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Jaargang 26 nummer 6                                               18-02-2020 

 

 

Het bestuur van de Filatelistenvereniging Wijk bij Duurstede  

nodigt U uit voor de maandelijkse clubavond op: 

 

dinsdag 18 februari 2020 
 

De avond vindt plaats op onze locatie in het E&E Gasthuis 

Gansfortstraat 4, Wijk bij Duurstede. 

 

Tijdens de avond is er gelegenheid 

tot het onderling ruilen / verkopen van postzegels. 
 

Agenda 
 

                              Kavels bekijken van 19.30-20-00 uur. 
 

1. Klokslag 20.00 uur welkom   

2. Mededelingen van het bestuur 

3. Rondvraag 

4. Behandeling jaarstukken 

    a. Verslag jaarvergadering 2019 

    b. Jaarverslag secretaris over 2019 

    c. Financieel jaarverslag 2019, inhoudende    

       Jaarverslag Nieuwtjesdienst 

    d. Verslag kascontrolecommissie 

5. Bestuurssamenstelling c.q.. Com. samenstelling 

6. Pauze en verkoop loten voor de verloting  

7. Veiling van 120 kavels 

8. Verloting en presentielijst 

9. Sluiting van de clubavond 

10. Afhalen en afrekenen van de aangekochte kavels 
 

TOT ZIENS 

 

De zaal is telefonisch te bereiken onder nummer 06-53148241 
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Voorwoord 

    
Beste postzegelaars,    
         

Gelijktijdig met deze Lekbode treft u de financiële verslaglegging 

aan over het afgelopen jaar. Voor het eerst sinds ik penningmeester 

ben sluiten we een verenigingsjaar af met een negatief resultaat. Dat 

is natuurlijk best even schrikken ware het niet dat we daar natuurlijk 

wel een fantastisch mooi feest aan ten grondslag ligt. Moet er wel 

even bij zeggen dat nog niet alle kosten van de feestavond in het 

verslag zijn verwerkt. De factuur van het Calypso moet nog komen. 

De kosten daarvan drukken dan op het verenigingsjaar 2020. En 

zoals een goede bestudeerde van de cijfers zal zien is de reservering, 

voorzieningen die we jaarlijks hebben opgebouwd voor het feest, 

afgeboekt en voor de feestavond aangewend.  
 

In deze Lekbode treft u ook het jaarverslag aan van het secretariaat 

en de notulen van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar. 

Hulde aan onze “oude” secretaris Harrie Driessen die dit, ondanks 

dat hij vorig jaar februari is afgetreden, toch nog keurig heeft 

verzorgd. 
 

Gelukkig schijnt de zon aan de horizon. Aan de leden is het deze keer 

om te bepalen of de kandidaten voor het voorzitterschap en 

secretariaat worden benoemd. Hopelijk, en dat is niet negatief 

bedoeld, hebben we Piet van der Sleen voortaan uitsluitend nog 

nodig in noodgevallen. Want laten we niet vergeten dat ook Piet elke 

keer dat ik een beroep op hem doe bereid is te helpen, mee te denken 

en te ondersteunen waar nodig. 
 

Bestudeer de het financiële verslag en stel vragen als er 

onduidelijkheden zijn. Dan rest mij nu te wensen dat er heel veel 

leden aanwezig zijn op de Algemene Ledevergadering.   

 

Met hartelijke groet Jos du Floo 
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Verslag van de clubavond op 21 januari 2020 

 

Om 20.00 opende de interim-voorzitter, Piet van der Sleen, 

enthousiast de vergadering en wenste eenieder een bijzonder goed 

2020 toe. Ondanks de zeer dichte mist waren er toch nog 28 leden 

aanwezig. 

 

Bij de mededelingen gaf hij aan dat de volgende leden zich hadden 

afgemeld Mevr. Veen, dhr. van der Grind, dhr. van der Wiel en dhr. 

de Vries. 

 

Op de bestuurstafel lagen ook nog clubboeken te koop, waarop men 

kon inschrijven. 

Dhr. Jan Hoogerhuis was thuis aan het opruimen en achter in de zaal 

lagen drie tafels met zegels en stockboeken. 

 

De secretaris heeft bij de gemeente navraag gedaan over de 

vrijwilligersverzekering die de gemeente heeft afgesloten. Hij schrijft 

hierover in de volgende Lekbode een artikel. 

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. 

 

Er was een pauze met koffie, geanimeerde gesprekken en de verkoop 

van loten. 

 

Door de afwezigheid van de veilingmeester nam Jan Hoogerhuis 

plaats in zijn stoel. Hij liet toch 67 kavels van eigenaar wisselen 

tegen aantrekkelijke prijzen. 

 

De verloting van de presentielijst en de verkochte lootjes was in 

handen van de dames de Goede en Peek. Er waren ook dit keer mooie 

prijzen en veel gelukkige winnaars. 

 

Om 21.45 sloot de voorzitter de vergadering en wenste iedereen een 

veilige thuisreis en wees nog op de volgende vergadering de ALV. 
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Hierna konden de gekochte kavels, ondanks een weigerachtige 

printer, toch nog worden opgehaald. 

 

 

Evert Schuur 

 

Agendapunt 4a notulen Algemene ledenvergadering 20 februari 

2019  
 

Opening  

 

De voorzitter opent de vergadering exact om 20.00 uur en heet 27 

aanwezigen welkom. Het bestuur is verheugd over de zeer goede opkomst 

voor de vergadering. We beginnen gelijk aan de agenda. Omdat er geen 

microfoon ter beschikking staat moeten we allemaal een beetje harder 

spreken 
 

Mededeling van het bestuur 
 

• De voorzitter doet mededeling van het feit dat bericht van 

verhindering is ontvangen (wegens ziekte) van een vijftal leden. 
 

• Harry Straathof probeert de clubwinkel opnieuw vorm te geven. 

Omdat hij bij opening nog net niet binnen was heeft Jan van de 

Wiel zolang waargenomen. 

• De leden van de commissie N&T hebben een twaalftal stockboeken 

uitgestald. Leden kunnen erop intekenen.  
 

• Op de bestuurstafel staat ook een bakje met euromunten. Voor de 

liefhebbers om te kunnen ruilen. 
 

Rondvraag 
 

• Jan Hoogerhuis mist kavel 76 van de veiling. 

• Harry Straathof stelt voor om grote restpartijen van de veiling of uit 

privé bezit te verzamelen en namens de vereniging als kilowaar te 
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verkopen. Geïnteresseerde koper is Smits Filatelie in Utrecht. 

Minimum hoeveelheid is echter een drempel: 30kg. 

• John doet weer een oproep voor inzendingen voor de veiling. De 

grote veiling in maart is rond, maar daarna komen de clubavonden 

van april en mei. 
 

Verslag vorige vergadering (febr. 2018) 
 

Het verslag van de vorige vergadering heeft ieders goedkeuring. Daar 

konden we dus kort over zijn. Later op de avond bleek in het gedeelte over 

de kascontrole abusievelijk een verkeerd jaartal te zijn vermeld.  De heer Li 

meldde dat in de zin….”de nieuwe kascommissie…het jaartal 2018 had 

moeten worden vermeld i.p.v 2017. Waarvan acte!  

 

Behandeling jaarstukken 

 

Jaarverslag secretaris  
 

Er zijn geen vragen over het jaarverslag. De leden stemmen in met het 

verslag, waarop de voorzitter vaststelt dat het verslag is goedgekeurd. 

Harrie meldt zelf nog een omissie: hij vergat te melden dat in juni 2018 het 

Statuut Persoonsgegevensbescherming is ingevoerd.  
 

Jaarverslag penningmeester 
 

Het jaarverslag van onze penningmeester Jos du Floo werd door iedereen 

aan een nauwgezet onderzoek onderworpen en kan zonder discussie ieders 

goedkeuring wegdragen. 

 

Han Mulder vraagt zich af of de prijzen van de verloting een upgrade 

kunnen krijgen. Het vermogen van de vereniging is van dien aard dat zulks 

mogelijk moet zijn. Het bestuur zal zich hierover buigen. 
 

Ook de verslagen van de nieuwtjesdienst en rondzendverkeer werden 

goedgekeurd. Daarbij werd aangetekend dat het rondzendverkeer slecht een 

half jaar activiteiten kende. Jos benadrukte nog eens dat John Veenhof echt 

wel goed werk heeft geleverd.  
 

Ook de Nieuwtjesdienst werd nog financieel tegen het licht gehouden. 

Henk heeft hier een bijzondere prestatie geleverd: De voorraad werd 
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afgebouwd en de waarde werd toegevoegd aan de spaarrekening. Daardoor 

werd vooral het risico verkleind. Ook hier waren lovende woorden op hun 

plaats. 
 

We behandelden ook nog de begroting. Daarop werd het financiële verslag 

van de penningmeester vastgesteld. 

Piet, die deze vergadering leidt, steekt terecht nogmaals de loftrompet over 

het vele en vooral goede werk dat Jos weer heeft verricht. 
 

Kascontrole 
 

De kascontrolecommissie bestaande uit de heer C.C. Li en de heer E.C.S 

Schuur heeft op 8 januari 2019 de boeken en bescheiden over het 

verslagjaar 2018 gecontroleerd. Door de commissie zijn eveneens de 

financiële gegevens van het rondzendverkeer over het boekjaar 2018 

nagezien alsmede de financiële eindverantwoording van de nieuwtjesdienst  
 

Daarnaast heeft de commissie de jaarrekening van de vereniging over het 

verslagjaar geverifieerd. De balansen en de resultaten van de diensten rond-

zendverkeer en nieuwtjesdienst zijn in het financieel verslag van de 

vereniging opgenomen.  
 

De commissie heeft bij deze controles het navolgende geconstateerd: 

• Liquide middelen zijn in overeenstemming met de aanwezige bescheiden 

• De administratie is juist en volledig gevoerd 

• De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de bezittingen, de schulden,  

  en het eigen vermogen c.q. werkkapitaal. 
 

Op grond van deze constatering adviseert de commissie de ALV: 

• Bestuur, rondzendleider, en commissaris nieuwtjesdienst te dechargeren  

  voor het gevoerde beheer 

• Het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. 
 

De vergadering stemt in met dit advies, waarna de voorzitter het verslag 

van de kascommissie vaststelt, met dank aan de heren Li en Schuur. 

De nieuwe kascommissie die de controle over het jaar 2019 zal verrichten 

bestaat uit de heren Schuur en Van der Sleen, Che Chow Li is bereid 

gevonden als reserve lid op te treden.  

 

Bestuurssamenstelling 
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De vereniging kent een aantal vacatures 
 

• De vacature “voorzitter” die is ontstaan door het terugtreden van 

Jan in het najaar van 2018 kan helaas niet worden opgevulde 

wegens gebrek aan kandidaten.  
 

• Datzelfde geldt mutatis mutandis voor de vacature “Secretaris” die 

is ontstaan doordat Harrie zich aan het einde van zijn termijn niet 

meer beschikbaar kan stellen. 
 

Ondanks een vurig pleidooi van Jos meldden zich geen kandidaten.  

Gelukkig ontsteekt Jan Hoogerhuis een lichtpuntje. Jan biedt aan 

dat hij de vereniging wil vertegenwoordigen als speciaal gezant op 

vergaderingen van de KNBF en de Regio. De vergadering gaat 

hiermee akkoord. 
 

• Henk van der Grind wordt herkozen in de commissie 

Nalatenschappen en Taxaties.   
 

Sluiting 
 

Het formele deel van deze avond wordt dan gesloten. De voorzitter bedankt 

de leden voor hun inbreng. Vermeldenswaard is nog dat de avond verder 

gezellig verliep met weer de traditionele verloting met mooie prijzen, en 

een geslaagde veiling door “good old” John de Vries met assistentie van 

Jan Hoogerhuis. Beide heren deden dat zo professioneel dat 52 kavels 

werden verkocht. Ook de opbrengst van €270 mocht er zijn!     

 

Harrie Driessen. 

Vrijwilligersverzekering 

 
Inleiding 
 

Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers. Helaas zijn niet alle 

vrijwilligers even goed verzekerd. Daarom heeft de Gemeente Wijk bij 

Duurstede de Vrijwilligerspolis van de Vereniging van Nederlandse  

 

Gemeenten (VGN) afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed 

mogelijk afdekt. 
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De gemeente beoogt daarmee het maatschappelijk belang van het 

vrijwilligerswerk te benadrukken. 
 

Welke vrijwilligers vallen onder de VNG Vrijwilligerspolis? 
 

Vrijwilliger is diegene die in enig organisatorisch verband onverplicht en 

onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de 

samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Als U wat 

voor werkzaamheden ook verricht in onze vereniging, de 

Filatelistenvereniging Wijk bij Duurstede, valt U onder deze definitie. 

Uiteraard bent U slechts verzekerd tijdens de uitoefening van uw functie. 
 

Waaruit bestaat het VNG-verzekeringspakket? 
 

Het VNG-verzekeringspakket biedt de volgende dekking: 

• Aansprakelijkheid van de vrijwilligers 

• Aansprakelijkheid van de organisatie 

• Bestuurdersaansprakelijkheid 

• Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering 

• Rechtsbijstand 

Voor uitgebreide beschrijving van de dekking verwijs ik naar 

www.centraalbeheer.nl/vrijwilligers en vandaar naar verzekeringsoverzicht 

 

Kunt U nu uw privé verzekering opzeggen? 

 

Wij raden U aan dat niet te doen. Via de VNG-polis zijn alle vrijwilligers 

weliswaar verzekerd, maar er blijft altijd het risico dat U wordt 

aangesproken op gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn of verband 

houden met het vrijwilligerswerk. 

 

Secundaire dekking  
 

Voor alle verzekeringen (behalve de ongevallenverzekering) geldt dat ze 

alleen van kracht zijn voor zover de schade niet is gedekt door een andere 

verzekering, al dan niet van oudere datum  

 

Schade, en dan? 
 

Binnen onze vereniging wordt de verzekeringspolis beheert door het 

Secretariaat.  In geval onverhoopt een schadegeval mocht optreden, gelieve 

http://www.centraalbeheer.nl/vrijwilligers
https://www.centraalbeheer.nl/-/media/files/zakelijk/vrijwilligersverzekering/brochureverzekeringsoverzichtvrijwilligers.pdf?la=nl-nl&hash=B50969C5D0B3A6ED736E1EDC3C9C4EA7D8F4710E
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U contact op te nemen met de Secretaris, die de schade met de Gemeente 

(die immers de verzekerde is) zal opnemen. 
 

Woonplaatsprincipe. 
 

Vrijwilligers die niet in de gemeente Wijk bij Duurstede woonachtig zijn, 

zijn in principe verzekerd in de gemeente waarin zij woonachtig zijn. In het 

geval deze gemeente geen VNG Vrijwilligerspolis heeft afgesloten, treedt 

automatisch de Wijk bij Duurstede als verzekerde op. 
 

Tenslotte 
 

Wij hopen van ganser harte dat wij tot in lengte van dagen gevrijwaard 

mogen blijven van welke schade dan ook. Desalniettemin is het goed te 

weten dat deze dekking U een extra zekerheid geeft in geval van 

calamiteiten. 

 

Harrie Driessen 
 
 
 
 

 Beste postzegelvrienden.                                             door Jan Hoogerhuis 
         

Dag van de postzegel 1980, weet u het nog?? 

In het najaar van 1979 besloot de postzegelvereniging zich op te 

geven voor de organisatie van de dag van de postzegel 1980. De 

bond vond in eerste instantie dat zo’n kleine vereniging dat niet zou 

kunnen organiseren, maar omdat een paar andere verenigingen af 

vielen kreeg Wijk bij Duurstede de kans op deze dag te organiseren. 

Onder leiding van Frans Brouwer werd een team samengesteld die de 

kar ging trekken. De Mavo aan de Steenstraat kwam in beeld voor de 

tentoonstelling. Brieven naar exposanten werden verstuurd en al snel 

bleek dat er veel belangstelling was, zowel voor de wedstrijdklasse 

als voor de propagandaklasse. Kaders werden besteld en om de 

kosten in de hand te houden werd een grote veiling gehouden. Een 

veilinghuis uit het zuiden van ons land was bereid om een honderdtal 

kavels af te staan. Veel vrijwilligers kwamen helpen bij de opbouw. 

Het bleek dat de verlichting in de hal van de Mavo niet optimaal was 
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en opeens hingen er een groot aantal TL buizen. De opening zou 

verricht worden door de burgemeester, maar de bond vond dat een 

bondsvertegenwoordiger dat moest doen. Die strijd werd door ons 

gewonnen en de burgemeester opende de tentoonstelling. Er kwam 

veel bezoek en ook de eigen leden lieten niet verstek gaan. De jury 

waardeerde de inzendingen met een groot aantal gouden 

waarderingen. Ook de propagandaklasse werd hooggewaardeerd. De 

veiling bracht zoveel geld op dat de vereniging er nog een leuk 

bedrag aan over hield. Voor deze dag had de vereniging eigen 

enveloppen gemaakt. Twee verschillende. Eén voor de dag zelf en 

één die naar Amerika ging en daar tijdens een grote 

ballonmanifestatie mee vloog. Alle intekenaars vonden dit heel 

bijzonder. Na afloop van de dag van de postzegel verklaarde de bond 

dat Wijk bij Duurstede een uitzonderlijke dag georganiseerd had. Dit 

waren ze nog nooit tegen gekomen. Zo kregen we de complimenten 

die we verdienden. Alle vrijwilligers werden met een aandenken 

bedankt.  

Waarin een kleine vereniging groot kan zijn. 

 

 

 

Filatelisten avond(en) in het seizoen van 2019 -2020 
 

 

18 februari   clubavond en ALV 

 

17 maart   clubavond 

 

21 april    clubavond 

 

19 mei     clubavond –afsluiting seizoen 
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Beleef de natuur.                                                   Door Ton van der Wurf 

 

Op 2 januari zag een nieuwe uitgifte in de serie Nederlandse serie “Beleef 

de natuur” het levenslicht. Dit keer met een afbeelding van roofvogels en 

uilen. We gaan ze even langs. Van links naar rechts op de bovenste rij: 

Visarend (Pandion halaetus), Wespendief (Pernis apivorus), Rode wouw 

(Milvus milvus), Velduil (Asio flammeus) en Grauwe Kiekendief (Circus 

pygarchus). En op de onderste rij: Torenvalk (Falco tinnunculus), Blauwe 

Kiekendief (Circus cyaneus), Boomvalk (Falco subbuteo), Ransuil (asio 

otus) en Zeearend (Haliaetus albicilla). 
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Of je worst lust.                                                    Door Ton van der Wurf 

 

In de Galgenwaard, het stadion van FC Utrecht, komt al tientallen jaren een 

verkoper de tribunes langs met een metalen bak, die aan een riem om zijn 

schouder hangt. Hij prijst zijn waar aan met een onvervalst Utrechts accent: 

“Wors, warme wors”. In Utreg wordt namelijk zelden de laatste “t” 

uitgesproken. 

Bij een wedstrijd zit ik naast mijn broer op de tribune en als de man 

langskomt vraag ik hem: “Wil jij wors?”. Omdat op dat moment de bal vlak 

naast het doel wordt gejaagd en het publiek daarop reageert, verstaat hij me 

niet en vraagt: “Wat zeg je?”. Als antwoord krijgt hij van mij: “Of je wors 

lus”. 

Typisch Nederlands die rookworst en daarom als eerste op een uitgifte van 

de nieuwe serie: “Typisch Nederland”, die de serie “Mooi Nederland” 

vervangt. Rookworst bij de zuurkool of zoals afgebeeld op het velletje bij 

de snert met donkerbruin brood. En natuurlijk een rookworst van de Hema. 

Dat is wel de lekkerste en de Hema is daar mee groot geworden. 

 

 
Soorten postzegels (deel 5)             Door Jos du Floo 

 

Zegels met doorlopende zegelbeelden 

Polen gaf in april 1957 voor het eerst zegels uit waarbij het beeld zich over 

meerdere zegels doorliep. Twee zegels waren het waarop duellerende 

schermers naast elkaar werden afgedrukt. Beide zegels hadden dezelfde 

waarde van 60gr. In het jaar 1960 vervolgde Polen dit met een uitgifte van 

een serie Olympische zegels in blokken van 4 verschillende zegels die 

gezamenlijk een volledige piste vormden.  

 

Als eerste Nederlandse poging zou je het blok kinderzegels uit 1965 kunnen 

benoemen (NVPH 854). De beeltenissen lopen weliswaar niet in elkaar 

over maar twee beeltenissen zijn wel met een perforatie gescheiden. De 

eerste waarbij een zegel echt doorloopt is de Natuur en milieustrook 

(NVPH 1044-1045) van 19 februari 1974.  

 

Concentratiekamp-postzegels 

Er is bekend dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog dergelijke zegels zijn 

uitgegeven. Op 10 juli 1943 gaven bewakers van het concentratiekamp 
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Theresiënstadt aan gevangenen in ket kamp een groene ‘toelatingszegel’ 

zonder waarde vermelding. De gevangenen konden die zegels dan naar 

familieleden sturen die ze dan weer konden gebruiken om ze op pakketten 

voor de gevangenen te plakken. Alleen een pakket voorzien van zo’n zegel 

werd aan de geadresseerde uitgereikt.  

 

Transportzegels in concessie 

Sinds 1928 geeft Italië zegels uit die moeten voorkomen dat ondernemende 

bedrijven en personen het postmonopolie in gevaar brengt. Die bedrijven 

personen kunnen zich doordat zij zich op puur plaatselijk niveau richten een 

veel doelmatiger dienstverlening bieden dan de Italiaanse 

overheidspostdienst. Door die bedrijven van overheidswege vergunning te 

verlenen, om tegen een kleine vergoeding post te bezorgen, hield Italië dat 

in de hand. De Italiaanse postdienst verstrekte daarvoor speciale 

bestelzegels met voorgedrukte waarden. Deze zegels hadden de tekst 

RECAPITO AUTORIZZATO (geautomatiseerde bestelling). Vanaf 1953 

werd deze tekst aangepast in TRASPORTO PACCHI IN CONCESSIONE 

(geconcessioneerde pakketpost). Wanneer men deze tekst als zoekopdracht 

meegeeft in EBAY dan komen er diverse voorbeelden naar voren. 

 

Departementale zegels 

Een beter woord voor die soort zegels is eigenlijk dienstzegels. In eerste 

instantie was het in veel landen de bedoeling dat overheidsinstanties hun 

post gratis mochten verzenden. Maar er werd van dat portvrijdom zoveel 

misbruik gemaakt dat controle noodzakelijk werd. Daarvoor verschenen er 

dienstzegels. In Amerika kreeg bijvoorbeeld in 1873 elk ministerie zijn 

eigen postzegels. Zuid-Australië spande de kroon met dienstzegels voor 

maar liefst 54 verschillende overheidsinstantie.  

 

Nederland kent ook dienstzegels en wel die uit 1913 met de opdruk 

ARMENWET. Deze frankeerzegels werden toentertijd aan burgerlijke 

liefdadigheidsinstellingen verstrekt. Sinds 1934 kennen we de speciale 

zegels voor het Internationale Hof van Justitie. België heeft sinds 1929 

aparte zegels voor dienstzendingen van de Belgische Spoorwegen. In eerste 

instantie waren dit spoorwegzegels voorzien van een opgedrukt gevleugeld 

wiel, later werd dit vervangen door frankeerzegels met daarop een ovale 

cirkel met daarin een B.  

 
Wordt vervolgd  
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Jaarverslag van de Secretaris over 2019 

 
Algemeen 

Dit is het 10 jaarverslag dat ik als secretaris van onze mooie vereniging 

mag maken. Ik schreef in mijn eerste werkstuk dat 2009 geheel in het teken 

stond van het 15-jarig jubileum. Nu zijn we 10 jaar verder en hebben 

zojuist ons 25-jarig jubileum gevierd. Er zijn ons in deze periode gelukkig 

weinig leden ontvallen, maar we zijn allemaal wel een stuk ouder (grijzer, 

en kaler) geworden. Maar ook wijzer, toch?  

Op een moment als dit is het wel heel verleidelijk om de ledenaantallen van 

10 jaar geleden te vergelijken met de ledenaantallen nu. En wat blijkt: De 

aantallen zijn redelijk gelijk gebleven. Waren het er 70 in 2019, nu 10 jaar 

later hebben we er 50; een verloop van slechts 2 leden per jaar (gemiddeld). 

De statistici onder ons voorspellen nu een eind van de vereniging in 2045, 

maar dat is onjuist, want we slagen er nog steeds in nieuwe leden aan te 

trekken, weliswaar niet uitbundig, maar toch! 

Hoe dan ook, een terugblik op het voorbije jaar stemt best wel tevreden. 

Het gaat goed met de vereniging en de nabije toekomst ziet er goed uit! 

 

Januari 

Januari begon goed, doordat een slepende zaak ten aanzien van de 

voorraadkast tot ieders tevredenheid kon worden opgelost door de speciaal 

in het leven geroepen “Commissie van Goede Diensten”  

Tijdens een presentatie over vogels werden vele postzegels getoond uit 

diverse landen. Deze waren onderverdeeld in hun leefgebieden. Misschien 

een start voor een nieuwe verzameling. In de lezing waren 50 zegels 

verwerkt. 

 

Februari 

Jos heeft ook nog een reactie op een opzegging. Het komt erop neer dat we 

ons niet moeten afvragen: “Wat kan de vereniging voor mij doen”, maar: 

“Wat kan ik doen voor de vereniging?”  “(Vrij naar president Obama: Don’t 

ask what America can do for you, but what you can do for America!”) 

Dan was er natuurlijk ook nog de ALV, maar daar hebben jullie al een 

ooggetuige verslag van gehad. 
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Maart  

Tijdens de veiling werd er tam geboden. Daaruit blijkt dat veel leden hun 

Nederlandse zegels op orde hebben. Wel bleek de veilingmeester met zijn 

overtuigingskracht en verkoopkunde de aangeboden dozen met inhoud te 

aan te kunnen prijzen en te verkopen. Uiteindelijk vonden van de 160 

kavels 58 een nieuwe eigenaar. Tussendoor betrad om 21.00 uur Ton van 

der Wurff de zaal en konden aldaar de leden weer terecht voor 

supplementen en andere zaken. 

 

April 

Vanwege hun diamanten bruiloft hadden de heer en mevrouw Veen-Luijten 

(Adri en haar echtgenoot dus) heerlijke slagroomtaarten meegebracht. Na 

een felicitatie van Piet overhandigde Jos du Floo het bruidspaar namens de 

vereniging een mooie bos bloemen. Gezonde hobby, die filatelie.  

De presentatie “Onze Zeehelden” verviel. De DVD lag nog in Houten en 

was vergeten mee te nemen.  Past wel een beetje in deze tijd: het vergeten 

van onze zeehelden…. 

 

Mei 

De DVD die Yvonne de Goede de vorige keer vergeten was en nu mee zou 

nemen bleek te zijn zoekgeraakt. Gelukkig bood Jan van de Wiel redding 

en had hij een DVD mee over de VOV/WIC. Zo kwamen de zeehelden toch 

nog goed uit de verf. 

Alvorens Jan Hoogerhuis de veiling startte betoogde hij dat de prijzen van 

de verloting met kop en schouders boven die andere verenigingen uitsteekt. 

Hij sprak en weet dat uit ervaring. Tijdens de veiling werd er veel en 

levendig geboden. Maar liefst 80 van de 120 werden verkocht. 

 

September  

Piet kreeg een prachtige bos bloemen overhandigd vanwege zijn 50- jarig 

huwelijk met Grace op 12 september.  

Vervolgens werd er een ingelaste ALV gehouden om de bestuurscrisis op te 

lossen. Dat levert vervolgens niet veel op. Misschien op de volgende ALV? 

De feestcommissie moet besluiten om de geplande viering in November af 

te gelasten wegens gebrek aan belangstelling. Onverdroten worden er echter 

plannen gemaakt om de club avond van december om te turnen in 

jubileumavond. Ik lees in het verslag van september: “slechts 10 

aanmeldingen en enkele boze reacties.”  Ik zit dan in mijn Ivoren Toren in 

Hongarije, lees zo’n zin en ben eerlijk gezegd verbijsterd. Is er dan nooit 
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iets goed? Moet er altijd worden geklaagd? De leden van de Jubileum 

Commissie doen die activiteit voor de vereniging, voor ons allen! Wat 

deden de klagers? Die vraag hoef ik niet te beantwoorden. 

 

Oktober 

Henk van der Grind vroeg wie het lid Henk de Greef was in het verslag van 

de vorige vergadering. De voorzitter antwoordde dat dit een schrijffout was 

en dat dit Henk van der Grind moest zijn. De heer Henk van der Grind kon 

zich hiermee verenigen. Gelukkig maar! 

Komt er misschien toch een oplossing voor het bestuursprobleem? Evert 

komt met een hoopvolle suggestie, maar verbindt daar wel een voorwaarde 

aan. We wachten af. 

 

November 

Het wordt al maar duidelijker dat er toch eindelijk een nieuw bestuur gaat 

worden samengesteld. Het heeft weliswaar veel weg van een 

kabinetsformatie (als dit…dan dat misschien) en vermoedelijk was het toch 

het feit dat Evert weer gezond en wel zijn kandidatuur heeft gesteld, dat ook 

een nieuwe secretaris tot de mogelijkheden behoort, en dan …blijft Jos nog 

drie jaar 

Het programma voor het jubileumfeest verschijnt in de Lekbode en we zijn 

benieuwd wie zich aan het kledingvoorschrift gaat houden: goed gemutst 

met grapjas en lolbroek. 

Ikzelf vond de presentatie van Yvonne een “toppertje”. De postzegels die 

werden gepresenteerd kwamen nu eens niet uit een gespecialiseerde 

verzameling, maar simpelweg uit een grote doos waarin alles was gedumpt. 

Da samensteller had daar een verhaal omheen gesponnen, waaruit 

uiteindelijk bleek dat het al heel erg leuk is om simpelweg met de plaatjes 

(die postzegels nu eenmaal zijn) aan de gang te gaan en er van alles bij te 

bedenken. Het stelde Yvonne wel voor problemen om al verschillende talen 

uit te spreken, maar ook dat had z’n charme. Ik heb genoten! 

 

December  

Geen lolbroeken, maar toch een geweldig geslaagde avond in het Calypso. 

En een sfeertje, mijnheertje!!! In de Lekbode van januari hebben jullie er al 

van alles over kunnen lezen. Iedereen was lyrisch. Ondanks alle 

strubbelingen geven we er toch blijk van dat we een geweldige vereniging 

vormen.  Wat mij persoonlijk blij maakte was het feit dat Jos behoorlijk in 

het zonnetje werd gezet. Laten we wel wezen, hij heeft onze vereniging de 
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laatste jaren door alle moeilijkheden geloodst, en daarbij zijn persoonlijke 

belangen opzijgezet. Hulde voor Jos! 

 

Commissie Nalatenschappen en Taxaties 

Het gedeelte over de Commissie N&T is van de hand van Henk. Henk 

schrijft dusdanig, dat het arrogantie mijnerzijds zou betekenen om het 

memo te herschrijven. En arrogant wil ik zeker niet zijn. 

Hier het artikel van Henk dus: 

“Gedurende het jaar 2019 bestond de commissie uit Che Chow Li, Han 

Mulder en ik. 

Als uitloop van een in 2018 verrichte taxatie is een gehele verzameling via 

de veiling en de nalatenschapstafel verkocht; de inzendster vond regelmatig 

nog wat spulletjes op zolder en heeft die telkenmale bij Han afgeleverd; 

inmiddels heb ik begrepen dat het nu zo onderhand wel op is. 

Tot driemaal toe is in het verslagjaar een beroep gedaan op de commissie. 

Tweemaal stelde de “collectie” (bijna) niets voor en is de teleurgestelde 

eigenaren geadviseerd de collectie maar aan te houden dan wel bij het oud 

papier aan te bieden. 

Eenmaal was er een grote collectie, voornamelijk bestaande uit (dure) 

albums met materiaal van na 1950 en talrijke stokboeken, in totaal meer 

dan 50 items. Ook behoorde tot die collectie een mooie zelf opgezette 

verzameling over ontdekkingsreizen en schepen (op zich niet veel waard 

met uit oogpunt van familiehistorie van belang om te houden). Tot nu toe 

heeft die taxatie niet geleid tot verkoop via de vereniging. 

Helaas blijken door de jaren heen de aangeboden collecties voor het 

merendeel te bestaan uit stockboeken vol met afgeweekte zegels uit de 

gehele wereld zonder bijzondere waarde; voor zover albums worden 

aangeboden zijn het steeds de interessante (en dure) zegels die schitteren in 

afwezigheid. De FDC’s komen ook meestal in ruime aantallen ter tafel. 

Echt blij maken kunnen we de (on)gelukkige bezitters niet. 

Ook al is het verrichten van taxaties geen echte topsport, we moeten als 

commissieleden wel onze conditie op peil houden zodat we, wanneer de 

taxatie erg tegenvalt, ons snel uit de voeten kunnen maken.” 

  

 

Nieuwtjesdienst 

Als ik Henk zou moeten karakteriseren, dan kom ik op het begrip: 

“onverstoorbaar”. Hij nam zich voor om de voorraad af te bouwen, en dat 

heeft hij gewoon gedaan. Daardoor is de vermogenspositie van de 
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vereniging weliswaar niet gewijzigd (een bedrag aan zegels werd 

getransformeerd naar hetzelfde bedrag op de bank), maar het risico werd 

daardoor verkleind. Zoals de Amerikanen zeggen: niets gaat boven “moeder 

dollar”. Desalniettemin gaat de nieuwtjesdienst gewoon verder met de taak 

waarvoor hij is opgezet: het verstrekken van nieuwe zegels aan de 

deelnemende leden. 

 

Veiling 

Dit stukje over de veiling heb ik gewoon gekopieerd van het verslag van 

vorig jaar. Voor mij persoonlijk altijd weer een hoogtepunt van de 

clubavond. Ik doe zelf nog wel eens mee aan een schriftelijke veiling maar 

het plezier daarvan valt in het niet bij een veiling op de clubavond. Daar 

gaat-ie dan: “Wat zou een clubavond zijn zonder een veiling? Zoiets als je 

voeten wassen met je sokken nog aan, zoiets dus. Daarom is in het geval 

van de veiling het bedrag aan baten leuk, maar niet het belangrijkste. 

Belangrijker is de pret die we op de veiling beleven, als onze overtollige 

zegels worden verkocht, dan wel wanneer we erin slagen onze verzameling 

weer uit te breiden.  

Nu moeten we niet de fout maken door te denken dat het veilen op de 

clubavond zonder voorbereiding kan. Uiteraard vergt het heel wat 

inspanning van onze veilingmeesters Jan Hoogerhuis en John de Vries om 

voldoende kavels te verzamelen, te waarderen en te rubriceren. Na de 

veiling is het nog niet gedaan. Er moeten nog kavels worden verzonden aan 

bieders zoals aan mezelf die ook vanuit het buitenland biedingen doet. En 

vervolgens moet er worden afgerekend met de inzenders.  

Het is dus niet vanzelfsprekend dat we er allemaal lekker bij gaan zitten en 

onze biednummers omhooghouden, om onder leiding van onze 

onverstoorbare veilingmeesters dit filatelistisch fenomeen te genieten. We 

vergeten ook niet de assistenten, zoals Piet, die periodiek invallen. Bedankt 

allemaal.” 

 

Lekbode 

Nog zo’n fenomeen dat we allemaal vanzelfsprekend vinden. Maar zowel 

de samenstelling en redactie alsmede de bezorging gaan echt niet 

automatisch. Steeds weer slaagt Han erin de Lekbode tijdig gereed te 

maken. Dat moet vaak met kunst en vliegwerk omdat de kopij niet vanzelf 

komt aanwaaien (om het maar eufemistisch uit te drukken).  Ook de 

drukker levert iedere maand weer een optimale prestatie, laten we die niet 

vergeten. En dan de bezorging die in Wijk en in Houten door enthousiaste 



 

 

 23 

leden wordt gedaan waardoor we per exemplaar meer dan een Euro 

uitsparen.  

Die leden, die de Lekbode digitaal ontvangen, (en daarmee de vereniging 

een enorme besparing opleveren) werden dit jaar beloond doordat de 

Lekbode nu in fullcolour op de site wordt geplaatst. Ziet er gewoon 

prachtig uit.  

 

Tenslotte 

Kijk ik best wel tevreden terug op 10 jaar secretariaat. Het was niet altijd 

gemakkelijk vanuit Hongarije, niet voor mij maar zeker niet voor mij n 

collega-bestuurders. Ik ben ervan overtuigd dat de vereniging met Ben Dik 

een secretaris krijgt die niet alleen de bestanden netjes gaat bijhouden, maar 

bovendien ook bestuurlijk een belangrijke steen kan bijdragen. Ik wens Ben 

dan ook veel succes. 

 

Ik groet jullie hartelijk. 

Harrie Driessen 
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Een late held.                                                           Door Jan Hoogerhuis 

 
Dit verhaal gaat over de Poolse generaal Sosabowski. Hij was commandant 

van de 1’ Poolse parachutistenbrigade tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 

para’s zijn geland bij Driel in het kader van de verovering van de brug bij 

Arnhem. 

Sosabowski had van meet af aan al 

vraagtekens bij de operatie Market 

Garden. Montgomery moest en zou 

ook een grote slag winnen. Immers 

hij werd gepasseerd voor de leiding 

bij de landing in Normandië. Die 

ging naar Eisenhouwer.  

Door het slechte weer keerden vijf 

vliegtuigen met Poolse para’s terug 

naar Engeland. Hierdoor miste 

Sosabowski 500 dappere soldaten. 

Bij Driel zou hij opgewacht worden 

door Engelse tanks, maar er kwam 

niets. Ze zaten in een ge-isoleerde 

positie maar werden wel geacht de 

Britse luchtlandingsdivisie te helpen 

met het oversteken van de Rijn. Met 

gevaar voor eigen leven is het gelukt 

ruim twee duizend Britten over de 

Rijn te krijgen. Tijdens Market 

Garden zijn zo’n honderd Polen om het leven gekomen. Om verder 

bloedvergieten te voorkomen weigerde Sosabowski zijn troepen naar 

Nijmegen te laten marcheren. Dit ondanks een bevel van de Engelse 

generaal Browning. Eind 1944 werd Sosabowski uit zijn functie ontheven. 

Onder de Poolse militairen brak spontaan een staking uit, maar op verzoek 

van Sosabowski stopten ze er mee. Terug naar Polen wilde de generaal niet. 

Hij had een hekel aan de communisten. Zo bleef hij in Engeland, waar hij 

eindigde als magazijnchef in een fabriek. In 1967 is hij overleden. 

Na vele tegenwerkingen krijgen de Polen in 2004 eidelijk de waardering die 

hen toekomt. De Poolse Parachutistenbrigade krijgt de Militaire 

Willemsorde. Beter laat dan nooit zegt veteraan Jozef Fedorczuk. 
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DAVO-albumbladen Nederland 

 

Sinds november zijn ze weer 

beschikbaar : de supplementen van 

DAVO voor het Nederland album. 

Stampie kan ze met een leuke 

clubkorting aan u leveren. 

Bestel ze nu, dan neem ik ze op de 

clubavond van december voor u mee. 

 

Stampie  

 

Cadeautje nodig voor een verzamelaar? 

 

Bij Stampie kunt u terecht voor verzamelbenodigdheden van alle 

bekende merken. En uiteraard krijgt u ze met clubkorting. Loepjes, 

plakkers, albums en albumbladen, insteekboeken, klemstroken, 

catalogi, insteekkaartjes, pincetten, pergamijnzakjes, munthouders, 

enz. Maar ook nieuwtjes van de gehele wereld. 
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Wilt u iemand iets geven, maar weet niet wat, dan is er nog de 

cadeaubon van Stampie in elke gewenste waarde. 

 

Stampie 

 

 

Speciale aanbieding 

 

Davo Nero FF insteekboeken met maar 

liefst 24 zwarte bladzijden = 48 bladen. 

Het boek is groot 23x30½ cm (bxh). 

Normale winkelprijs € 20 per stuk. Tot en 

met 31 februari 2020 bij Stampie voor 

slechts € 16.50 per boek. 

 

Stampie 

 

 

 

 

Verder zijn er een aantal Beurszegels uitgegeven. Beurszegel 2019 

nummer 3, 4 en 5 Nationale tentoonstelling in Gouda met resp. 

Stichting Pro Filatelie met filatelistische voorwerpen, 

Filatelistenvereniging IJssel en Lekstreek met monumenten uit die 

streek en Stichting Brievenbeurs met Goudse grachten. 

 

 

Stampie 
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Van de veilingmeester                                               door John de Vries 

 

De veilingopbrengst van januari was redelijk. Meer dan veertig procent 

vaan de ingebrachte kavels wisselde van eigenaar. Veel liefhebberij zat in 

de kleine kavels Reich, de stockbladen met kleine partijtjes en de dozen. 

 

De februariveiling biedt onzes inziens weer veel variatie. We 

veronderstellen, dat u straks weer genoeg gespaard hebt om een of meer 

mooie kavels op de kop te tikken. Topnummer op deze veiling is kavel 1: 

Nederland nummer 2 in een strook van drie. Ik wijs u ook op de vele kavels 

Nederlands-Indië en vroeg-Indonesia die daarop volgen. Eigenlijk de 

stiefkindjes in de verzameling Nederlandse koloniën. Ook verderop in de 

veiling kunnen de verzamelaars van deze gebieden hun hart ophalen. 

 

Verder hebben we natuurlijk weer veel Reich, onder andere Dorpat 1-2, 

bezetting Wereldoorlog I, werkelijk voor een rotprijs. Let ook op het kaartje 

Belgische bezetting Eupen/Malmedy. En voor de fijnproever een aantal 

Memelopdrukken uit 1940. Je ziet het spul weinig, dus wees erbij. 

Datzelfde geldt overigens voor de vele leuke partijtjes op stockkaarten. 

 

Een grote veiling in maart zit er helaas niet in. Er is gewoonweg te weinig 

goed materiaal om 160 kavels te vullen. April en mei moeten straks ook 

nog gevuld. Dus als u nog wat op de plank hebt liggen, lever het in! Maar 

wel met uw naam erop, om misverstanden te voorkomen. 

 

Kom kijken en wees verbaasd over onze inzetprijzen, want die zijn door de 

bank genomen nog steeds verschrikkelijk laag. 

 

Schriftelijk of per e-mail bieden kan natuurlijk ook altijd! Maar……. leuker 

is het om er bij te zijn! Het is altijd heel gezellig! 
 
 

 

 

Veilingmeester John de Vries 

E-mail: vriesjg@casema.nl 
Tel. 0343-539944 
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* = ongebruikt met plakker p.f. = postfris 0 = gebruikt 

kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

1 ned nr. 2 strip van drie mooi 0 400,00 75,00 

2 ned-indie nr. 2 mooi exemplaar 0 225,00 40,00 

3 ned-indie nr. 77f luxe exemplaar * 35,00 10,00 

4 ned-indie nr. 266-71 luxe serie pfr 15,00 4,00 

5 ned-indie nr. 286 licht getint * 25,00 5,00 

6 ned-indie port nr. 23-39 en 40 pracht */pfr 50,00 15,00 

7 ned-indie port nr. 53-65 zeer luxe pfr 18,50 6,50 

8 ned-indie nr. 3-19 RIS blz. 564 nvph pracht */pfr 31,00 4,50 

9 indonesia mi nr. 19-22 RIAU pracht 0/pfr 31,00 5,00 

10 indonesia mi nr. 26-32 RIAU luxe serie pfr 8,50 2,00 

11 indonesia mi nr. 33-41 RIAU pracht pfr 30,00 5,00 

12 indonesia mi nr. 65-67 prachtserie * 22,00 2,00 

13 suriname nr. 28 prachtexemplaar * 7,00 2,00 

14 suriname uit nr. 257-73 pracht * 30,00 2,25 

15 suriname nr. 280-83 prachtserie * 90,00 6,50 

16 suriname port nr. 17-32 luxe serie */pfr 50,00 8,50 

17 reich mi nr. 375-77 prachtserie 0 22,00 5,00 

18 reich mi nr. 609-16 prachtserie * 22,00 8,00 

19 reich bez 14/18 dorpat mi nr. 1-2 pracht zz * 70,00 15,00 

20 reich bez 14/18 belgie bezett duitsl op kaartje   80,00 10,00 

21 danzig mi nr. 240-42 prachtserie 0 40,00 16,00 

22 danzig  beter materiaal op kaartje   50,00 10,00 

23 memel 39/45 nr. III(type II) IV (type I/II) luxe zz pfr 100,00 20,00 

24 memel 39/45 nr. I(type I/III) luxe exemplaren zz pfr 115,00 25,00 

25 du kolonien op kaartje veel 2e keus   hoog 10,00 

26 ddr mi nr. 261-70 prachtserie * 40,00 10,00 

27 ddr mi block 7 pracht * 40,00 20,00 

28 bund mi nr. 1990-94 luxe serie pfr 11,00 3,00 

29 bund mi nr. 2143-47 luxe serie hoekrand pfr 12,00 4,00 

30 duitsl all besetzung mi nr. 36II-51II luxe pfr 38,00 8,00 

31 bund mi block 21 luxe pfr 20,00 4,50 

32 mi block 37 luxe pfr 6,00 2,00 

33 mi block 49 luxe pfr 6,50 2,00 

34 mi block 54 luxe pfr 6,50 2,00 

35 sowjetzone mi nr. 182-97 luxe pfr 16,00 5,00 

36 ned-nw-guinea nr. 22-24 prachtserie * 45,00 4,50 

37 ned-nw-guinea nr. 30-37 mooie serie 0 10,00 2,00 

38 ned-nw-guinea nr. 38-40 prachtserie * 6,60 1,00 

39 ned-antillen nr. 218-29 prachtserie * 85,00 8,50 

40 ned-antillen nr. 265-68 prachtserie * 10,00 1,50 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

 

41 ned in a5 stockboekje     3,00 

42 overzeese gebd in a5 stockboekje     1,00 

43 ned a5 stockboekje postfris pfr   7,50 

44 ned ringband fdcs, mapjes poststukken     5,00 

45 ned stockbk blokken strippen     10,00 

46 ned automaatboekjes op insteekbladen     7,50 

47 ned kinderblokken 1965-2000 op insteekbladen     10,00 

48 ned legioenblok nr. V402 met gomvlekjes pfr 145,00 15,00 

49 ned nr. 28 mooi exemplaar 0 50,00 4,50 

50 ned-indie nr. 176-79 0 9,00 2,00 

51 ned-indie nr. 182-85 0 6,50 1,25 

52 ned-indie nr. 186-94 0 2,70 0,50 

53 ned-indie nr. 230-34 0 5,50 1,00 

54 ned-indie nr. 293-97 */pfr 32,50 7,50 

55 ned-indie nr. 40-47 0 15,00 3,00 

56 ned-indie nr. 99-114 0 10,50 2,00 

57 ned-indie nr. 138-41 0 4,50 1,00 

58 n.n.guinea fdc 2 onbeschreven   40,00 8,00 

59 ned diverse oude kavels     4,00 

60 ned diverse oude poststukken   hoog 5,00 

61 ned nr. 169-76 bekijken 0/pfr   3,00 

62 nr. 402-03 pfr 12,50 2,00 

63 nr. 495-99 en 500-03 pfr 12,50 1,00 

64 nr. 583-87 pfr 22,00 2,00 

65 nr. 612-16 pfr 21,00 2,00 

66 nr. 617-36 0/pfr 10,00 2,00 

67 uit nr. 617-36 pfr 5,00 1,00 

68 nr. 655-59 pfr 25,00 2,00 

69 nr. 702-06 pfr 15,00 1,00 

70 nr. 731-35 pfr 10,00 1,00 

71 partijtje met oa nr. 795-99 0/* 14,00 2,00 

72 V1931 eb V1950 pfr 11,00 2,00 

73 duitsl/vaticaan series op kaartje     1,00 

74 danzig mi nr. 73-86 * 11,00 3,50 

75 danzig mi nr. 119-22 * 2,50 1,00 

76 saarland mi nr. 317 en 318 0 3,40 1,00 

77 australie zegels uit 2009/2010 op kaartje 0 11,00 1,00 

78 ned dienst nr. 20-24 0 7,00 2,00 

79 dienst nr. 25-26 0 20,00 5,00 

80 dienst nr. 27-32 0 5,20 1,25 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

 

81 dienst nr. 33-40 0 13,10 2,50 

82 dienst nr. 41-43 0 1,75 0,50 

83 port nr. 1 en 2 0 35,00 7,00 

84 frankr 10 stuks uit 1995 pfr 10,00 1,50 

85 frankr 8 stuks uit 1995 pfr 8,00 1,00 

86 frankr 8 stuks uit 1995 pfr 8,00 1,00 

87 duitsl mi nr. 1696-1700 pfr 10,00 1,50 

88 duitsl mi nr. 1717-20 pfr 15,00 2,25 

89 duitsl mi nr. 1748-50 pfr 6,50 1,00 

90 ned nr. 1313 0 2,10 0,50 

91 nr. 1396-98 pfr 3,00 0,50 

92 nr. 1556 pfr 3,00 0,50 

93 nr. 1701 pfr 6,00 1,00 

94 nr. 1713 pfr 3,00 0,75 

95 ned nr. 49 en 77 ter vergelijking 0 151,00 25,00 

96 nr. 212-219 pfr 200,00 40,00 

97 italie mi nr. 623-28 pfr 30,00 3,00 

98 ned-indie  op bladen leuke start     5,00 

99 reich 14/18 abstimmung oberschles op bladen   55,00 15,00 

100 diversen op 2 stockkaarten beter materiaal   hoog 5,00 

101 motief schepen series op stockkaart   hoog 5,00 

102 diversen euopa op stockkrt oa zwitserl liechtenst pfr hoog 5,00 

103 ned bijzondere tandingen etc. op stockkrt     5,00 

104 motief dieren/bloemen kl coll met series op bl     5,00 

105 frankr collectie op insteekblad 0   2,00 

106 ned-indie op bladen     3,00 

107 usa div frankeerzegels doubl op 2 insteekkrten     2,00 

108 motief schepen beter mater op stockkrt     4,00 

109 ned linie-album 1852-1982 goed gevuld */0   25,00 

110 tuvalu leuke verzameling motief *   7,50 

111 ned hollans album met enkele zegels     5,00 

112 wereld blokken van vier in stockboek     BOD 

113 ned coll in stockboek     5,00 

114 bulgarije in stockboek     2,00 

115 wereld in stockboek     2,00 

116 reich/diversen op stockkaart     2,00 

117 duitsl 1945/50 all bes op stockkrt met series   hoog 5,00 

118 doosje met diversen en beter mater wo ned/kolo     6,00 

119 grote doos met van alles en nog wat ook beter     10,00 

120 diversen mast plaatfoutencatalogus nieuw   69,50 17,50 
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BIEDFORMULIER 
 
 

Mocht u verhinderd zijn om zelf tijdens de veiling mee te bieden en 

bent u toch geïnteresseerd in een kavel, maak dan gebruik van dit 

formulier. Noteer het betreffende kavelnummer, de omschrijving en 

uw maximale bod en vergeet vooral niet het formulier in te leveren 

bij onze veilingmeester. Hij zal dan voor u meebieden. 
 

Ja, ik ben geïnteresseerd in de volgende kavels: 
 

kavelnummer omschrijving mijn maximale bod 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Ondergetekende biedt op de hierboven ingevulde kavels mee. 

Naam  

Adres  

pc+woonplaats  

telefoonnummer  

 

Handtekening: 
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FILATELISTENVERENIGING WIJK BIJ DUURSTEDE 
Opgericht 21 november 1994 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nr. 40482948 

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen te Utrecht 
 

BANK nr. NL47INGB0000726480, t. n. v de Filatelistenvereniging  

Wijk bij Duurstede. 

 

Internetsite: www.fv-wbd.nl 
 

Bestuur    

Voorzitter Vacature Secretaris Vacature 
   Filatelie.wijk@gmail.com 
    

    
    
    

Penningmeester Jos du Floo Bestuurslid Yvonne de Goede 
 Tel. 0343-576736  Yvonne.degoede@ziggo.nl 
 dufloo@kpnmail.nl                                   

    

    

    

Bestuurslid Wim Gresnigt   

 wim.gresnigt@casema.nl   

    
    
    

Commissie PR Mevr. Janny Vierbergen-E Commissie Henk v/d. Grind   
 Tel. 030-2881087 Taxaties en Han Mulder        
 janny@vierbergen.nl nalatenschappen Che Chow Li      
    
    
   

  Filatelistische Henk v/d Grind  
  Nieuwtjesdienst Tel 0343-572171 
    

    
    

Medewerkers    

Veilingmeester John de Vries Webmaster Jos du Floo 

en dialezingen Tel. 0343-539944   

 vriesjg@casema.nl   

    

Redactie 

Han Mulder 

norma.han@casema.nl 

Tel: 0343-591568 

Kopij graag binnen voor de eerste van de maand. 

  

http://www.fv-wbd.nl/
mailto:dufloo@kpnmail.nl
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