

stem, die niet meetelt bij de bepaling van de uitslag van een stemming. 

Zie ook statuten artikel 18. 

 

 

 

  
ZATERDAG 11 december 2021.   

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 huishandelaren - Pro Filatelie 

   EN OM 11.30 UUR EEN LETTERKAVEL VEILING. 

N Filatelistisch materiaal is zeer welkom 
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                                                 FILATELISTENVERENIGING

                                                                                                                       IJSSEL- & LEKSTREEK

                                                                                overzicht rekening 2019 en 2020 en begroting 2021

LASTEN rek 2019 rek 2020 begr 2021 BATEN rek 2019 rek 2020 begr 2021

Ver. Bijeenkomsten/beurzen 2.789 746 1.520 Contributies 2.173 2.069 1.800

Drukwerk/secr. Kosten 1.162 121 500 Prov. Nieuwtjesdienst 1.270 617 50

Assurantie 250 269 280 Prov. Rondzendverkeer -480 293 500

Verenigingsblad 337 344 600 Prov. Veilingen 1.507 1.743 1.500

Vergaderkosten 562 340 250 Advertentieopbrengsten 1.690 1.540 1.540

Reizen/verrassingstocht 266 0 0 Bingo/verloting 678 103 250

Catalogikoffer/online 69 85 100 Beurzen 1.592 557 500

Jeugdafdeling 0 0 10 Stuiverhoek 8 177 150

Diverse lasten 542 0 500 Rente 0 0 0

Correctie prov. nieuwtjes 2019 0 845 0 Bijdr. 40 jr. jubileum SPF 0 500 0

Bankkosten 371 286 300 Grote Club Actie 102 243 0

Medewerkersgeschenk 589 521 800 Donatie leden 0 75 0

Promotieartikelen 531 65 350 Verkoop stockb/accessoires 0 522 0

Algemene kosten 210 346 100 Verkoop zegels Nat.Tentoonst 0 20 0

Kosten veilingen 20 0 150 Bijzondere baten 5.519 0 0

Inkopen stockb/accessoires 265 632 0

Voorraadmutatie stockb/acc 0 -352 0

Einde coronatijd 0 0 830

Jubileum 40 jr. IJ & L 308 0 0

Voordelig resultaat 5.788 4.211 0

Totaal 14.059 8.459 6.290 Totaal 14.059 8.459 6.290

                        FILATELISTENVERENIGING

  IJssel- & Lekstreek

                                                                                         balans per 31 december

Debet 2020 2019 Credit 2020 2019

Verenigingscollectie 800,00 800,00 Vermogen 17.212,49 11.424,39

Bank 25.107,62 19.248,71 Reserve rondzendverkeer 1.000,00 1.000,00

Kas 459,10 1.159,76 Reserve automatisering 1.000,00 1.000,00

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

Vorderingen 688,69 750,00 Nog te betalen kosten 1.299,77 2.390,46

Voorraden 1.824,48 1.808,95 Vooruitontvangen contributie 4.112,00 1.734,00

Vooruitbetaalde kosten 429,90 0,00 Vooruitontvangen verzendkn 77,00 33,00

Voordelig resultaat 4.211,06 5.788,10

Totaal 29.429,79 23.887,42 Totaal 29.429,79 23.887,42
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Ben gefeliciteerd 
 
Je zal maar denken dat je naar een bestuursvergadering gaat en bij binnenkomst in de vergaderzaal 
met applaus door je gezin en een groep bekenden welkom worden geheten. Dit overkwam ons lid 
Ben de Deugd op donderdagavond 30 september. 
Toen hij burgemeester Han Weber, van de gemeente Zuidplas in vol ornaat zag staan voelde hij al 
een beetje veel van de bekende nattigheid. 
De burgemeester nam het woord en somde de verdiensten van Ben allemaal (dat dacht hij!) op. Het 
zwaartepunt was het vele onbezoldigde werk wat Ben al sinds 2003 verricht voor de opvolgende 
stichtingen in het jeugd- en later breder in het hele welzijnswerk in Nieuwerkerk aan den IJssel en na 
de gemeentelijke fusie in de gemeente Zuidplas, zijn taken in de winkeliersvereniging Het Oude 
Dorp, zijn vroegere werk bij de scoutinggroep als leider bij de welpen met een lichamelijke beperking 
en zoal nog wat zaken. Natuurlijk werden zijn verdiensten voor de filatelie niet vergeten. Ben doet wel 
eens iets voor onze vereniging en daarnaast voor de KNBF en is hij al jaren penningmeester voor het 
regio-overleg van de KNBF en het Samenwerkingsverband Filatelie.  
Natuurlijk kennen wij onze Ben het meest als penningmeester van de Stichting Pro Filatelie. Na al 
deze mooie woorden kwam het officiële stuk waarbij de burgemeester voorlas dat het ZM De Koning 
behaagt heeft Ben te benoemen als 
lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Ben, van ons allemaal van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding. 
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Soorten postzegels 

Gebruiksdoel    

Frankeerzegels   

Toeslagzegels    

Zegels met toeslag   

Zegels met opdruk   

Gebruiksdoel   

Wie een catalogus openslaat, ontdekt al snel dat postzegels over verschillende hoofdstukken 

verdeeld staan. Elke catalogus heeft zo zijn eigen manier van indelen. Er bestaan dus kennelijk 

verschillende soorten postzegels. Postzegels kunnen naar twee verschillende gezichtspunten 

ingedeeld worden.   

In de eerste plaats het gebruiksdoel: hierbij valt te denken aan het onderscheid tussen postzegels 

voor normale zendingen en postzegels die gebruikt worden ter voldoening van bijzondere 

rechten, en het verschil tussen langlopende (frankeer)series en series die een beperkte 

geldigheid en/of verkrijgbaarheid hebben.   

In de tweede plaats kan onderscheid worden gemaakt in de wijze van distributie. Hiermee 

bedoelen we de vorm waarin de postzegels uiteindelijk voor de gebruiker verkrijgbaar zijn. Dit 

hoofdstuk handelt over de indeling van de postzegels in de verschillende categoriën. Zoals u zult 

zien, heeft deze indeling in veel gevallen gevolgen voor de wijze van verzamelen.  

Frankeerzegels   

De aanduiding frankeerzegels is ietwat verwarrend. We kunnen hier alle zegels onder verstaan die 

dienen ter frankering van brieven. Dit zijn alle postzegels met uitzondering van portzegels en 

zegels die dienen voor het betalen van bijzondere postdiensten en/of toeslagen.   

In de verzamelaarswereld wordt de term frankeerzegels ook in engere zin gebruikt. Er wordt dan 

mee bedoeld: een zegel die gedurende een lange periode bij de posterijen verkrijgbaar is. In 

tegenstelling tot gelegenheidszegels heeft de frankeerserie dan geen van te voren bepaalde 

looptijd en/of oplage. Andere benamingen voor frankeerzegels zijn dan langlopende zegels, 

permanente zegels, gebruikszegels of definitieve zegels. Een frankeerserie bestaat doorgaans uit 

een groot aantal verschillende waarden, zoveel mogelijk aangepast aan de geldende tarieven. 

Voor alle waarden wordt doorgaans slechts één of een klein aantal verschillende ontwerpen 

gebruikt waarbij de keus in het algemeen valt op een portret van het regerend staatshoofd, het 

landswapen of een cijfertype. Door tariefwijzigingen worden frankeerseries door de jaren heen 

vaak met nieuwe waarden uitgebreid terwijl andere waarden weer worden ingetrokken.   

Om vergissingen aan het loket en bij de controle te voorkomen, zal men trachten de waarden van 

de serie zoveel mogelijk door de kleur van elkaar te laten verschillen. Het mooiste voorbeeld van 

een frankeerserie die gedurende de looptijd (de periode waarin zegels van het betreffende type 

verkrijgbaar zijn) nogal eens van samenstelling en kleur wisselde, is de Machinserie van Groot-

Brittannië. In de periode 1970-1984 werden regelmatig waarden ingetrokken waarbij onmiddellijk 

de kleur van de ingetrokken waarde voor een nieuw uitgegeven waarden gebruikt werd. Als er bij 

een volgende tariefsverhoging weer behoefte ontstond aan de ingetrokken waarde, werd deze 

opnieuw uitgegeven, maar noodgedwongen in een andere kleur!   
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Juist doordat gedurende de looptijd vrijwel nimmer een complete serie aan de loketten verkrijgbaar 

is - in de meeste gevallen zijn er immers al enkele waarden ingetrokken terwijl andere waarden pas 

later zullen verschijnen - kan de verzamelaar bij een frankeerserie gemakkelijk een manco krijgen. 

Een aardig Nederlands voorbeeld hierbij is de 62 cent van het type Juliana-en-profile.   

   

Deze zegel was slechts korte tijd in omloop en bestemd voor frankering van brieven (12 cent) plus 

expresserecht (50 cent). Toen de tarieven werden verhoogd, werd de zegel overbodig en uit de 

roulatie gehaald. Een Belgisch voorbeeld is de 22 frank van het type Elstróm, uitgegeven in 1974. 

Het wordt achteraf moeilijk dergelijke zegels los bij te kopen. Een postzegelhandelaar die complete 

series heeft, zal niet altijd bereid zijn deze op te breken, vooral niet als u juist de moeilijkste zegel 

wilt hebben.   

De klassieke zegels, hiermee worden in de filatelie alle zegels bedoeld die vóór 1900 verschenen, 

kunnen we bijna allemaal als frankeerzegels beschouwen. Rond de eeuwwisseling ontdekten de 

posterijen de propagandawaarde die een postzegel kan hebben en verschenen de eerste 

gelegenheidszegels.   

  

Gelegenheidszegels   

Het oorspronkelijke doel van de postzegel was: op een gemakkelijk wijze de 

portokosten verrekenen. Dit was in de beginjaren dan ook de enige reden om 

postzegels uit te geven. Gaandeweg ontdekten postadministraties dat postzegels 

meer mogelijkheden boden. Een postzegel kan een bepaald plaatje de wereld 

indragen en daardoor de aandacht vestigen op belangrijke gebeurtenissen, 

herdenkingen, tentoonstellingen, toeristische trekpleisters, enzovoort. Naast deze 

mogelijkheden hadden de posterijen inmiddels ook ontdekt dat er mensen waren die 

postzegels verzamelden, en dat die mensen bereid waren zegels te kopen om 

daarmee de verzameling compleet te maken.   

   

Op deze manier ontstonden de gelegenheidszegels. Zonder de gelegenheidszegels 

zou de filatelie nooit uitgegroeid zijn tot zo'n grote hobby. De thematische filatelie zou 

zelfs nooit van de grond gekomen zijn als er geen gelegenheidszegels zouden worden 

uitgegeven.   

Gelegenheidszegels worden als eenling of als (meestal korte) serie uitgegeven. In 

tegenstelling tot de frankeerserie wordt de oplage of de looptijd van de serie van 

tevoren vastgelegd. In het verleden verloren gelegenheidszegels enige tijd nadat ze uit 

de roulatie waren genomen hun geldigheid.   

Jaarlijks ontvangen de posterijen honderden verzoeken om zegels uit te geven in 

verband met een bepaald onderwerp of bepaalde gebeurtenis. Slechts een klein deel 

van die verzoeken kan gehonoreerd worden.   
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Landen met een serieus emissiebeleid zullen zeer selectief te werk gaan. Een serieus 

emissiebeleid voeren wil niet alleen zeggen dat het aantal nieuwe zegels beperkt blijft, 

maar ook dat de nominale waarde (de postkantoorprijs) binnen de perken blijft en dat 

de onderwerpen in nauwe relatie tot het land staan.   

   

De Wereldpostvereniging stond in het begin nogal huiverig tegenover de 

gelegenheidszegels. Men vreesde (achteraf gezien ten onrechte) dat hierdoor een 

stroom van nieuwe uitgiften zou ontstaan. In het internationale postverkeer was het 

van belang dat men in elk land wist welke zegels van alle landen frankeergeldig 

waren. Dit zou door de vele nieuwe zegels een onmogelijke zaak worden. Tijdens het 

in 1897 gehouden congres besloot de UPU dan ook om gelegenheidszegels uit te 

sluiten van het internationale postverkeer. Overigens werd dit besluit al snel herzien.  

Toeslagzegels   

Toeslagzegels zijn zegels die naast de gewone postzegel moeten worden geplakt als 

een extra betaling. Deze extra betaling kan voor verschillende dingen zijn: een 

bijzondere postale dienstverlening, bijvoorbeeld het bezorgen van poststukken die na 

sluitingstijd van het postkantoor ter post gebracht werden, of een toeslag voor een 

bijzondere verzendwijze, bijvoorbeeld lucht- of zeepost.   

Toeslagzegels komen ook voor bij wijze van oorlogsbelasting (de war tax zegels 

uitgegeven door vele Britse kolonies). Tenslotte kent men de toeslagzegels voor een 

sociaal doel. Het kenmerk van de toeslagzegel is dat het gebruik hiervan verplicht is.  

    

Zegels met toeslag   

Zegels met toeslag worden - ten onrechte - in het verzamelaarsjargon 

ook dikwijls als toeslagzegels aangeduid. Toch is een zegel met 

toeslag iets geheel anders dan een toeslagzegel. Het gebruik van 

zegels met toeslag heeft een vrijwillige basis. Door frankering met zo'n 

zegel voldoet men de porto en draagt men bovendien zijn steentje bij 

aan een goed doel. De posterijen verkopen de zegels met toeslag en 

dragen de toeslag af aan de betreffende instelling.   

Enkele voorbeelden van Nederlandse zegels met toeslag zijn de 

kinderzegels en de zomerzegels. België kent de tuberculosezegels.   

Een bijzondere vorm van zegels met toeslag zijn de zegels die 

verschijnen in verband met een grote postzegeltentoonstelling. De 

toeslag op deze zegels wordt dan geheven om de tentoonstelling 

mede te financieren.   

In de verzamelaarswereld bestaat enige weerstand tegen teveel 

zegels met toeslag. Men stelt terecht dat - ondanks het vrijwillige 
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karakter van het gebruik van toeslagzegels - de filatelist om compleet 

te blijven toch min of meer gedwongen wordt geld te schenken aan 

instellingen waarvoor hij niets voelt. Wat betreft bijvoorbeeld de Rode-

Kruiszegels zal dat weinig problemen opleveren maar grote 

vraagtekens kan men bijvoorbeeld zetten bij de Westduitse 

sportzegels waarbij de postzegelverzamelaar geld bijeenbrengt voor 

de sportbeoefenaars. De Fédération Internationale de Philatélie heeft 

dan ook bepaalde restricties verbonden aan het opnemen van zegels 

met toeslag in tentoonstellingscollecties. Zo mag de toeslag ten 

hoogste vijftig procent van de frankeerwaarde bedragen tenzij het 

zegels zijn die juist ter financiering van deze evenementen worden 

uitgegeven. Hierop mag de toeslag ten hoogste honderd procent 

bedragen. Zegels die niet aan deze criteria voldoen worden op de 

zwarte lijst geplaatst. Zo mogen enkele Nederlandse velletjes 

kinderzegels niet op tentoonstellingen getoond worden omdat de 

toeslag te hoog is.   

De toeslag staat lang niet altijd op de zegel zelf vermeld. In Nederland 

werd tot 1936 helemaal niets op de zegel vermeld. Van 1937 tot 1948 

vinden we een aanduiding in kleine lettertjes onderaan het zegelbeeld, 

daarna pas werd de toeslag in grotere cijfers in het zegelbeeld 

opgenomen  

    

   

   

Zegels met opdruk   

Van een opdruk is sprake als door of namens de posterijen reeds 
gedrukte vellen van een gewijzigde of aanvullende tekst worden 
voorzien. Met deze aanvullende of gewijzigde tekst kunnen verschillende 
veranderingen van de oorspronkelijke zegels worden bewerkstelligd:   

• Naamsverandering van het land. Dit werd veel gedaan door landen met 
kolonies. Het lage gebruik van zegels in deze kolonies rechtvaardigde 
het uitgeven van aparte zegels niet. Men overdrukte dan de zegels van 
het moederland met de naam van de kolonie. Ook werden hiervoor wel 
eens de zegels van een andere kolonie van dat land gebruikt   

• Gewijzigde landsaanduiding. Vooral landen die onafhankelijk werden, 
veranderden veelal van naam. Als tijdelijke maatregel werden dan, in 
afwachting van zegels met de nieuwe landsaanduiding, de oude zegels 
met de nieuwe landsnaam overdrukt   

• Waardeverandering. Zowel zuinigheid (het opmaken van nog aanwezige 
restvoorraden incourante waarden) als nood (het niet tijdig aanwezig zijn 
van voldoende zegels van een bepaald tarief, bijvoorbeeld door 
verstoorde aanvoer of een plotselinge tariefwijziging) kunnen daarbij een 
rol spelen   

• Verandering van de aard van de zegel. Bijvoorbeeld een frankeerserie 
die tot portzegel overdrukt wordt. Ook hier speelt vaak de kostenfactor 
een rol   

• Puur filatelistisch. Onder het mom van schaarste of zuinigheid wordt de 
verzamelaar verrast met de meest onmogelijke overdrukken ter verrijking 
van de collectie.   
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• In sommige gevallen lijken zegels voorzien te zijn van een opdruk, maar 
is er in feite sprake van een extra drukgang. Bij een extra drukgang wordt 
de toegevoegde tekst in het drukproces van de gewone zegel 
meegenomen. Er is dan geen sprake van restvoorraden, maar omdat tijd 
om een nieuw ontwerp te maken onbreekt, wordt een bestaand ontwerp 
voor een nieuw doel geschikt gemaakt. Als voorbeeld van Nederlandse 
zegels die op het eerste gezicht opdrukzegels lijken maar dat beslist niet 
zijn, noemen we de guillochezegels uit 1940.   

• Op last van de bezetter moesten de zegels met de beeltenis van koningin 
Wilhelmina ingetrokken worden. Tijd om een nieuw zegelontwerp te 
vervaardigen en in produktie te nemen was er niet. Daarom zocht men 
de toevlucht tot een eenvoudig cijfertype in de vorm van een extra 
drukgang.  

Wordt vervolgd 

 

ZATERDAG 13 november 2021. 

IN Sporthal de Boog, 
Krimpenerbosweg, 2923 LA Krimpen aan den IJssel 

 
De zaal is open vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur. 

Activiteiten: 
De volledige stuiverhoek - Handelaren - Pro Filatelie 

 

Filatelistisch materiaal is zeer welkom 
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Jaaragenda 2021. 

Verenigingsavonden:  

Ma 20 september  ver.bijeenkomst 

Ma 25 oktober  ver.bijeenkomst 

Ma 22 november  ver.bijeenkomst 

Ma 13 december  ver.bijeenkomst 

 

Beurzen: 

Za  9 oktober  inloop beurs De Wel  

Za 13 november 101ste postzegelbeurs de Boog 

Za 11 december inloop beurs De Wel 

Bestuursvergaderingen:     

wo 10 februari  wo 28 april  wo 16 juni 2021  wo 15 september 

wo 3 november  wo 8 december 

 
Jaaragenda 2022. 

Verenigingsavonden:  

Ma 24 januari ver.bijeenkomst 

Ma 21 februari  ver.bijeenkomst 

Ma 21 maart   ver.bijeenkomst 

Ma 25 april   ver.bijeenkomst 

Ma 23 mei   ver.bijeenkomst 

Ma 20 juni   ver.bijeenkomst 

Ma 19 september  ver.bijeenkomst 

Ma 24 oktober  ver.bijeenkomst 

Ma 21 november  ver.bijeenkomst 

Ma 19 december  ver.bijeenkomst 

 

Beurzen: 

Za   8 januari  inloop beurs De Wel  

Za 12 februari inloop beurs De Wel  

Za 12 maart  inloop beurs De Wel 

Za   9 april  inloop beurs De Wel  

Za 14 mei  inloop beurs De Wel  

Za 11 juni  inloop beurs De Wel  

Za 10 september inloop beurs De Wel 

Za   8 oktober inloop beurs De Wel  

Za 12 november 102ste postzegelbeurs de Boog 

Za 10 december inloop beurs De Wel 

Bestuursvergaderingen:     

Ma 7 februari  Ma 2 mei  Ma 13 juni 2021  Ma 12 september 

Ma 7 november Ma 12 december 
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"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 

 

 ZATERDAG 8 januari 2021.  

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 - Handelaren - Pro Filatelie 

   OM 11.30 UUR EEN LETTERKAVEL VEILING. 

Filatelistisch materiaal is zeer welkom 

 
 

 

MAANDAG 13 december 2021.    
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 

 

Verder natuurlijk Veiling , Letterkavels, Bingo en Loterij 

Nieuwtjesdienst, Rondzendboekjes zijn ook aanwezig 
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