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Bestuur 
 

Voorzitter Wim van den Boogert wimvdboogert@gmail.com 010 - 470 56 24 

Secretaris  Cor Bos  secretaris@pzv-vlaardingen.nl 06 - 81 551 893 

Penningmeester Franco Jongeneel penningmeester@pzv-vlaardingen.nl 06 - 29 479 765 

Hoofd Rondzending Ger van der Bent ageron@live.nl 010 - 435 26 35 

Redactie Clubblad  Cor Bos boscor@planet.nl 06 – 81 551893 

Bestuurslid toegev. Guus de Ruiter g.de.ruiter@zonnet.nl 06 - 53 661 487 
 

Rondzendingen 
 

Rondzendcommissaris Vlaardingen Centrum, Westwijk & Maassluis Ger van der Bent 010 - 435 26 35 

Rondzendcommissaris Vlaardingen Ambacht en Holy Peter Overgaauw 06 - 12 451 800 

Rondzendcommissaris Schiedam Wim den Boogert 010 - 434 39 84 

Rondzendcommissaris Spijkenisse, Heenvliet & Poortugaal Chris Wiegant 0181 - 63 29 79 

Rondzendcommissaris SvF – Landelijke rondzending  Henk de Heer 06 - 17 419 380 
 

Serviceafdelingen 
 

Veilingmeester Michel Slinger m.slinger@upcmail.nl 06 - 28 592 761 

Veilingmeesters Schriftelijke Veilingen 

 Franco Jongeneel penningmeester@pzv-vlaardingen.nl 06 - 29 479 765 

 Wim van den Boogert wimvdboogert@gmail.com 010 - 470 56 24 

Webmaster Ger van der Bent ageron@live.nl 010 - 435 26 35 

Ruilbeurs Wim van den Boogert wimvdboogert@gmail.com 010 - 470 56 24 

Ledenadministratie Franco Jongeneel penningmeester@pzv-vlaardingen.nl 06 - 29 479 765 

Promotie Cees Verkerk verkerkca@outlook.com 06 - 19 932 234 

Distributie maandblad Peter Gardenier, Peter Overgaauw en Wim van den Boogert 

 
Lid worden? Bel even met Franco Jongeneel tel. 06 – 29 479 765 of stuur een e-mail naar: 
penningmeester@pzv-vlaardingen.nl  
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor doorlopende kalenderjaren, behalve bij opzegging vóór 
1 november. De contributie bedraagt € 43,50 per jaar voor leden met het maandblad Filatelie en 
zonder dit blad €22,50 per jaar. De contributie dient vóór 1 maart te zijn voldaan. Indien binnen  
1 maand na de aanmaning de contributie niet is voldaan, zal het lidmaatschap conform de statuten 
worden beëindigd. 
 

Contributie:  NL87INGB0002997985 t.n.v. FILATELISTENVER VLAARDINGEN EO. 
Rondzending SvF:   NL87INGB0002997985 t.n.v. FILATELISTENVER VLAARDINGEN EO 
Rondzending V&O:  NL26INGB0003182316 t.n.v. FILATELISTENVER VLAARDINGEN EO 
 
Website: www.pzv-vlaardingen.nl KvK-nummer 40385226 
Verenigingsregistratienummer Samenwerkingsverband Filatelie: 911 
Corr. adres: Secretaris Filatelistenvereniging V&O, Merellaan 112, 3145 XG Maassluis 
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 Beste leden en belangstellenden, 
 
De kop is er af, de eerste verenigingsavond was weer succesvol, een hoge opkomst en een 
ouderwetse omzet van de veiling. 
 
Guus liet op de januari bijeenkomst, als alternatief voor een tentoonstelling, zien dat je ook met 
beperkte middelen op een leuke manier een deel van je verzameling kan tonen.. 
Dit is misschien voor leden die nog twijfelden een manier om een deel van hun verzameling te laten 
zien en er wat over te vertellen.  
 
Het kan op de jubileummiddag 25 maart, maar bijvoorbeeld ook op een verenigingsavond, ik denk 
dat je in een half uur toch een duidelijke toelichting kan geven, denk er eens over na. 
Wie hier iets voor voelt kan contact opnemen met het bestuur. 
 
Nog een herinnering > de jubileummiddag nadert met rassen schreden en voor wie het nog niet 
heeft gedaan, U heeft nog tot 15-02-2023 de tijd om aan te melden. 
 
Met vriendelijk groet, 
Wim van den Boogert 
 
 

Algemene Ledenvergadering 
Datum: dinsdag 21 februari 2023. 20.00uur 
Plaats: bijzaal Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen.  
 

Agenda: 

1.  Opening 

2.  Mededelingen Bestuur 

3. Verslag vorige vergadering  

4. Verslag Penningmeester 

5. Verslag Hfd. Rondzendingen 

6. Verslag Secretaris  

7.  Rondvraag  

Korte pauze 

8.  Verloting 

9.  Veiling 484 

10.  Sluiting 



Filatelistenvereniging Vlaardingen & Omstreken 

blad 4 

 

Verslag van de vergadering van de Filatelistenvereniging V&O, gehouden op 17 februari 2023 
om 20.00 uur aan de Burgemeester Verkadesingel te Vlaardingen. 
  
Voorzitter: Wim van den Boogert  
Notulist: Cor Bos  
 
1. Opening 28 l 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering. Er zijn 38 leden aanwezig.  
Ontvangen afmeldingen van Cees Verkerk, Theo van Dijk (ziekenhuis) en Wim den Boogert. 
 
2. Mededelingen van het Bestuur 
Gelukkig is er ook weer een nieuw lid aangemeld; de heer Bertus Boon. Hij is ook aanwezig in de 
zaal en wordt welkom geheten. Tevens is Jan de Boer na een lange afwezigheid van ca. 2 jaar 
weer aanwezig op de clubavond. 
Guus de Ruiter laat een mooi voorbeeld zien van hoe een verzameling in een  show-map eruit kan 
zien. Hij zal zeker op de jubileum middag 25 maart worden gepresenteerd aan belangstellenden.  
Franco geeft aan dat ons ledental per 31 december .j.l. helaas door de 100-grens is gevallen en 
vraagt nogmaals het contributiegeld voor 2023 over te maken uiterlijk op 28 februari a.s. 
( U wilt toch niet naar een feestje zonder betaald te hebben !!! ) 
 
3. Verslag van de vorige vergadering 
Het verslag van de vorige vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd. Er zijn geen vragen of 
opmerkingen en derhalve wordt het verslag goedgekeurd. 
 
4. Rondvraag 
Er zijn geen vragen of opmerkingen uit de zaal. 
 
Korte pauze  
 
5. Verloting 
Om 20.30 uur wordt de bijeenkomst voortgezet met de gebruikelijke verloting.  
 
6. Veiling 
Rond 21.00 uur start de veiling onder leiding van veilingmeester Michel Slinger en wordt daarbij 
geassisteerd door de Franco en Wim. 
In totaal worden 114 kavels verkocht (55%) met totale omzet van € 748,45 incl. toeslag. 
Het is lang geleden dat er zo’n hoge omzet was en is mede te danken aan de verkoop van de 
(oude) Michel catalogi i.v.m. aanschaf van recenter jaartal voor de vereniging. 
 
7. Sluiting 
Om ca. 22.00 uur sluit de veilingmeester de veiling en gaat iedereen tevreden huiswaarts. 
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Noteer in uw agenda:  
dinsdag 21 februari 2023 om 20.00 uur clubavond met veiling 
zaterdag 22 april 2023 ruilmiddag 
 

Veilinglijst 484 
Als bijlage toegevoegd. 
 

SvF- Rondzending 
Geniet u ook zo van de rondzending? Lekker snuffelen in de boekjes? 
Onze vereniging neemt ook deel aan de rondzending van het Samenwerkingsverband Filatelie 
Henk de Heer is hiervoor de coördinator. 
Wil je ook deelnemen aan deze rondzending? Neem dan even contact op met Henk. Het is de 
moeite waard. De contactgegevens van Henk vindt u op blad 2 van dit blad. 
Met name voor de regio Schiedam wil Henk er graag nog een aantal leden erbij hebben ivm  
nu wel een heel snelle rondgang van de boekjes. 

 
 
 

 
 

Hier kunt u alle vragen kwijt aan medefilatelisten, zolang het maar met postzegels heeft te maken. 
Misschien bent u op zoek naar een zegel die niet op de veiling wordt aangeboden en ook tijdens 
de ruilmiddag niet is te vinden. Zo'n zegel kan best bij één van de leden thuis aanwezig zijn en  
niet past in zijn eigen verzameling.  
 
Deze keer een oproep van ons lid Theo van Dijk. Hij zoekt de volgende postzegels van Maleisie  

Perak> Yvert no. 119 / Michel no. 123 Het betreft de 2cent. 

Sarawak> Yvert no. 226A / Michel no. 226  
 en Yvert no. 227A / Michel no. 227  

Trengganu > Yvert no. 109     
 
Reacties graag sturen naar dijkleerdam@upc.mail  
 
Heeft u ook een vraag of iets aan te bieden op filatelistisch gebied. Stuur uw vraag of aanbod naar 
boscor@planet.nl  om op deze pagina te worden vermeld. 
 
 

 

 

mailto:dijkleerdam@upc.mail
mailto:boscor@planet.nl
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Contributie 2023. 
Beste leden,  

De contributie bedraagt vanáf 1 januari:   

Voor alle leden mét het maandblad Filatelie € 43,50. Voor alle leden zonder 

maandblad € 22,50.  

Wilt u het bedrag ná 1 januari, maar hooguit vóór 1 maart 2023 overmaken op 

rekeningnummer: NL87 INGB 0002 9979 85 t.n.v. Filatelistenvereniging 

Vlaardingen & Omstreken o.v.v. contributie 2023. 

Rooster voor 2023  

Voor degenen die alvast hun agenda willen vullen met de data voor de rest van het jaar (altijd op 

de 3e dinsdag van de maand) volgt hierbij een opsomming en tevens voor  de geplande ruildagen. 

(altijd de 4e zaterdag van de betreffende maand) 

Verenigingsavonden   Ruildagen 

17 januari     28 januari 

21 februari 

21 maart 

18 april     22 april 

16 mei 

20 juni  

Juli  >  geen bijeenkomst  

Augustus  >  geen bijeenkomst 

19 september 

17 oktober     28 oktober 

21 november     25 november  

19 december 
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Hoera, 50 jaar, het komt er aan. Volgend jaar 
maart is het feest.  
50 jaar Filatelistenvereniging Vlaardingen & 
Omstreken, dat willen we niet zomaar voorbij 
laten gaan. 
 
Dus, wat doen we????? We organiseren een 
feestje. 
 
Wanneer:  op zaterdag 25 maart 2023 

Waar: in Partycentrum ’t Prikkewater, 
Koningin Wilhelminahaven ZZ 3 
3134 KG Vlaardingen 

Voor wie: voor de leden en één introducée per lid 

Hoe laat: vanaf 14.00 uur de inloop en de officiële opening om 15.00 uur 

Aanmelden: ja, dat moet u wel even doen want zonder aanmelding geen toegang 

Hoe: stuur een e-mail aan 50jaarveno@gmail.com met daarin uw naam en de naam 
van uw introducée. 

En verder?  

Verdere bijzonderheden volgen de komende maanden. Maar voor nu 
is het belangrijk dat we weten op hoeveel bezoekers we kunnen 
rekenen. Dus wacht niet te lang met aanmelden, doe het gelijk of in 
elk geval voor 15 november. 

Geen e-mail?  

Geen nood! Een belletje naar Guus de Ruiter  06 53 661 487 of een 
briefje naar de vereniging is ook prima. 
 
Met groet, de feestcommissie 

mailto:50jaarveno@gmail.com
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Jubileumtentoonstelling 

Een ieder die een A4 show-map wil maken en presenteren op ons jubileumfeestje kan zich kenbaar 

maken aan mij via de mail boscor@planet.nl met graag  ook een opgave van de inhoud, zodat ik  

melding hiervan kan maken in het clubblad. Het zou leuk zijn om meerdere presentaties te kunnen 

laten zien. Tot nu toe hebben zich (slechts) 2 kandidaten aangemeld te weten; Guus de Ruiter en 

Cees Verkerk. Hopelijk blijft het niet bij 2 leden en wil ik iedereen nogmaals aansporen om hieraan 

deel te nemen omdat het leuk is om mede-filatelisten iets van jouw verzameling te laten zien. 

Verslag van de Secretaris  
 
Verenigingsavonden 
Het jaar 2022 was gelukkig weer een normaal jaar zonder allerlei Corona beperkingen en de 
maandelijkse bijeenkomsten zijn goed bezocht. Helaas kan dat niet worden gezegd van de 
ruilbeursdagen. Hierdoor heeft het Bestuur moeten besluiten om het aantal dagen in 2023 terug 
te brengen naar 4 middagdagen    
 
Leden 
Het afgelopen jaar zijn er relatief veel leden overleden (gevolgen van Corona?) namelijk 7 in totaal, 
te weten : de heer Steijl, de heer  v/d Pols, de heer Jacobs, de heer Kalf, de heer Donker, de heer 
Brekweg en de heer v/d Zwan. 
Twee nieuwe leden hebben zich aangemeld en helaas werden vijf leden om uiteenlopende  
redenen op eigen verzoek als lid uitgeschreven. Het resultaat hiervan is dat het ledenbestand op 
 31-12-2022 staat op 99 leden (voor specificaties zie de lijst van de Penningmeester) 
 
Bestuur 
Het afgelopen jaar hebben 2 mensen (helaas) besloten om hun functie in het Bestuur op te zeggen. 
Als eerste Mario Fabbro, die heeft aangegeven per direct te stoppen en tevens zijn lidmaatschap 
heeft opgezegd om meer tijd te kunnen besteden aan zijn andere hobby’s. Ten tweede heeft Ger 
van der Bent ook aangeven om met dezelfde reden na 20 jaar te willen stoppen aan het einde van 
het seizoen medio 2023. Gelukkig is het gelukt om voor zijn functie als hfd. Rondzendingen 
hiervoor een vervanger te vinden in de persoon van Nely Schaper. 
Guus de Ruiter had eerder al aangegeven dat hij zijn bestuurswerk na 2 termijnen neerlegt, na de 
activiteiten rond het Jubileum in maart 2023 treed hij af. Dit betekent dat het Bestuur vooralsnog 
doorgaat met 3 Bestuursleden in de functies van respectievelijk Voorzitter, Penningmeester en 
Secretaris. 
 
50 jarig Jubileum in maart 2023 
Het Bestuur is achter de schermen volop bezig met de voorbereiding van diverse activiteiten. 
m.b.t. de viering van dit jubileum (zie elders in het blad), met als extra vermelding dat Guus  
de Ruiter al druk bezig is met het schrijven van een Jubileumboek. 
 
Cor Bos – secretaris 

mailto:boscor@planet.nl
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    Financieel jaaroverzicht 2022 Overzicht 2023 

       

Overzicht inkomsten Begroot 2022       Werkelijk 2022    Begroot 2023 

       

Contributies     €       1.975,00   €           1.963,50   €        1.850,00  

Contributies Maandblad Filatelie  €          600,00   €              786,75   €           652,50  

Advertenties    €          195,00   €              165,00   €           165,00  

Veiling opslag 7 %  €          210,00   €              289,75   €           315,00  

Veiling afdracht 3 %  €            90,00   €              124,35   €           135,00  

Rondzending-Filatelisten V&O  €          200,00   €              200,00   €           200,00  

Landelijke Rondzending SvF  €                  -     €              768,30   €                  -    

Schriftelijke Veiling 10%  €            45,00   €                96,80   €             50,00  

Diverse baten (kavels clubkas)    €                39,85   €           100,00  

     €                  -     €                      -     €                   -    

Totaal van de inkomsten  €      3.315,00   €           4.434,30   €        3.467,50  

          

Overzicht uitgaven Begroot 2022 Werkelijk 2022 Begroot 2023 

       

Zaalhuur Bethelkerk  €          690,00   €              765,00   €           850,00  

Zaalhuur Ipse den Bruggen   €          350,00   €              250,00   €           200,00  

Drukkosten clubblad  €          240,00   €              167,00   €           150,00  

Bestuurskosten  €          450,00   €              346,25   €           300,00  

Veilingkosten     €          160,00   €              153,68   €           160,00  

Prijzen / Attenties  €          475,00   €              288,50   €           450,00  

Afdracht SvF / Verzekering  €          800,00   €              784,23   €           800,00  

Landelijke RZ - SvF Afdracht  €                  -     €              732,07   €                  -    

Catalogi     €            75,00   €              475,00   €             75,00  

Kantoorbehoeften  €          125,00   €              297,39   €           125,00  

Rondzending, lokaal & SvF  €          190,00   €              225,00   €           200,00  

Bankkosten    €          210,00   €              230,44   €           250,00  

Diversen      €          130,00   €              226,56   €           130,00  

        

Totaal van de uitgaven  €      3.895,00   €           4.941,12   €        3.690,00  

       

Van of naar reserveringen  €         580,00-  €              506,82-  €          222,50- 
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Jubileumfonds Per 01-01-2022 Per 31-12-2022 Per 31-12-2023 

Beginsaldo Jubileum  €      5.930,60    €        5.083,60  

Toevoeging Jubileumfonds  €      1.000,00     

Uitgave Jubileumboek    €           1.670,97    

Aanvraag ISBN-nummer   €              129,06    

Uitgave zwarte presentiekaartjes   €                15,60    

Uitgave luchtkussenenvelop   €                31,80    

Totale uitgave 2022   €           1.847,43    

Eindsaldo Jubileum  €      6.930,60   €           5.083,17   €               -    

       

Eindsaldo 31-12-2022  €    13.114,37     

Eindsaldo 31-12-2021  €    15.468,62     

Resultaat 31-12-2022  €      2.354,25-    

       

Veiling verkoop - Zaal  €      3.000,00   €           4.138,40   €        4.500,00  

Veiling verkoop - Schriftelijk  €         400,00   €              967,25   €           500,00  

Totaal      €           5.105,65   €        5.000,00  

       

Samenstelling bezit Per 01-01-2022 Per 31-12-2022 Per 31-12-2023 

Jubileumfonds - 50 jaar 2023  €      5.930,60   €           5.083,17   €                  -    

Automatiseringsreserve   €           1.000,00    

Strategische reserve  €      6.500,00   €           6.500,00   €                  -    

Algemene reserve  €      3.038,02   €              531,20    

Totaal    €    15.468,62   €         13.114,37    

       

Liquide geldmiddelen Per 01-01-2022 Per 31-12-2022   

Kas   €         382,05   €           1.563,60    

ING Zakelijke rekening  €      3.547,96   €           2.012,16    

ING Zkl Spaarrekening  €    11.538,61   €           9.538,61    

Totaal    €    15.468,62   €         13.114,37    

     
Toelichting Financieel jaaroverzicht 2022 
 
  

Inkomsten 
 
Contributie:  Ontvangen contributies: leden met en zonder maandblad.  
Advertenties:  Ontvangen advertentiegelden.   
Veiling opslag 7%  Opslag over veilingaankopen.       
Veiling opslag 3%  Opbrengst na afdracht inzenders.  
Rondzending   8%  Opbrengst na afdracht inzenders.   
Schr. Veiling  10% Opbrengst na afdracht inzenders.                              
Diverse baten:  Kavels clubkas.  
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Uitgaven 
 
Zaalhuur veiling: Negen verenigingsavonden in de Bethelkerk.   
Zaalhuur ruilbeurs: Vijf ruilbeurzen in Scala Ipse de Bruggen.    
Clubblad Kerk: Drukkosten verenigingsblad in de Bethelkerk.      
Bestuurskosten:  Vergoedingen, consumpties. 
Veilingkosten: Cartridges, vergoeding veilingmeester, pinkosten, netwerkprobleem, 

laptop, veilingkratten.   
Prijzen / attenties:  Prijsjes loterij, insteekkaarten, kerstattentie bestuur en vrijwilligers.      
Verzekeringen: Afdracht lidmaatschap/verzekering Samenwerkingsverband Filatelie. 
Catalogi:  Aanschaf catalogi in beheer bij veilingmeester(s).  
Kantoorbehoeften: Cartridges, papier, enveloppen, etiketten, geldkist, papier, postzegels,  

rekenmachine, pen etc.     
Kosten rondzending: Vergoedingen rondzendleiders en commissarissen. 
Diversen:  Abonnement website, Office-licentie, februari en decemberborrel. 
Bankkosten:  Beheer ING betaal- en spaarrekening.  
Reservering: Resultaat € - 506,82. Vanwege enige jubileumuitgaven (€ 1847,43) 

neemt het totale financiële vermogen af met € 2354,25.  
 
Reserveringen (samenstelling bezit V&O) 
Jubileumfonds:             Voor het 50-jarig jubileum.   
Strategische Reserve:   Benodigd ter ondersteuning voor de club in moeilijke tijden!   
Algemene Reserve:      Om onverwachte kosten tijdens het lopende jaar op te vangen. 
 

 
Bijzonderheden 2022;  
 

• Afgelopen jaar hebben we op januari na weer als vanouds kunnen draaien. De uitgestelde 
decemberborrel werd in februari gehouden en uiteraard ook in december.  

• Opbrengst van de landelijke rondzending is € 36,23, dat is 5% vd totale omzet.  

• Aanschaf rol frankeerzegels voor de clubbladen.   

• Op de valreep is de 15-delige Michel Europa catalogus vernieuwd en ook de Duitsland 
catalogus. Vorig jaar kon deze set niet compleet geleverd worden.     

• De oude 7-delige catalogus zal op de veiling ter verkoop worden aangeboden.    

• Ook dit jaar een aantal uitgaven voor het 50-jarig Jubileum.   
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Overzicht verhouding inkomsten / uitgaven van de afgelopen jaren. 

 

 

Overzicht veilingomzetten van de laatste 20 jaar.  

 

In deze 2e grafiek duidelijk herkenbaar: de Coronajaren 2020 en 2021. 
Afgelopen jaar een redelijk herstel.   
 
Namens het bestuur, de beste wensen voor ons Jubileumjaar 2023.   
F.C. Jongeneel, penningmeester. 
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filatelisten vereniging    VLAARDINGEN en OMSTREKEN  

       

 OPGERICHT   27 maart 1973    Verslag rondzending 2021 / 2022  

       

 Leden in bezit van stempel  74 Tijdens het seizoen vervallen lidmaatschappen zijn hierin niet verwerkt 

 Deelnemers rondzending  57 Is variabel gedurende het seizoen 

 Aantal secties  11     

 Gemiddeld doorlopen secties  5,54 11  is het hoogst haalbare aantal secties wat een kistje kan doorlopen  

 Aantal kistjes in rondzending  33     

 Gemiddeld aantal kistjes per 
lid RZ  16,62 33   kistjes kunnen maximaal ingezien worden  

 Waarde ingezonden boekjes   €   26.126,10      

 Verkocht      €     4.597,10      

 Verkocht in procenten  17,60%     

 Uitbetaald aan inzenders   €     4.229,33      

          

 Bruto vergoeding vereniging   €        367,77  8% van het Verkocht bedrag is de vergoeding voor de vereniging 

 Huishoud boekje rondzending   €        165,16- Uitgaven, bankkosten en rente 

 Verschil teveel / te weing 
betaald   €            8,85  Verschil tussen betalingen en verkocht (negatief is teveel ontvangen) 

 Nabetalingen vorig seizoen   €                -    Betalingen binnen gekomen na afsluiten van het vorig seizoen 

 Netto vergoeding rondzending   €        193,76  Netto opbrengst dit seizoen 

 Overgemaakt naar centrale 
kas   €        200,00  Afgestort geld naar de penningmeester 

 Seizoen kas     €            6,24-     

 Begin bedrag    €          24,84  Het start bedrag rondzending buiten de boekjeskas 

 Kas     €          18,60  Dit is de einde seizoen kas bij hoofd rondzending 

       

 Door de inzenders worden de boekjes en plakkers gekocht bij de vereniging.   

 De plakkers worden tegen inkoop verstrekt en de boekjes tegen kostprijs.   

 Betalingen per bank worden bijgeschreven in het huishoudboekje.  

 De omzet wordt bijgehouden in een tweede kas.     

 Tweede kas einde seizoen:   €        867,28   Vorig seizoen was deze € 567,00  

 De waarde van de onverkochte boekjes, plakkers en stempels kunnen hierbij opgeteld worden.  

 Totale waarde einde seizoen:   €        891,38   Vorig seizoen was deze € 788,90  
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 Bij aanvang van het seizoen zijn 360 boekjes in 31 kistjes ter rondzending aangeboden.   

 Dit seizoen werkten wij met 12 boekjes in een kistje in plaats van de gebruikelijke 14  

       

 De rekeningen voor het betalingsverkeer rondzending komen ten laste van het huishoudboekje.  

 Deze kosten nemen jaarlijks toe door verhoging door de banken (witwas / fraude controle en vaste kosten.).  

 In enkele jaren zien wij een verdubbeling tot nu ongeveer € 22,00 per maand.  

       

 Er is een verschil te zien bij teveel / te weinig betaald.     

 Het verschil is ontstaan door leden die kleine bedragen teveel of te weinig betalen.  

 Grote verschillen worden verrekend en kleine meegenomen naar een volgend seizoen.  

       

 Vorig seizoen zagen wij een verkoop van € 4622,70 en zien wij nu een vermindering van € 25,60  

       

 Uiteraard is dit alles mede haalbaar door de inzet van de commissarissen en de aangesloten leden.  

 Daarvoor mijn dank,      

       

 Met vriendelijke groet,      

       

       

 Ger van der Bent (hoofdrondzending)     
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Postwaardestuk 

Kaart of envelop met waarde-indruk 
Een postwaardestuk is een kaart 
of envelop waarin een indruk of opdruk 
van een postzegelbeeld is aangebracht. 
Postwaardestukken worden uitgegeven 
door een postale autoriteit. Vaak is dit 
een zegelbeeld, dat door de postdienst 
ook gebruikt werd voor postzegels maar 
er zijn ook andere ontwerpen gebruikt. 
Ook in Nederland zijn speciaal ontworpen waardestempels gebruikt. 

Eerste postwaardestukz 
De eerste postwaardestukken voor algemeen gebruik waren Britse enveloppen en postbladen in 
zwart en blauw met een ontwerp van William Mulready. De afbeelding op het eerste 
postwaardestuk was een allegorische voorstelling, waarop Brittannia gevleugelde boden uitzendt 
naar de uithoeken van het Britse imperium. Vreemd genoeg had de Engelse 
posthervormer Rowland Hill aanvankelijk meer vertrouwen in de Mulready-postwaardestukken, dan 
de door hem bedachte postzegels. De Mulready's werden in 1841 ingetrokken en vervangen door 
enveloppen en postbladen, die alleen een afbeelding van een ingedrukte postzegel hadden. De in 
1841 verschenen Britse penny-envelop bleef tot 1902 in gebruik en is het langst in gebruik zijnde 
postwaardestuk ooit. 

Briefkaart 
De briefkaart is niet de oudste, maar wel de bekendste van de postwaardestukken. In Nederland 
werd de briefkaart in 1871 in gebruik genomen. Deze briefkaarten waren voorzien van een 
gebruiksaanwijzing, zodat de gebruiker kon lezen hoe hij of zij de briefkaart diende te gebruiken. 
Bekend bij verzamelaars van Nederlandse briefkaarten zijn ook de semi-officiële briefkaarten. De 
eersten werden uitgegeven door de vereniging Moed, Beleid en Trouw, ter gelegenheid van de 
inhuldiging van koningin Wilhelmina. De voorkant van deze briefkaart ziet er gewoon uit. Op de 
achterzijde is een speciale tekst afgedrukt. Later verschenen de Dorus Rijkers-kaarten. Dat waren 
particulier bedrukte briefkaarten. Ze werden ook niet op het postkantoor verkocht, maar door 
kantoorboekhandels. 
Briefkaarten verschenen ook met een toeslag voor een goed doel. De eerste door de PTT 
uitgegeven briefkaarten met toeslag verschenen in 1933 ter gelegenheid van het toenmalige 
Nationaal Crisiscomité. Vanaf 1937 verschenen in Nederland ook briefkaarten met een tekening op 
de voorzijde. Deze briefkaarten noemen we ook wel geïllustreerde briefkaarten. 

https://www.filahome.nl/postzegel-encyclopedie/mulready.htm
https://www.filahome.nl/postzegel-encyclopedie/rowland-hill.htm
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Krantenwikkel 
Een krantenwikkel was een adresbandje voor de verzending van kranten naar abonnees en andere 
belangstellenden. De eerste krantenwikkel met ingedrukt zegelbeeld verscheen in 1857 in de 
Verenigde Staten van Amerika. Noord-Duitsland volgde in 1868 en twee jaar later werd de 
krantenwikkel ook in Groot-Brittannië gebruikt. 
 
Andere typen postwaardestukken zijn o.a. verhuiskaarten en luchtpostbladen 
 
 

 
Postzegels Nederland 2010: Verzamelvel Mooi Nederland 

Vijf Nederlandse 

provinciesteden 

verzameld 
Op het verzamelvel Mooi 
Nederland 2010 zijn de 
eerder dit jaar verschenen 
vijf postzegels van de vijf 
Nederlandse 
provinciesteden 
bijeengebracht. In 2010 
werden Haarlem, 

Middelburg, Arnhem, Maastricht en Leeuwarden met een postzegel geëerd. De postzegels van de 
provinciesteden zijn te zien tegen een achtergrond van een kaart van Nederland. De vijf steden 
vormen op deze kaart, volgens de ontwerper, knooppunten in Nederland. 

Velrand verzamelvel 
Op de velrand zijn de silhouetten te zien van het Teylers Museum van Haarlem, de abdij van 
Middelburg, het Bonnefantenmuseum van Maastricht, ArtEZ hogeschool voor de kunsten van 
Arnhem en de toren Oldehove van Leeuwarden. Boven de postzegels zien we bovendien iconen 
en symbolen. We zien onder meer de toren de Lange Jan (Middelburg), de narrenkap van het 
carnavalsfeest in Maastricht, de zeventiende-eeuwse schilder Frans Hals uit Haarlem, de gouden 
schaats uit Leeuwarden en een boomtwijg met bladeren uit Arnhem. 
 
 

https://www.filahome.nl/postzegel-encyclopedie/velrand.htm
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Veel te zien 
Het verzamelvel van Mooi Nederland 2010 verscheen op 22 juni 2010 tegelijkertijd met de laatste 
plaatsgebonden uitgave met bekende plekken uit Leeuwarden. Er is weer veel te zien op het 
velletje, maar door de rustige opbouw is het toch een overzichtelijk geheel geworden. Opvallend 
zijn bovendien de tekstblokken met aanvullende informatie over de provinciesteden op de 
postzegels. 

Leeuwarden 
In tegenstelling tot de eerdere velletjes uit de serie Mooi Nederland 2010 wordt deze 
postzegeluitgifte op alle postkantoren in Nederland verkocht. De eerder uitgegeven  
 
postzegelvelletjes werden alleen verkocht in de plaats die op de postzegel stond afgebeeld. Het 
eerder genoemde velletje over Leeuwarden, dat ook op 22 juni verscheen, toont zoals te doen 
gebruikelijk weer enkele markante monumenten en plekjes. "Op de vijf postzegels vormen de 
gevels van enkele bezienswaardigheden op ingenieuze wijze een onverwachte nieuwe gevelrij," 
schreef de persdienst van TNT Post. De ontwerper heeft weer handig geknipt en geplakt. 

Oordeel 
Net als bij de eerdere postzegels in de serie Mooi Nederland het geval was, worden de postzegels 
gekenmerkt door een veelheid aan details. De fragmentarische opzet levert geen sterk eindproduct 
op. Er staan te veel bezienswaardigheden op een te kleine oppervlakte. Bovendien is er te weinig 
'binding' tussen de beeldelementen. Het velletje met de vijf postzegels levert wel een kleurrijk 
geheel op en zullen vooral door de inwoners van de betreffende plaatsen wel op prijs gesteld 
worden. 

Postzegels in detail 
Het verzamelvel Mooi Nederland 2010 werd gedrukt in offset door Joh. Enschedé Security Print in 
Haarlem op normaal postzegelpapier met fosforopdruk. De perforatie bedraagt 14,5 : 14,25. Het 
zegelformaat is 20,8 x 25,3 mm. De oplagecijfers van de velletjes Mooi Nederland 2010 zijn: 
95.000 (Haarlem), 90.000 (Middelburg), 94.500 (Arnhem), 97.000 (Maastricht) en 92.500 

(Leeuwarden). Van het verzamelvel werden 540.000 postzegelvelletjes gedrukt. 
 
 

 

https://www.filahome.nl/postzegel-encyclopedie/perforatie.htm


Filatelistenvereniging Vlaardingen & Omstreken 

blad 18 

 

 

 

 



  
 februari 2023 

blad 19 

 

 

Hier vindt u voortaan de vaste postzegelbeurzen / ruilmiddagen in de buurt. Hoeft u niet steeds te 
zoeken. Echter wel onder één voorwaarde: Dat u zelf eenmalig de informatie aanlevert. 
 
 Maassluis  KONINGSHOF, Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis. 
 Elke 2e zaterdag van de maand, van 12.00 tot 16.00 uur - Toegang € 1,00 Gratis parkeren. 
 Bereikbaar met bus 33 en/of 126, halte Uiverlaan en met de Hoekse Lijn, halte Maassluis West. 
 
Filatelistenvereniging IJssel- en Lekstreek 
Bijeenkomsten: meestal op de 4e maandag van de maand vanaf 19:00 uur zaal open begin 
20:00uur met kavel- en letterveiling 
Inloop middagen: 1e zaterdag van de maanden januari, maart en juni van 13:30-16:00 uur. 
Inloopavonden: 2e maandag van de maanden februari en april van 19:00-22:00 uur. 
Deze activiteiten: Buurthuis ‘De Wel” Bongerd 2a 2902 VK, Capelle aan den IJssel. 
 
Postzegelvereniging Philatelica Rotterdam 
Bijeenkomsten: elke 3e woensdag v/d maand, van 20:00-22:30 uur met veiling en kleine verloting in 
‘Het Enkpunt’ Dordtsestraatweg 800, 3075 BS Rotterdam. Openbaar vervoer bus76/lijn 25 
 
Postzegelvereniging De Maasmond 
Bijeenkomsten:elke 4e dinsdag van de maand met december afwijkend met veiling 
Alle activiteiten: ‘De Ontmoetingskerk’, Kon. Wilhelminalaan 1, 3201 CJ, Spijkenisse, 
 
 



 

 

 


