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Jaargang 26 nummer 7

17-03-2020

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede
nodigt U uit voor de maandelijkse clubavond op:

dinsdag 17 maart 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 door de leden
4. Pauze en verkoop loten voor de verloting
5.
6.
7.
8.

Veiling van 120 kavels
Verloting en presentielijst
Sluiting van de clubavond
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 postzegelvrienden,
De algemene ledenvergadering, waarbij 29 leden aanwezig waren, is achter
de rug en we kunnen terugkijken naar een enigszins enerverende avond.
Stond het voortbestaan van de vereniging eind vorig jarig nog ter discussie
vanwege het ontbreken van een voorzitter en een secretaris, nu is er weer
een voltallig bestuur.
Het oude bestuur heeft alle mogelijke moeite gedaan nieuwe bestuursleden
te werven en dat is hen gelukt. Vanaf nu zullen er nieuwe mensen achter de
bestuurstafel zitten: Evert Schuur als voorzitter en Ben Dik als secretaris.
Samen vormen zij met het vertrouwde gezicht van Jos du Floo als
penningmeester, het dagelijkse bestuur van de vereniging.
De overige bestuursleden blijven aan, ze staan ook op de laatste pagina van
de Lekbode en gaan stug door met hun taken. Jos bood de scheidende
secretaris Harry Driessen een voor hem passend geschenk aan namelijk:
wijn.
Hierop klonk een spontaan applaus door de zaal dat zelfs jonge leden van
de schaakclub naast onze zaal deed verbazen. Zijn zij de toekomst voor de
vereniging, want ook nieuwe leden hebben we hard nodig.
We zijn Piet van der Sleen veel dank verschuldigd, dat hij geruime tijd de
honneurs als interim-voorzitter heeft willen vervullen. Dat heeft hij op zijn
karakteristieke wijze gedaan. In een kort woord heeft de nieuwe voorzitter,
Piet bedankt voor zijn geleverde tijd en energie. Hij zal voortaan als
‘’gewoon lid’’ verder gaan bij de vereniging! Dat zal voor hem wel even
wennen zijn.
De maart-bijeenkomst ligt in het verschiet met de gebruikelijke agenda.
John de Vries zal weer paraat zijn met zijn veiling. Naar harte lust kunt u
weer lootjes kopen en zo uw verzameling uitbreiden.
Ik wens de vereniging een goede tijd tegemoet.

Secretaris Ben Dik
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Notulen Algemene ledenvergadering 20 februari 2020
Opening
De voorzitter opent de vergadering exact om 20.00 uur en heet allen
welkom. Het bestuur is verheugd over de zeer goede opkomst voor de
vergadering. Piet stipuleert wat er zo al veranderd is in de laatste jaren,
zoals het verdwijnen van het rondzendverkeer en het constante afnemen van
het ledental Wat blijft is echter zeker zo belangrijk; onze veiling, commissie
N&T en onze onvolprezen Lekbode. Desalniettemin spoort Piet de
aanwezigen aan om leden te gaan werven. We zijn zelf ooit begonnen en
gestopt en daarna weer begonnen. Zo’n tweede begin moet toch voor meer
mensen mogelijk zijn.
Mededeling van het bestuur
•

De voorzitter doet mededeling van het feit dat bericht van
verhindering is ontvangen (wegens ziekte) van een tweetal leden.

Rondvraag
•

Jan Hoogerhuis is naar Houten geweest om onze vereniging te
vertegenwoordigen op de Regiovergadering. Hij meldt dat er een
lage opkomst was. Dat komt niet ten goede aan het beleidsplan 2024 van de Regio waar men nu juist veel vrijwilligers nodig heeft.

Verslag vorige vergadering (febr. 2019)
Het verslag van de vorige vergadering heeft ieders goedkeuring. Daar
konden we dus kort over zijn. Het verslag werd geaccordeerd met dank aan
de samensteller.
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.
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Jaarverslag penningmeester
Het jaarverslag van onze penningmeester Jos du Floo werd door iedereen
aan een nauwgezet onderzoek onderworpen en kan na beantwoording van
een aantal vragen ieders goedkeuring wegdragen.

Ook het verslag van de nieuwtjesdienst werd goedgekeurd. Opmerkelijk
daarbij is dat de aanwezige voorraad zegels maar net genoeg is om een
binnenlandse brief te frankeren.: De voorraad werd afgebouwd en de
waarde werd toegevoegd aan de spaarrekening. Daardoor werd vooral het
risico verkleind. Ook hier waren lovende woorden voor Henk op hun plaats
Daarbij werd aangetekend dat het rondzendverkeer slechts een half jaar
activiteiten kende.
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.
Tenslotte neemt Jos de kans waar en doet een voorstel om van het toch wel
aanzienlijke vermogen van de vereniging een bedrag van € 500 te schenken
aan een goed doel. Dat is niet alleen liefdadigheid, de schenking wordt
gekoppeld aan de mogelijkheid op de vereniging te promoten. Een
werkelijk majeur deel van de aanwezigen gaat hiermee akkoord.
Kascontrole
Ben, de beoogde nieuwe secretaris leest het protocol voor. De
kascontrolecommissie, bestaande uit de heer E. Schuur en de heer van de
Sleen hebben in januari 2020 de boeken en bescheiden over het verslagjaar
2019 gecontroleerd. Door de commissie zijn eveneens de financiële
gegevens van de nieuwtjesdienst over het boekjaar 2019 nagezien.
Daarnaast heeft de commissie de jaarrekening van de vereniging over het
verslagjaar geverifieerd. De balans en het resultaat van de nieuwtjesdienst
is 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

6

• De administratie is juist en volledig gevoerd
• De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de bezittingen, de schulden,
en het eigen vermogen cq. werkkapitaal.
Op grond van deze constatering adviseert de commissie de ALV:
• Bestuur, 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 Schuur en Van de
Sleen.
De nieuwe kascommissie die de controle over het jaar 2020 zal verrichten
zal bestaan uit de heren Van de Sleen en Li. Op de clubavond van maart
moet worden vastgesteld wie het nieuwe reserve lid gaat zijn.
Bestuurssamenstelling
De vereniging kende een aantal vacatures
•

In de vacature “voorzitter” die is ontstaan door het terugtreden van
Jan in het najaar van 2018 wordt nu voorzien door Evert Schuur.
Evert wordt met algemene stemmen benoemd en de toejuichingen
zijn niet van de lucht.

•

Datzelfde geldt mutatis mutandis voor de vacature “Secretaris” die
is ontstaan doordat Harrie zich aan het einde van zijn termijn niet
meer beschikbaar kon stellen. Gelukkig kon ook in deze vacature
worden voorzien. Ben Dik werd ook met algemene stemmen
verkozen tot de nieuwe secretaris. Ben maakte het voorbehoud dat
hij het eerst een jaar wil aanzien.

•

Door deze beide benoemingen kon de vereniging ook Jos voor een
periode van drie jaar opnieuw vastleggen. Dat brengt rust in de tent

•

Han Mulder wordt herkozen in de commissie Nalatenschappen en
Taxaties.
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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 een geslaagde veiling door “good old” John de Vries
met assistentie van Jan Hoogerhuis. Beide heren deden dat zo professioneel
dat kavels voor een bedrag van € 180 werden verkocht.
Vermeldenswaard is nog dat de dames Peek en De Goede de loterij en
verloting presentielijst weer op geweldige wijze hebben uitgevoerd.
Gelukkig vielen ze zelf ook in de prijzen. We kijken terug op een geslaagde
avond
Harrie Driessen.

Donatie aan de voedselbank
Op de laatste vergadering van de postzegelvereniging kwam het voorstel
van het bestuur om vanwege ons jubileum ook wat te doen voor het goede
doel. Nadat er de “Voors en tegens” waren gelanceerd, besloot de
vergadering een bedrag van € 500,-- te doneren aan de voedselbank. De
penningmeester legde nog eens uit waarom men dit doel had gekozen en
niet een landelijke goede doelen organisatie.
Zelf ben ik samen met een medelid van de postzegelvereniging al bijna
twintig jaar adviseur bij een grote landelijke geestelijke instelling. Omdat
de leeftijd van de geestelijken alleen maar toeneemt en de aanwas zeer
beperkt is, wordt het beheer gezien de leeftijd van de geestelijken steeds
moeilijker voor hen. Dat ook mede gezien de enorme ontwikkelingen op
technisch en financieel gebied. Wij hebben daardoor vrij regelmatig contact
met diverse banken en we verdiepen ons in de goede doelen organisatie. Bij
een seminar laatst in Amsterdam gaf Dr. Paul Smeets, Associate Professor
of Philantropy & Sustainable Finance te Maastricht een lezing over de
achteruitgang van de donaties in het algemeen. Daar zijn diverse factoren
voor te vinden, maar de daling houdt aan. Beter is het om op de kosten te
letten zodat uiteindelijk het goede doel toch aan haar doelstelling kan
beantwoorden.
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Ik poogde bij de vraagstelling aan te geven dat de exorbitant hoge salarissen
van de directeuren van de goede doelen ook aanleiding zijn voor veel
mensen om te stoppen met doneren alsmede de innige band met sommige
fabrikanten, waardoor niet altijd het beste voor de patiënt of begunstigde
wordt beoogd. Bedragen van ruim € 200.000, -- op jaarbasis worden er
betaald voor salaris aan een persoon. Buiten de extra emolumenten. Vraag
je maar eens af hoeveel mensen daarvoor moeten collecteren, terwijl hun
inzet eerst op gaat aan deze idiote bedragen. Ik noemde als voorbeeld de
Hartstichting, waarvan een vertegenwoordiger aanwezig was bij het
seminar. Deze reageerde heel fel en vroeg mij waar ik de info vandaan had.
Aan wie zijn wij gelieerd was zijn vraag. Aangezien ik uit anderen hoofde
deze info vertrouwelijk had gekregen, heb ik mij op de vlakte gehouden.
Maar denkt u maar aan Becel bij voorbeeld. Een dame voor mij leek ook
door een wesp gestoken. Zij was van het CBF-keurmerk waarvan u
onderstaand de doelstelling leest: Het CBF toetst of goede doelen aan
strenge kwaliteitseisen voldoen. Aan de 603 Erkende Goede Doelen kun
je gerust geven. Dan weet je zeker dat jouw donatie daadwerkelijk
bijdraagt aan een betere wereld. Het CBF levert ook een bijdrage aan een
professionele en transparante goede doelen sector. Dit doen we door het
beantwoorden van vragen over goede doelen en het delen van trends en
inzichten met de sector en andere belanghebbenden.
De dame gaf aan dat alles was gecontroleerd van de Hartstichting en dat er
niets onoorbaars was gebeurd. En daarmee kon ik het doen.
Deze antwoorden geven maar weer eens hoe stupide er wordt gedacht in de
ambtenarij waar ik het CBF ook maar onder schaar. Men realiseert zich niet
hoeveel werk er wordt gedaan door vrijwilligers, die met hart en ziel pro
deo activiteiten doen en zich vaak niet realiseren dat veel van het
verzamelde geld het goede doel niet bereikt. Een grapje geeft het al aan hoe
de hogere heren van de goede doelen denken: wij verdelen het
binnengekomen geld onder de armen: mijn linker en mijn rechterarm.
Het bovenstaande geeft maar weer eens aan dat de denkwijze van het
bestuur juist is. De voedselbank verdeelt inderdaad onder de armen.
Che Chow Li
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Nieuw bestuur – reserve lid kascontrole commissie door Che Ch0w
Was daar in het najaar de angst dat de filatelievereniging Wijk bij
Duurstede zou moeten ophouden met haar bestaan, kunnen we nu de blik
weer hoopvol vooruitwerpen. De afgelopen jaren waren vol problemen op
het bestuurlijke vlak. Het lukte niet om een dagelijks bestuur bijeen te
krijgen en dankzij enkele hondstrouwe leden sukkelden we door. In 2019
werd het dagelijks bestuur gevormd door 1 persoon en waren er geen
secretaris en voorzitter. Oud leden van het bestuur traden ad interim
vrijwillig op, maar echt ideaal was het niet.
Gelukkig hebben de heren Dik en Schuur het dagelijks bestuur compleet
gemaakt waardoor Jos du Floo de moed en energie kreeg nog eens 3 jaar
zijn taak voort te zetten.
Vrijwel alle functies werden en zijn nu vervuld, maar het lukte niet een
reserve lid kascontrole commissie te vinden. Via dit artikeltje wil ik mensen
toch oproepen zich voor deze functie op te geven. Je bent reserve dus de
kans dat je in 2020 en 2021 iets moet doen is vrijwel nihil. Mocht er iets
moeten gebeuren dan is de activiteit terug te voeren naar 2 tot 4 uur werk
per jaar. Het lijkt me toe dat bij de gepensioneerden zo’n klein beetje tijd
toch wel te vinden moet zijn.
Zelf heb ik al 4 x een controle meegemaakt en dat was dankzij de goede
voorbereiding van de penningmeester binnen de kortste keren gepiept. Het
enige wat we vergaten was de voorraad te tellen bij Henk van der Grind,
doch gezien de enorme voorraad van €1,40 is dat helemaal een makkie.
Daar gaat de tijd meer op aan koffie drinken met gebak en leuteren, dan aan
controle.
Maar even alle gekheid op een stokje. Bent u enigszins financieel
onderlegd, help uw vereniging dan met het vervullen van deze laatste
functie.
We hebben op dit moment 70 leden en daarvan zijn ongeveer 15 leden op
de een of andere manier actief voor de vereniging. Procentueel praten we
over ruim 20% van de leden dat actief is. Denkt u maar aan de 5
bestuursleden, de 3 leden van de nalatenschap commissie, 2 leden van de
kascontrole commissie, de 2 mensen die de veiling belangeloos verzorgen,
de mensen die het clubblad samenstellen en in hun vrije tijd rondbrengen,
de pr-commissie, de Bingo organisatie, kortom als we allen ons steentje
bijdragen, hebben we nog jarenlang van die gezellige avonden bij de
filatelievereniging Wijk bij Duurstede.
Mocht ik iemand vergeten hebben, sorry daarvoor.
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Soorten postzegels (deel 6)

door Jos du Floo

Europazegels
Verschillende landen in Europa geven sinds 1956 postzegels uit rond
hetzelfde thema en deels ook met dezelfde afbeelding. In 1956 was het
thema Europa in de steigers. Het idee van een gemeenschappelijke uitgifte,
feitelijk een omnibusserie, ontstond toen 6 leden van de Europese Kolenen Staalgemeenschap besloten om elk 2 zegels met dezelfde afbeelding uit
te geven. Dat waren de landen België, Nederland (NVPH 681 en 682),
Luxemburg, Frankrijk, Duitse Bondsrepubliek en Italië. In 1960 nam de
CEPT (Conférence Européenne des Postes et des Télécommunications) het
thema over. Vanaf 1993 zijn de uitgiften in handen van PostEurop, een
onderdeel van de Wereldpostunie.
In de periode 1956-1973 en 1978-1993 deed Nederland elk jaar mee met de
uitgifte van Europa-zegels. Sinds 2002 doet Nederland onregelmatig mee.
In 2002 verschenen drie Europazegels (NVPH 2062 t/m 2064) in drie
postzegelboekjes met de waarden € 0,39, € 0,54 en € 0,75 (NVPH PB 77
t/m 79). De laatste twee waren bedoeld voor kaarten en brieven naar het
buitenland.
Ballingschapszegels
Dit zijn uitgaven van regeringen die tijdelijk hun land ontvluchten omdat
dit bezet is door vijandelijke strijdkrachten. Als voorbeeld geldt België. Dat
land werd in augustus 1914 overvallen en binnen korte tijd bezet door
Duitse troepen. De Belgische regering vluchtte op 13 oktober 1914 naar het
Franse Le Havre. Dat duurde tot eind 1918. De Belgische regering in
ballingschap liet toen bij Waterlow and Sons in Londen postzegels drukken
met de beeltenis van koning Albert I. Deze zegels werden gebruikt voor de
frankering van de Belgische overheidspost.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in verschillende landen
postzegels gedrukt in opdracht van regeringen in ballingschap. In Engeland
werden onder andere zegels aangemaakt voor gebruik in Tsjechoslowakije,
Nederland (NVPH 428 t/m 442), Noorwegen en Joegoslavië. Deze zegels
werden gebruikt door de militaire eenheden, ambassades en zeevarenden.
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Expresse bestelzegels
De eerste officiële postzegel voor spoed- of speciale bestellingen werd op 1
oktober 1885 door de Verenigde Staten uitgegeven. Dit om te voorkomen
dat particuliere ondernemingen de overhand kregen. Deze gebruikten al zelf
uitgegeven expresse bestelzegels ter aanduiding dat de kosten voor brieven,
documenten, pakjes en bagage al waren vooruitbetaald. Deze particuliere
diensten bleven echter de Amerikaanse en Canadese postdiensten de baas
totdat in 1912 de Amerikaanse postdienst een pakketdienst oprichtte en
uiteindelijk beter werd dan de particuliere diensten. Die eerste zegel
officiële zegels had een waarde van $ 0,10. Op de zegel stond een
afbeelding van een hollende besteller en de tekst SECURES IMMEDIATE
DELIVERY AT A SPECIAL DELIVERY OFFICE (garandeert
onmiddellijke bestelling op een speciaal bestelkantoor). Later (4 augustus
1886) werd de tekst gewijzigd en eindigde deze op AT ANY POST
OFFICE (op ieder postkantoor).
Ander landen volgden al spoedig: Canada (1898), Nieuw-Zeeland, Italië en
Mauritius (1903), China en Spanje (1905) en Mexico (1919). Het beperkte
zich niet alleen tot expresse-zegels voor brieven, maar er verschenen ook
expresse-zegels speciaal voor pakketten, kranten en drukwerk
Wordt vervolgd

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

clubavond

21 april

clubavond

19 mei

clubavond –afsluiting seizoen
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Een postmuseum saai? De Fransen vinden van niet.
In Nederland is het fraaie en interessante postmuseum in Den Haag geheel
verdwenen. Kwamen er te weinig bezoekers of ….
De Fransen denken daar heel anders over. In Parijs heropende het Musée de
la Poste (het Franse postmuseum) recent de deuren. Het is schitterend
heringericht en verre van saai. Het barst van de romantiek, spanning,
dramatiek en avontuur.
Komt u nog in Frakrijk dit jaar, breng dan beslist een bezoek aan dit fraai
ingerichte museum vlakbij station Montparnasse, de moeite waard!
Een fraai optimistisch monument voor de post.
Zo kan het ook! De liefdes ”brievenbus” in een holle boom uit ong. 1840
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Campana dei Caduti – de vredesklok van Rovereto ( Italië )
Door Han Mulder (en Wikipedia)

Rovereto is een stad in de Italiaanse provincie Trente. Het centrum van de
stad is gelegen in het dal van de Adige, de tweede langste rivier van Italië.
De Adige is onbevaarbaar omwille van de vele stroomversnellingen en de
grote schommelingen van de rivierstand, veroorzaakt door smeltwater dat
vanuit de bergen in de rivier vloeit. De rivier ontwatert immers bijna de
volledige provincie Zuid-Tirol.
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Op de top van de Colle di Miravalle, hoog boven de stad, staat het Ossario
di Castel Dante als herinneringsmonument van de Eerste Wereldoorlog.
Hier vind je het graf van 21.000 Italiaanse en Oostenrijkse soldaten.
Vroeger stond hier een kasteel, waar Dante na zijn verbanning uit Firenze
zijn toevlucht nam (begin 14e eeuw), vandaar de naam.
Niet ver daar vandaan bevindt zich een tweede oorlogsmonument,
de Campana dei Caduti (letterlijk: klok van de gevallenen), Maria
Dolens genoemd. Dit is de grootste klok ter wereld, die na de Grote Oorlog
(op initiatief van Antonio Rossaro) werd gegoten met stukken brons van
kanonnen die hiervoor waren geschonken door verschillende naties die aan
de oorlog hadden deelgenomen. De Campana dei Caduti werd opgedragen
aan alle gesneuvelden, niet enkel die van de Eerste Wereldoorlog, maar van
alle oorlogen.
Op het terrein waar de vredesklok van Rovereto staat, is ook een museum
gevestigd, dat een permanente fototentoonstelling herbergt over de
geschiedenis van de Maria Dolens, van 1925 tot op heden.
Op de weg van het museum naar de klok staan de vlaggen van 85 landen
(ook die van Nederland) waarbij zelfs die van Israel en Palestina naast
elkaar staan.
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Elke avond om 21.30 uur luidt de
Campana dei Caduti honderd keer, 100
klokslagen voor de vrede, waar ook ter
wereld.
Toen we op een avond in september 2019
met
een
reisgezelschap
–
het
klokkenluidersgilde van de Domtoren in
Utrecht - deze ceremonie bijwoonden,
was het helemaal donker. In het dal
fonkelden de lichten van de stad
Rovereto, maar op de heuvel was het
donker en stil. En stipt om half tien kwam
de klok in beweging …
Het doet denken aan de Menenpoort
(Ieper, België), waar ook dag na dag, jaar
in jaar uit, elke avond een ceremonie plaatsvindt ter nagedachtenis van de
slachtoffers van de eerst en later ook van de tweede Wereldoorlog. Maar
wat in Rovereto gebeurt, is nog veel soberder en aangrijpender. Misschien
komt dit omdat er geen militair vertoon was, enkel de klok die luidde …
Na de honderd klokslagen werd het doodstil. Zeker 10 minuten.
De bedenker van de Campana dei Caduti, aalmoezenier Antonio Rossaro
uit Rovereto, wilde dat deze klok voor altijd symbool zou staan voor de
veroordeling van conflicten, de bevordering van de pacificatie en de
solidariteit tussen alle naties onderling.
Ik hoop dat het meer dan een symbool wordt en dat de oproep van de Maria
Dolens tot in alle hoeken van de wereld weerklank vindt.
Han Mulder

Van de veilingmeester

door John de Vries
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De februariveiling is weer voorbij. Een matig resultaat. Toch blijven we
natuurlijk ook de komende tijd ons best doen om mooi materiaal op onze
clubveilingen aan te bieden. Maar als er weinig verkocht wordt, stimuleert
dat de inzenders niet. En die leveren op den duur niks meer in. De veiling
heeft vorig jaar de clubkas met een flink aantal euro’s gespekt. Het zou
voor de vereniging zonde zijn, als die inkomsten minder worden of zelfs
wegvallen. Anderzijds: je moet natuurlijk ook niet kopen om te kopen.
Zoals vorige maand al aangekondigd: onder de huidige omstandigheden zit
een grote maartveiling er niet in. We hebben het materiaal nu al uit alle
hoeken en gaten moeten halen. Gelukkig heeft een aantal leden nog het een
en ander ingeleverd.
Wat hebben we dit keer te bieden? Nederland klassiek: een prachtige
nummer 11 en 18, een luxe nummer 82 en 83 postfris, evenals nummer
166/68 en 169/76 èn een knappe telegramgulden. Nederland modern
postfris is ook van de partij. Buiten een paar eerste “klassieken” Curaçao
weinig koloniën dit keer. Wel veel buitenland: mooi Danzig, Marienwerder
en Bund modern. We hebben ook weer wat stockboeken, -kaarten en
doosjes. Toch maar eens goed naar kijken, want je weet het nooit. En doe
me een plezier: laat me die doosjes niet mee naar huis nemen. Ze kosten
bijna niks.
Kom kijken en kopen en breng vrienden en kennissen, ook verzamelaars,
mee. Het is de moeite waard!
Tot binnenkort op de veiling!
John de Vries
PS Schriftelijk of per e-mail bieden kan ook nog steeds! Zelf in de zaal
bieden is leuker!

E-mail: vriesjg@casema.nl
Tel. 0343-539944
* = ongebruikt met plakker

p.f. = postfris
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0 = gebruikt

kavel
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

kavel

omschrijving
ned nr 11 prachtexemplaar
nr. 18 prachtexemplaar
port nr. 69-79 prachtserie
nr. 82-3 luxe serie
nr. 166-68
nr. 169-76 luxe serie
telegram nr. 11
aruba nr. 60 luxe
aruba nr. 73-75 luxe serie
aruba nr. 76-77 luxe serie
aruba nr. 95-96 luxe serie
ned ant nr. 271-4 prachtserie
suriname nr. 312-15 prachtserie
abstimmung marienwerder mi nr. 22
abstimmung marienwerder mi nr. 26-29 luxe
danzig nr. 243 pracht
danzig nr. 245-50 prachtserie
danzig nr. 251-55 prachtserie
danzig nr. 281-83 prachtserie
danzig nr. 302-05 prachtserie
danzig dienst nr. 42b luxe
danzig nr. 43a luxe
danzig dienst nr. 45 luxe
reich series op stockkaartje
bund mi nr. 270-73 luxe serie
bund mi nr. 315-19 luxe serie
bund mi block 37 luxe
bund mi nr. 2015-19 luxe serie velranden
bund mi block 45 luxe
bund mi block 49 luxe
ned nr. 738-42
nr. 707-11
nr. 114-20
nr. 324
nr. 402-03
nr. 592-95
nr. 535 en 536
nr. 2878
combinatie C78
aruba nr. 138, 148-50, 154

omschrijving
22

uitv.

cat.wrd

inzet

0
0
*
pfr
pfr
pfr
0
pfr
pfr
pfr
pfr
*
*
0
0
0
0
0/*
*
0
pfr
pfr
pfr
0
pfr
pfr
pfr
pfr
pfr
pfr
pfr
pfr
0
pfr
0
*
0
pfr
0
pfr

125,00
100,00
20,00
32,00
30,00
20,00
45,00
6,00
6,30
5,30
4,50
8,00
28,00
60,00
40,00
15,00
30,00
32,00
7,50
14,00
10,00
25,00
10,00
22,00
25,00
6,00
11,00
7,00
6,50
14,00
19,00
10,70
14,00
10,75
90,00
10,00
16,60
9,10
9,10

25,00
20,00
5,00
12,00
11,50
8,00
15,00
2,40
2,50
2,10
1,80
1,00
2,50
20,00
12,00
5,50
12,00
12,00
2,75
5,00
3,50
8,50
3,50
4,25
7,50
8,50
2,00
4,00
2,50
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
8,00
1,00
1,50
1,00
1,00

uitv.

cat.wrd

inzet

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

kavel
81

ned nr. 702-06
ned kaart met aantekenstrookjes etc.
liechtenst mi nr. 1035-37
jersey strippen bloemenzegels mi nr. 702-11
israel mi nr. 1240-3 blokje dieren
man, mi nr. 367-70 2 vellen europazegels
malta kaart met bijzondere uitgiften
curacao nr. 1 redelijk expl
curacao nr. 3 prachtexpl
curacao nr. 10 luxe expl
curacao nr. 7 mooi expl
curacao nr. 4 prachtexpl
curacao nr. 6 mooi expl
ned roltanding nr. 54 luxe zegel
ned aerogram 61 ct
ned nr. 2046 en 2243
ned nr. 2046 en fdc 449
ned fdc 393
ned nr. 591
nr. 671-75
nr. 683-87
nr. 607-11
nr. 738-42
doosje diversen afgeweekt
belgie doosje afgeweekt
diversen afgeweekt leuk
diversen afgeweekt veel materiaal
diversen doos wo poststukken
suriname op 2 stockkrten
saarland/franse zone op stockkrt met series
ned M331
nr. 2434
nr. 2519
nr. 2717
nr. 2769
nr. V2778-2787 logo tnt
nr. 2999
ned nr. 10
nr. 16
nr. 17

omschrijving

*
0
0
pfr
pfr
pfr
pfr
*
0
0
0
0
0
pfr
pfr
pfr
pfr
0
*
0
*
pfr

pfr
pfr
pfr
pfr
pfr
pfr
pfr
o
0
0

0

23

5,50
8,00
9,00
24,00
7,50
17,50
25,00
12,50
25,00
30,00
65,00
3,30
6,50
5,00
2,30
25,50
9,00
19,00
16,00

pfr

uitv.

nr. 27

13,50

7,50
12,00
13,00
14,00
9,00
32,00
18,00
35,00
100,00
25,00

cat.wrd
14,00

1,00
4,00
2,00
1,00
1,00
2,50
1,50
1,50
4,00
7,50
3,00
5,00
5,00
20,00
0,25
0,75
0,90
0,75
0,50
5,00
1,50
3,50
3,00
1,50
1,50
4,00
3,00
4,00
6,00
4,00
2,00
3,25
3,50
4,00
2,00
7,00
5,50
6,00
15,00
4,00

inzet
2,50

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

nr. 34-43
nr. 50-55
nr. 87-89
nr. 90-98
nr. 102-03
reich bez 39/45 wo serbien op bladen
ned stockbk zegels
doosje zegels
wereld twee stockboeken
bundel stockboekjes wo pfr ned
baroniedoos poststukken
wereld enveloppen met div landen
ned zakje zegels
wereld zegels in enveloppen
indonesia a5 stockbkje goe gevuld
europese landen idem goed gevuld
europese landen idem met zegels
usa/canada stockbkje met wat zegels
ned stockbk toeslagzegels
ned stockbk langlopend
ned stockbk met 100den zegels
ned stockbkje series en velletjes
engel 2 stockkrten doubletten
ned stockboek met iets OG
div in loshangend stbk
roemenie in stbk 3 series mooi boek
ned in stbk vnl pfr modern
doos postzegelmapjes 200 stuks
reich diversen op stockkaart met beter
ned kolon op stockkrt met beter en series
ned 13 poststukken met aparte stempels
kistje sigarenbandjes
blik zegels pracht
ned doos met ca 200 postzegelmapjes
ned doos met onafgeweekt
duitsl doos (on)afgeweekt
handelarenstockboek leeg
lege ringband nappa
div catalogus belgische kolonien 2014

BIEDFORMULIER
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0
*
0
0
0

78,00
12,50
8,00
100,00
14,00

0

0
0
0
pfr
0
pfr

pfr
0

hoog
51,00

10,00
2,00
1,00
10,00
1,50
5,00
5,00
1,00
2,00
5,00
2,00
1,00
2,00
3,00
4,00
4,00
4,00
2,00
5,00
5,00
10,00
10,00
3,00
5,00
2,00
1,00
10,00
15,00
5,00
10,00
10,00
4,00
2,00
15,00
4,00
2,00
20,00
1,00
1,00

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:

FILTELISTEN VERENIGING WIJK BIJ DUURSSTEDE
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Opgericht 21 november 1994
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nr. 40482948
Aangesloten bij de Nederlandse bons van Filatelisten Verenigingen te Utrecht
BANK nr. NL47 INGB 0000 7264 80,
t.n.v .de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede

Website: www.fv-wbd.nl
Bestuur
Voorzitter

Evert Schuur
evertschuur@hotmail.com

Secretaris

Ben Dik
Filatelie.wijk@gmail.com

Penningmeester

Jos du Floo
Tel: 0343-576736
dufloo@kpnmail.nl

Bestuurslid

Yvonne de Goede
yvonne.degoede@ziggo.nl

Bestuurslid

Wim Gresnigt
wim.gresnigt@casema.nl

Commissie PR

Janny Vierbergen
Tel: 030-2881087

Commissie
Taxaties en
Nalatenschappen

Henk van der Grind
Han Mulder
Che Chow Li

Filatelistische
nieuwtjesdienst

Henk van der Grind
Tel: 0343-572171

Webmaster

Jos du Floo

Medewerkers
Veilingmeester
en dialezingen

Redactie

John de Vries
Tel: 0343-539944
vriesjg@casema.nl

Han Mulder
Tel: 0343-591568
norma.han@casema.nl

Kopij graag binnen voor
het eind van de maand.
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