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Jaargang 28 nummer 2

19- 10 -2021

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

19 oktober 2021

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. Opening 20.00 uur
2. Mededelingen van het bestuur
3. Rondvraag
4. Behandeling jaarstukken 2020
1. Notulen van de Algemene Vergadering van 20
februari 2020 ( zie pagina 13 )
2. Jaarverslag secretaris 2020
3. Financieel jaarverslag 2020, inhoudende
1.
Jaarverslag penningmeester (zie bijlage
februari)
2.
Verslag ‘’Kascontrolecommissie‘’
3.
Samenstelling
‘’Kascontrolecommissie’’
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Jaarverslag ‘’Nieuwtjesdienst’’
Jaarverslag ‘’Commissie Taxaties en
Nalatenschappen’’

5. Bestuurssamenstelling, aftredend zijn:
1. de secretaris Ben Dik
2. de bestuursleden Yvonne de Goede en Wim Gresnigt
3. lid Che Chow Li van de Commissie ‘’Taxaties en
Nalatenschappen’’
6. Beslissing over gedane schenkingen
7. Pauze en verkoop lootjes
8. Veiling
9. Trekking lootjes inclusief presentielijst
10. Afrekenen aangekochte veilingstukken
De zaal is telefonisch te bereiken onder nummer 06-53148241

In verband met wijzigingen check of
bekijk altijd onze website:
www.fv-wbd.nl/agenda
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Voorwoord.

Door Ever Schuur

Beste postzegelvrienden,
Ik had in de vorige Lekbode een voorgevoel neergeschreven van we
kunnen weer.
Het werd zelf beter had ik had gehoopt. Een clubavond zonder grote
beperkingen, maar wel voorzichtig. Ook wat onwennig om al die
andere verzamelaars weer te ontmoeten en er was gelukkig de
gelegenheid om bij te praten.
In de lange bijeenkomst is er gesproken over het vertrek van Ton van
der Wurff (Stampie) en nog twee leden. Ook maakte de
penningmeester bekend dat we via een zustervereniging gebruik
kunnen maken van hun Nieuwtjesdienst.
Ook is er kort een toelichting gegeven over de noodzakelijke
aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement door de ”Wet Beheer
en Toezicht Rechtspersonen ” (WBTR). Het betreft wettelijke
aanpassingen m.b.t. het financieel Beheer en toezicht. Wij komen
hier nog op terug.
De oktober bijeenkomst is een Algemene Leden Vergadering, want
wij behandelen dan de jaarstukken die normaal in de februari
vergadering passeren.
Ook hebben wij de schenkingen besproken en voorstellen gehoord
hoe wij hier verder mee om kunnen gaan. De eerste voorwaarde is
dat alle leden Hiervan moeten kunnen mee profiteren. Ik zal in
overleg gaan met de veilingmeester hoe we albums kunnen
verkavelen. Over alle andere losse stukken zoals FDC's, postzegelmapjes, boekjes, velletjes etc. moeten we nog bekijken hoe wij
die aan de vrouw/man brengen.
Er was een DVD over zegels met zeehelden en hun geschiedenis,
maar het waren wel heel veel jaartallen. Hierna was er een kleine
veiling waar onder andere de oudere zegels (met kleine prijsjes) veel
bieders trokken.
Ook was er de gebruikelijke verloting en de presentielijst waarbij
iedere aanwezige ook nog een hangboekje meekregen.
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Misschien is er onder U iemand, met kennis van de verschillende
druktechnieken die eens wat zou kunnen vertellen met voorbeelden
van zegels.
Deze keer is de Lekbode dik door de jaarstukken van de ALV, maar
onze redacteur zit met smart te wachten op een stukje van uw hand.
En ook ik ben nieuwsgierig wie de pen een keer oppakt.
Ik hoop u allen op 19 oktober in het E&E te kunnen begroeten.

Verslag ledenavond van 28 september 2021
De voorzitter heet de 19 aanwezige leden hartelijk welkom. Het is de
eerste keer na oktober 2020 dat we elkaar weer zien. Dit alles door de
corona-pandemie.
Zoals bekend verzorgt Ton van de Wurff (Stampie) geen materiaal
meer voor een aantal leden. De penningmeester heeft vanuit de
postzegelvereniging ‘’De Postkoets’’ uit Nieuwegein gehoord dat
deze wellicht de aanvragen wil doen. De desbetreffende leden wordt
gevraagd zelf actie te ondernemen.
Per 1 juli is de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
inwerking getreden. De nieuwe wet beoogt de kwaliteit van bestuur
en toezicht bij o.a. verenigingen, en stichtingen te bevorderen en de
wettelijke regeling voor alle rechtspersonen gelijk te trekken. Dit
betekent concreet voor onze vereniging dat het huishoudelijk
reglement op diverse onderdelen moet worden aangepast. De statuten
blijven ongewijzigd. In de Algemene Vergadering van februari 2022
zal het reglement ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.
In oktober zal de uitgestelde Algemene Vergadering van februari
jongsleden worden gehouden. In tegenstelling tot wat op de avond is
gezegd zal in de Lekbode van oktober wel de teksten voor de
vaststelling van de jaarstukken worden opgenomen. Reden is dat in
het februari-nummer deze stukken niet zijn opgenomen.
Verder meldt de voorzitter dat twee leden zich hebben laten
uitschrijven.
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De volgende mededelingen vanaf de bestuurstafel zijn dat de
postzegeltentoonstelling ‘’Postex’’ in Apeldoorn weer in beeld is.
Deze is respectievelijk op vrijdag en zaterdag 15 en 16 oktober.
In 2016 is de Bondspas van de KNBF verlopen. De pas kan nog wel
gebruikt worden voor het lenen van boeken uit de bondsbibliotheek
en voor mogelijke kortingen bij tentoonstellingen zoals de Postex.
Drie leden hebben zich voor deze avond afgemeld.
De commissie Taxaties en Nalatenschappen heeft een aantal
nalatenschappen beoordeeld. In een eerdere Lekbode is hierover
melding gedaan. Het bestuur heeft aangegeven om met de leden van
gedachten te wisselen welke bestemming(en) in beeld kunnen
komen. De algemene mening is dat elk lid moet kunnen profiteren
van de nalatenschappen.
Hieronder volgt een opsomming welke mogelijkheden er zoal zijn:
• Aanbieden in de veiling;
• Verkoop op tafel tijdens de verenigingsavonden;
• Verloting;
• Verkaveling vanuit de albums;
• Opdeling in jaargangen, veelal Nederland gebruikt en postfris
• Wat overblijft na alle pogingen verkopen naar andere
verenigingen;
• Leden zegels geven bij lid worden van de vereniging.
Kortom genoeg stof voor het bestuur om over de voorstellen
besluiten te nemen. De voorzitter geeft aan met de veilingmeester te
gaan praten over de schenkingen. Op korte termijn komt het bestuur
met een terugmelding.
De penningmeester merkt op dat vanuit de leden weleens de
opmerking komt dat de inzet van onze veilingen te hoog zijn. Op de
bestuurstafel heeft hij een aantal prijslijsten van veilinghuizen
gelegd. De veilinghuizen hanteren andere waarden!
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Na de pauze is de presentatie van de gedateerde (2007) DVD
“Zeehelden”. Het is een droge opsomming van feiten en jaartallen!
Hierna volgt de veiling. Van de 80 kavels worden er 45 verkocht.
De avond wordt afgesloten met een presentielijstverloting en trekken
van prijzen van de lootjesverkoop. Iedereen gaat met een ‘’prijs’’
naar huis omdat elk lid een postzegelboekje meekrijgt.
We zien elkaar weer op 19 oktober. Tot dan.
secretaris
DIENSTZEGELS DDR

door Cees Janssen

Vrijwel elke postzegelverzamelaar
heeft ze ooit in bezit gehad of heeft
ze verzameld. En misschien heeft u
zelf een verzameling van deze
zegels aangelegd. In dat laatste
geval vertel ik u niets nieuws. Maar
anderen, die de zegels wel kennen,
hebben wellicht nooit gelet op de
vele varianten die deze serie kent.

Op 15 augustus 1954 verscheen de
eerste serie dienstpostzegels in 13
waarden die werd aangevuld op 1
oktober 1954 met vier waarden. De dienstzegels waren niet
ongestempeld verkrijgbaar voor verzamelaars. Daarom zijn zoveel
zegels in omloop met een afdruk van een stempel ‘op verzoek’.
Vrijwel altijd zijn de afdrukken in de hoeken geplaatst.
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Bij de in de onderhoeken gestempelde
zegels kan men vaak de naam van het
postkantoor
herkennen.
Zoals
in
bovenstaand voorbeeld: POTSDAM. De
dienstzegels waren ontworpen door K.
Eigler en werden gedrukt in offset door
de VEB Graphische Werkstätten in
Leipzig.
Op de onderste velrand links is de naam
van de drukkerij vermeld. De tanding
was 13 : 12½. De eerste serie is te
herkennen aan de achtergrond van de
hamer en passer die gestippeld is. De
boog van de passer steekt links uit achter
het been.
Het watermerk in het papier bestond uit
posthoorn
tjes en de
letters
DDR.
In hetzelfde jaar 1954 werd
een herdruk van de meeste
dienstzegels vervaardigd in een
andere
tekening.
De
achtergrond van de hamer en
passer heeft verticale lijnen en de boog van de passer steekt nu naar
rechts uit. De zegels werden gedrukt in boekdruk. De tanding was
eveneens
13:12½. De serie kent twee types. Bij type I is de knop
van de passer geheel gesloten. De binnenzijde van het rechterbeen
van de passer loopt door tot aan de knop.
Bij type II vertoont de knop van de passer een opening. Dit type
kwam voor bij de herdrukken van de dienstzegels van 5, 10, 15 en 20
Pfennig. Het rechterbeen van de passer loopt niet door tot aan de
knop.
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Een maal in een vel van 100 stuks van type II komt op positie 32 een
dienstzegel van 15 Pfennig voor waarbij het rechterbeen van de
passer doorloopt tot aan de knop.
In december 1955 verscheen een
herdruk van de 20 Pfennig waarbij
de boog van de passer weer aan de
linkerzijde van het been uitstak.
Deze zegel was de eerste van een
beoogde herdruk van dit type maar
men kwam tot de ontdekking dat dit
ontwerp niet gelijk was aan het
officiële wapen van de DDR.
De 20 Pfennig met de boog die uitsteekt aan de rechterzijde bestaat
uit twee typen, type I en type II.
Ook bij deze serie is de linker onderrand van het vel bedrukt met de
naam van de drukkerij. Het watermerk in het papier was gelijk aan
dat van de eerste serie, posthoorntjes met de letters DDR.
In 1957 werd een herdruk vervaardigd
op een andere kwaliteit papier met een
nieuw watermerk. Het posthoorntje in
het watermerk was vervangen door
een bloemmotief met kruisjes. De serie
werd uitgevoerd met twee soorten
tandingen: 13 : 12½ en kamtanding 14. De laatste tanding werd
gebruikt voor de zegels gedrukt in 1960.
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Echt gebruikt op poststukken ziet
men de dienstzegels niet zo vaak.
Voor drukwerk in open envelop
(en briefkaart) was het tarief 5
Pfennig. Voor brieven gold een
tarief van 20 Pfennig.
Deze frankering komt nog het
meest voor. Voor formulieren en
wetenschappelijk drukwerk een
tarief van 15 Pfennig.
Een brief met een mengfrankering
van 8 Pfennig van de eerste serie en
een van 12 Pfennig van de tweede
serie is dan ook een mooie
aanwinst voor een verzameling
dienstzegels van de DDR. Een brief
die slechts een korte afstand
aflegde van Elbingerode in het
Harzgebergte, ten zuiden van
Braunschweig en Magdeburg naar
Rübeland aan de rivier de Bode,
een aangrenzende gemeente, met de grote kalkafgravingen en de
twee mooie druipsteengrotten.
Bron: https://www.postzegelblog.nl/2015/06/18/dienstzegels-van-de-ddr/

In verband met wijzigingen check of
bekijk altijd onze website:
www.fv-wbd.nl/agenda
Soorten postzegels

Deel 15

door;Jos du Floo
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Zegels voor de poolstreken (2)
In 1922 gaf de Britse PTT toestemming om zegels te overdrukken met
handstempels ENDERBY LAND en TRISTAN DA CUNHA. Dit ter
gelegenheid van de expeditie van Shackleton en Rowett naar het
Zuidpoolgebied. Door het vroegtijdig overlijden van Shackleton werd de
expeditie afgeblazen. Er zijn echter wel een paar zegels bekend met de
opdruk TRISTAN DA CUNHA. Deze zij in mei 1922 vanaf dat eiland
verzonden.
Ook zijn er Noorse postzegels bekend met de opdruk BOUVET ΦYA. Die
werden in 1934 gebruikt tijdens een bezoek van HMS Milford aan Bouvet
Eiland. Dit is een Noorse bezitting in Antarctica.
Sinds 1944 zijn er verschillende postzegels uitgegeven ten behoeve van
wetenschappelijke expedities. Dit in opdracht van onder andere de Falkland
Eilanden, Zuid-Georgië, de Zuidelijke Orkaden en de Shetland Eilanden.
Ook zijn er andere Zuidpoolgebieden met eigen postzegels zoals het
Australische Antarctische Territorium (1957), Ross Dependency (1957) en
het Britse Antarctische Territorium (1963).
De Falkland Islands Dependencies voorzag in 1955 postzegels van een
opdruk TRANS-ATLANTIC EXPEDITION 1955-1958. Dit vanwege de
expeditie van Hillary-Fuchs tijdens het internationale Geofysische jaar.
Politieke propaganda
De eerste zegels die werden uitgeven voor politieke propaganda zijn die
van Venezuela (1896). Het betrof een serie van 5 zegels ter gelegenheid van
de 80ste sterfdag van generaal Franco de Miranda. Daarop stond een kaart
van de benedenloop van de Orinoco waarmee Venezuela haar aanspraak
claimde op het tot Brits-Guyana behorende gebied ten westen van de
Essequibo. Postzegels met kaarten van het betwistte gebied werden nog
heel lang daarna uitgegeven. Zo ook een grote serie van Guyana met de
opdruk ESSQUIBO IS OURS.
Ook Bolivia en Paraguay gaven postzegels uit met landkaarten. Dit als
wapen in de strijd tijdens het Gran Chaco-conflict. Guatemala gaf in 1959
een luchtpostzegel uit met de opdruk BELICE / ES / NUESTRO, hetgeen
betekent Belize is van ons. Verdere postzegels met landkaarten waaruit
territoriale aanspraken blijken zijn uitgegeven door Bulgarije (1921),
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Vervolg van pagina 12
Argentinië (1947-1979), Ecuador (1961), Chili (1947-1958), Taiwan
(1971), Jordanië (1964) en Egypte (1949-1967).
Duitsland gaf in 1900 de blauwe 2 mark uit. Hierop was de vereniging van
Noord- en Zuid-Duitsland afgebeeld en de zegel was voorzien van de tekst
SEID EINIG, EINIG, EINIG! (Weest eensgezind, eensgezind,
eensgezind!). Ook gedurende de nazitijd werden zegels op grote schaal
voor propagandistische doelstellingen uitgegeven. Bij voorbeeld de 2
propagandazegels met betrekking tot de volksstemming in het Saargebied.
Zo ook het Hitlerblok van 1937 met de tekst WER EIN VOLK RETTEN
WILL / KAN NUR HEROISCH DENKEN (Wie een volk wil redden kan
slechts heldhaftig denken). Ook de zegels voor de volksstemming in
Oostenrijk (1938) Bevatte een propagandiste tekst EIN VOLK, EIN
REICH, EIN FÜHRER (Een volk, een rijk, een Führer).Een volgend
voorbeeld is de annexatiezegel van Danzig (1939) met de tekst DANZIG
IST DEUTSCH (Danzig is Duits).En wat te denken van de
herdenkingszegel van Hitlers Putch in München: UND IHR HABT DOCH
GESIEGT (En jullie hebben toch overwonnen.
Wordt vervolgd.

Agendapunt 4.1
Notulen Algemene Vergadering van 20 februari 2020
Opening
De voorzitter opent de vergadering 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.
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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
2020-2024 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.
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.
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Daarbij werd aangetekend dat het Rondzendverkeer slecht 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;
• 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
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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.

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.
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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.
Agendapunt 4.2
Jaarverslag secretaris over 2020
Januari
In januari keken we terug op het 25-jarig bestaan van onze vereniging van
17 december 2019. In het Calypso-theater op de Markt was door de
feestcommissie een daverende avond georganiseerd. De feestcommissie
bestaande uit de leden Henk van der Grind, Chi Chew Li, Han Mulder en
Yvonne de Goede had kosten nog moeite gespaard om er een feestelijke
avond van te maken. Onder het genot van een hapje en een drankje en korte
speeches, trad tussendoor de stadstroubadour Hans Boudewijn op kwam de
stemming er goed in. De bingo deze keer was gratis. Een zeer geslaagde
jubileumviering.
Tijdens de feestavond werd aangekondigd dat er weer een voltallig bestuur
in de maak is. Daarmee is de continuïteit van de vereniging gewaarborgd.
Ook op deze avond weer een gebruikelijke veiling en de verlotingen.
Februari
De Algemene Vergadering staat weer op de agenda. Behandeld worden de
financiële jaarstukken, de beoordeling van deze stukken door
kascontrolecommissie, het jaarverslag van de secretaris en de samenstelling
van het bestuur. De penningmeester beantwoordt een aantal vragen, daarna
wordt het verslag unaniem goedgekeurd.
De kascontrolecommissie bestaande uit Evert Schuur en Piet van der Sleen
verleent décharge. Evert treedt terug uit de commissie. Vooralsnog heeft
een reserve-lid zich nog niet aangemeld. De komende tijd zal naarstig
gezocht worden naar een nieuw lid. Na de goedkeuring van de diverse
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jaarverslagen worden Evert Schuur en Ben Dik unaniem respectievelijk als
nieuwe voorzitter en secretaris aangesteld.
Maart
Na de Algemene Ledenvergadering van februari 2020 dachten we, we zien
elkaar weer in maart. Het corona-virus waarde al rond, maar nog niet direct
in Nederland. Maar niets van dit alles. Begin maart maakt het kabinet de
eerste algemene maatregelen bekend om het coronavirus te bestrijden, zoals
de handen wassen, in de elleboog niezen, en geen handen meer schudden.
Vanaf 12 maart gaat Nederland in een intelligente lockdown.
Groepsvorming van meer dan 3 personen wordt verboden. Ook vanuit het
E&E-Gasthuis komt de mededeling dat samenkomsten niet meer mogelijk
zijn.
Op 24 maart brengt het bestuur per brief de leden op de hoogte, dat het
seizoen voorbij is. We hopen elkaar weer bij de start in september te zien.
Er komt geen Lekbode uit in april en mei.
September
De eerste verenigingsavond van het seizoen kan gelukkig doorgaan. Een
15-tal leden geven acte de présence. Voorafgaand aan de avond praat het
bestuur met Stichting Binding, onze verhuurder. In de zaal moeten we de
gebruikelijke afstand van onderling 1,5 meter houden en bij binnenkomst in
het Gasthuis hebben we onze handen gedesinfecteerd. Ook dragen we een
mondkapje. Het is even wennen, gelukkig in de zaal zijn de mondkapjes
niet noodzakelijk. Aan elke tafel mogen twee leden met 1,5 meter afstand.
De afspraken met de Stichting liggen op de tafels, zodat de leden kennis
kunnen nemen van de afspraken die gemaakt zijn. Een van deze is dat de
Stichting vraagt van de Vereniging een presentielijst bij te houden om later
te kunnen achterhalen of een eventuele besmetting vanuit de leden heeft
plaatsgevonden.
Om de leden op de hoogte te brengen of een verenigingsavond al dan niet
doorgaat vraagt hij met klem aan een ieder zijn/haar e-mailadres door te
geven. Bij niet doorgaan zal op de website een melding worden gedaan.
Tijdens de rondvraag komt het voorstel naar voren om in het vervolg geen
septemberavond meer te houden. Een aantal leden zijn er niet vanwege
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geplande vakanties. Er komen een aantal suggesties naar voren zoals het
aanmaken van een WhatsApp-groep. Het bestuur gaat zich over beramen
over deze onderwerpen en komt hier later op terug.
De geplande veiling van 120 kavels van maart kan niet doorgaan door het
ontbreken van de Veilingcommissie. Reden vakantie. Ook de dia-lezing
“Zeehelden” moet naar een latere datum.
Oktober
De tweede avond kan doorgaan. Ook nu zijn er een 15-tal leden aanwezig.
De uitgestelde veiling van maart kan doorgaan. Er komen opmerkingen dat
niet altijd goed op de website te zien is of een geplande avond doorgaat.
Het bestuur geeft aan hier aandacht aan te schenken.
Deze keer was Jan Hoogerhuis onze veilingmeester. Met zijn
voortvarendheid probeerde hij de kavels aan de leden te slijten. De
voorbereidingen voor de bingo-avond in december zijn gestart.
November
Op 3 november komt het kabinet met een tijdelijke verzwaring van de
Corona-maatregelen. Voor de Vereniging is dan onderstaande maatregel
van kracht: groepen binnen mogen vanaf 4 november niet groter zijn dan 2
mensen.
Concreet betekent dit dat de novemberavond wordt geannuleerd. De leden
worden d.m.v. een bericht op de hoogte gebracht.
In de Lekbode is al een vooraankondiging te lezen voor de bingo-avond.
Als bijlage is de begroting van 2021 toegevoegd.
December
Elk lid kon zich opgeven voor de bingo-avond. Daar er een beperking is om
niet meer dan 30 personen bij elkaar te komen was intekening een vereiste.
Negen leden geven zich op. Ook deze avond gaat niet door en begin
december ontvangen alle leden een brief hierover.
In het schrijven wordt tevens vermeld dat er op de begroting geen reacties
zijn binnengekomen. Een prettige mededeling in deze barre tijden is dat er
schenkingen in de vorm van een aantal DAVO-albums en stockboeken zijn
geschonken.
Agendapunt 4.3.4
‘’Nieuwtjesdienst’’ 2020
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Het jaar 2020 begon de Nieuwtjesdienst met 10 deelnemers.
De deelnemers wonen zeer verspreid: niet alleen in Wijk bij Duurstede,
maar ook in De Bilt, Utrecht, ’t Goy, Langbroek en Scherpenzeel.
Omdat in 2020 nauwelijks clubavonden konden worden georganiseerd
konden de afleveringen alleen maar plaatsvinden per post of aan huis bij de
deelnemers. Ondanks de lockdown zie je dan nog eens wat van de wereld
en blijft de auto in conditie.
PostNL laat niet na telkens weer meer en nieuwe (soms dure) zegels en
speciale uitgiften te bedenken: “De Fabeltjeskrant” en “Treinen en
Treintrajecten” zijn daar voorbeelden van,
De velletjes in het kader van de serie : ‘’Beleef de Natuur” vinden grif
aftrek.
Helaas moet worden geconstateerd dat het contact met de klantenservice
van PostNL nogal eens te wensen over laat: men doet zijn best maar de
organisatie is lang niet optimaal. Dat geeft veel overbodig werk en irritatie.
Door overlijden en opzegging is het aantal deelnemers gedurende het jaar
teruggelopen tot 8; voorts zijn in een enkel geval de bestaande
abonnementen verminderd.
Agendapunt 4.3.5
Verslag commissie ‘’Taxaties en Nalatenschappen’’ 2020
Gedurende het jaar 2020 bestond de commissie uit Che Chow Li, Han
Mulder en Henk van der Grind.
Tweemaal is een verzoek ingekomen voor het verrichten van een taxatie.
Het eerste verzoek is weer ingetrokken en het tweede verzoek kon niet
leiden tot een taxatie: in verband met de corona-maatregelen was het niet
mogelijk een echte taxatie te verrichten. In plaats daarvan is tijdens een
privébezoek door een van de leden van de commissie een blik op de
collectie geworpen en geconcludeerd dat er weinig interessants of van
waarde bij zat en in verband daarmee heeft de (on)gelukkige eigenares
besloten de dozen weer op zolder te zetten.
Al met al een jaar van lock-down, ook voor de commissie. We hopen op

betere tijden.
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Einde van een tijdperk: niets is voor eeuwig.
125 jaar postbezorging in de Biesbosch
Op 31 maart 2020 voeren postbodes Ludwig Engst en Cor de Wijs voor het
laatst uit voor hun vaste postronde door de Biesbosch. Daarmee kwam een
einde aan 125 jaar postbezorging per boot in het natuurgebied. Het
postzegelvel van ontwerper Sandra Smulders en het kunstwerk van Joris
Gaymans zijn blijvende herinneringen aan deze unieke posttraditie. Wil je
hier meer over lezen?
Een uitgebreid verslag vindt u in Collect nr 107 op pagina 14.
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Van de veilingmeester

door John de Vries

De septemberveiling hebben we weer gehad. De koopjesjagers hebben hun
slag geslagen. We hebben de komende veiling meer voor hen in petto. Er is
best aardig verkocht.
We hebben geen grote veilingen meer in oktober. De vraag is, of we die
ooit nog gaan organiseren. Daarvoor is onze vereniging langzamerhand te
klein en het ingezonden materiaal helaas niet toereikend. Het is zelfs een
hele uitdaging om een ‘kleine’ veiling in elkaar te zetten. Tachtig kavels per
veiling lijkt me voorlopig het enig haalbare, willen we tenminste door het
verenigingsjaar heen nog wat materiaal van kwaliteit ter verkoop
aanbieden.
Wij hebben de komende oktoberveiling gevuld met mooi ouder Nederland
voor een inzetprijs van een halve euro uit een partijliquidatie. Ook wat
oudere fdcs voor een beestachtig lage prijs (wel beschreven natuurlijk!) en
postzegelboekjes. Een plukje Aruba. Verder wat Duitse Rijk en
Duitsland(o.a. mooi Bund) met aardige series. Snuffel daarnaast ook
uitvoerig in de restanten, stockboeken en opruimkavels. Er zit werkelijk
leuk spul tussen en, zoals u van ons gewend bent, voor een aantrekkelijke
inzetprijs.
Doe er vooral uw voordeel mee! Denk eens aan het plezier, dat u beleeft,
wanneer uw verzameling aangevuld wordt met een prachtstuk.
Kom kijken en kopen en breng vrienden en kennissen, ook verzamelaars,
mee. Het is de moeite waard! Onze veilingkosten zijn overigens nog steeds
maar 5%!
Tot binnenkort.
Schriftelijk of per e-mail bieden kan ook!

e-mail: vriesjg@casema.nl
Tel. 0343-539944
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* = ongebruikt met plakker
kavel omschrijving
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

p.f. = postfris
uitv.

ned-nw-guinea nr. 38-40
ned-nw-guinea nr. 22-24
ned-nw-guinea nr. 21 stempel manokwari
curacao nr. 12
curacoa nr. 182-184 luxe
ned-antillen nr. 265-268
ned-antillen nr. 275-290
suriname nr. 274-275
ned pzb 6a
pzb 7a
pzb 13a
ned nr. 44 fraai mist een tandje
nr. 90-92
nr. 104
nr. 318-322 prachtexemplaren
bayern mi nr. 116II-135II
hannover mi nr. 23y
reich mi nr. 410-422
reich mi nr. 569-70 en 571-72
reich mi nr. 573-75 en 584-85
reich mi nr. 634y-642y
reich mi nr. 691
all besetzung nr. 103-105
bund mi nr. 143-146
bund mi nr. 205-208
ned fdc E19 beschreven
fdc E21 beschreven
fdc E23 beschreven
ned nr. 2046 blok èn fdc
ned collectie kinderblokken
ned nr.102-103
nr. 114-120
nr. 129
nr. 132-133
nr. 139-140
nr. 141-143
nr.. 159
nr. 163-165
nr. 181
nr. 191
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0 = gebruikt
cat.wrd inzet

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

6,60
45,00
4,00
60,00
3,60
10,00
20,50
3,00
6,50
4,50
20,00
100,00
6,00
100,00
45,00
10,00
4,50
35,00
7,60
10,00
14,00
2,00
11,00
85,00
40,00
65,00
85,00
60,00

pfr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hoog
14,00
10,70
10,00
26,50
6,00
16,00
12,00
10,00
15,00
22,00

0,75
4,50
1,00
6,00
1,20
1,00
2,00
0,50
1,00
1,00
3,50
5,00
1,00
5,00
15,00
2,25
1,00
3,50
1,50
2,00
5,00
0,50
3,00
8,50
4,00
6,50
8,50
6,00
1,00
8,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

kavel
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

omschrijving

uitv.

nr. 166-168
nr. 195
nr. 199-202
nr. 199-202
nr. 231
nr. 238
tsjechie 3 autombkjes roofvogels
zweden 1989 spec uitgifte blokken en zegels
zweden 2 blokken en een boekje
belgie partij frankeergeldig
aland blokken en zegels
oostenrijk partij zegels en swarofskiblok
verenigd europa partij zegels diverse landen
suriname onafhankelijk 4 series
partij fdcs uit e38-e60 beschreven
ned. 18 kinderbedankkaarten
prestigeboekje PR 15
scandinavie partij blokken etc.
aruba nr. 34-36
aruba nr.37-39
aruba nr. 40-43
aruba nr. 44-45
aruba nr. 46-48
alban/spanje op kaartje
joegoslavie mi blok 39
oostenrijk en diversen op stockkrten
canada 2 stockkrt veel pfr
duitsl/franse zone op stockkrt
bund series op kaartje
ned stockbk vnl blokken
diversen in stockbk
div poststukken in map en div
bund in stockboek
frankr in stockboek
wereld blokken van vier in stockboek
ned doubletten in stockboek
wereld in stockbkje veel motief
diversen in doos wo series pfr
diversen in doos afgeweekt
diversen vellen in map oa serie nw-guinea
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0
0
0
0
0
0
pfr
pfr
pfr
pfr
pfr/0
pfr
pfr
pfr

cat.wrd
7,50
18,00
10,00
10,00
11,50
20,00

149,00
pfr
o
pfr
pfr
pfr
pfr
pfr

16,00
6,00
6,00
8,00
3,50
5,50

pfr
hoog
0
120,00
30,00

hoog

inzet
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
1,00
2,00
1,00
5,00
1,00
3,00
2,00
2,00
10,00
10,00
2,00
3,00
0,65
0,65
0,85
0,40
0,60
0,50
BOD
1,50
3,00
2,00
3,00
5,00
3,00
2,00
10,00
5,00
2,00
6,00
1,50
5,00
4,00
1,50

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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aangesloten bij de Koninklijke Bond van Filatelistenverenigingen te Houten
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Website: www.fv-wbd.nl
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Kopij graag binnen voor
het eind van de maand.
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