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N atuurlijk kijken we in dit eerste
nummer van 2008 even terug op de
Postzegeltotaaldag voor leden die het
hebben gemist.

En - eveneens - natuurlijk staan er weer
alle verslagen van het jaar 2007 in.
Die verslagen werden - voor het eerst -
tijdens de Algemene ledenvergadering
in februari niet allemaal voorgelezen.
Ze lagen vooraf ter inzage, maar nu
kunt u ze op uw gemak nog even in-
zien. Heeft u nog vragen, dan kunt u
altijd bij het bestuur aankloppen.

Ook traditie aan het begin van het jaar
op bladzijde 24: de lijst van de vele
vrijwilligers die helpen om onze ver-
eniging draaiende te houden.

Gelukkig is er ook nog wat ruimte
overgebleven voor huiselijk geweld.
Nee, schrikt u maar niet, we zijn niet
met elkaar op de vuist gegaan.
Onze voorzitter heeft weer een element
aan zijn reeks toegevoegd.
En... voor het eerst in kleur, dank zij de
gulle gevers aan het Kleur Fonds.
Kijkt u maar gauw naar het hart van het
blad! En op bladzijde 29.

Hans van Waveren heeft zijn leven
vorm gegeven in een doos! Gaat u
maar eens kijken, waar u die doos kunt
vinden, staat op blz. 15.

Gé van Albada heeft weer eens in zijn
vele poststukken geneusd en laat ons
een aantal opmerkelijke zaken zien.
Wat je er zeker van opsteekt is, dat je
heel goed op alle binnenkomende post
moet letten.
En nooit wat moet weggooien!

Nu ik dit schrijf - ‘Redactieve bijdrage’
is altijd mijn sluitstuk - schiet mij iets
te binnen.
Nergens heb ik gemeld dat de Persoon-
lijke postzegelvelletjes van Frederik
Kaiser zijn uitverkocht. Bij deze dus.
Het merendeel is gekocht door de
Leidse Sterrewacht. Wat die ermee van
plan zijn, vertel ik u nog wel een keer.

Al eerder noemde ik u de vrijwilligers.
Ook ‘de Sleutelpost’ komt niet tot
stand zonder vrijwilligers die mij voor-
zien van aardige bijdragen.
Ik hoop dat iemand de ‘noodkreet’ op
blz. 7 opmerkt en er iets aan doet.
Andere leuke stukjes mogen natuurlijk
ook. Doet u (weer) mee?

Veel plezier met nummer 173.
Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en
toezending van een bewijsexemplaar.

Redactieve

bijdrage
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maart 2008

21/22 15e Internationale Brievenbeurs - thema ‘Vervoer’
Sporthal ‘De Mammoet’, Calslaan 101 in Gouda

25 ledenbijeenkomst met 12e Grote Voorjaarsveiling
van 240 kavels (zie bijlage)
Bezichtigen: Rijn & Vliet - van 15.30-20.00 uur

29/30 Dag van de Jeugdfilatelie - ‘Filatelie Centraal’ in
Spoorwegmuseum Utrecht (zie blz. 13 en 16)

april 2008

8 bestuursvergadering

11-13 NVPH Show “Stamp Passion” in de Brabanthallen
in ‘s-Hertogenbosch (zie blz. 21)

28 bijeenkomst voor de Jeugd

22 ledenbijeenkomst met veiling

mei 2008

13 bestuursvergadering

23 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 174

26 laatste bijeenkomst dit seizoen
voor de Jeugd met grote Bingo

27 ledenbijeenkomst met veiling en beamer-presentatie
door Cees Janssen: ‘Prinsessenzegels 1946’

juni 2008

9 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 174

Zie ook de activiteiten op blz. 13 en 30

Agenda
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Onze maandelijkse bijeenkomsten
hebben altijd een veiling, soms een
dialezing of een andere attractie.
Plaats: recreatiezaal Verzorgingshuis
’Rijn en Vliet’, Aaltje Noordewier-
laan 1 te Leiden.
We beginnen om 20.15 u., maar de
zaal is al om 19.45 u. open, zodat u
de gelegenheid heeft om de veilingka-
vels te bekijken of iets te ruilen.

Bijeenkomsten

Bij overtreding van de voorschriften
gelden de volgende boeten:

bij te laat betalen van de aankoop
€ 0,25 per dag;

de rondzending te lang vasthouden
€ 0,15 per dag en

bij verzenden van een aanmaning
€ 0,50 voor porti- &
administratiekosten.

Rondzenddienst

fosforlamp en Gerard Slakhorst
catalogi: (071) 513 39 90

of Jan Pieters
(071) 576 17 26

watermerkzoeker
of signoscope: Frans Hemelop

(071) 521 29 38

literatuur: Bondsbibliotheek
Hoofdstraat 1,
3741 AC Baarn

Openingstijd:
elke 1e zaterdag van de
maand van 10 - 12 uur
en alle woensdagen
van 10 - 17 uur.

Telefoon tijdens
openingsuren:
(035) 541 25 26.

Leenadressen

Statuten, artikel 7
Opzegging van het lidmaat-
schap kan slechts geschieden
voor 15 november van het lo-
pend jaar.
Opzegging geschiedt door
een schriftelijke kennis-
geving aan de secretaris.

Algemene informatie
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H eeft u dat ook wel eens?
Snuffelen in de rondzenddienst, maar
je haalt er niets meer van je gading uit?
Ik heb er iets op gevonden.
Heel simpel, ik ga een aantal thema’s
erbij verzamelen.
Ik verzamelde al (naast Nederland) de
thema’s: politie (en Interpol), drugs en
Leiden. Dat gaan we dus uitbreiden
met de volgende onderwerpen: terro-
risme, corruptie, doodstraf, geweld, ge-
nocide, DNA, vingerafdrukken en do-
ping.

Leuk hoor, nu is het weer een feest om
in de rondzendboekjes te snuffelen; de
veilingtafel grondig door te nemen en
stockboeken van anderen te bekijken.
Het verzamelen krijgt weer nieuwe
elan. Ik kan het u van harte adviseren,
zoek er een thema bij.
Over elk thema zijn postzegels te vin-
den. Je kunt het zo gek niet bedenken
of in de filatelie vind je er iets over.

En wat ik dan zelf ook weer leuk vind:
als ik wat verzameld heb over een
thema, dan schrijf ik er een stukje over.
Ik heb al wat ingeleverd bij de redac-
teur over het onderwerp: geweld.
Over genocide en de doodstraf, u kunt
in de toekomst nog wat verwachten.

Eigenlijk wordt iedereen er beter van
als u er één of meerdere thema’s bij
gaat sparen:
u beleeft zelf (nog) meer plezier aan

uw hobby;
uw albums worden beter gevuld;
de inzenders van de rondzendboekjes

krijgen meer opbrengst;
op de veiling wordt er meer gekocht

en verkocht;
de vereniging krijgt hierdoor meer

provisie;
de redacteur krijgt meer artikeltjes.

Waar wacht u dus nog op, zou ik zeg-
gen. Niet twijfelen maar doen.

Ik wens u veel uitbreiding.

Willem Hogendoorn
voorzitter

P.S.: als u van genoemde thema’s iets
voor me hebt, ik houd me aanbevolen.

Van de

voorzitter

De strijd tegen alcohol en drugs.
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Nieuwe leden:
Linda van As Leiden *
Rosalie van der Does Valkenburg *
W.A.H. Karstel Leiderdorp
P.J. van de Kasteele Leiden
G.A. Kreffer Leiden
Paula Nijenhuis Valkenburg *

* (jeugd)

Bedankt per 1-1-2008:
T. Brouwer Koudekerk

a/d Rijn
M. de Jager Oegstgeest
G.A. Nielsen Voorschoten
S. Vink Leiden

Overleden:
D.J. Bonnet Leiden
J.B. de Groot Leiden
W.F. Sjaardema Leiden

Wij wensen de nabestaanden alle
sterkte om dit verlies te dragen.

Ledenmutaties

LEIDSE POSTZEGELVERENIGING

“DE POSTZEGELVRIENDEN”

5 april 2008

VOORJAARSBEURS
in ’Het Vijfhovenhuis’
Hoflaan 169 te Leiden
van 11.00 uur - 16.00 uur.

Ruilmogelijkheid aanwezig.

informatie:  (071) 531 25 97
de heer L.H. Janssen

TOEGANG
VRIJ!

Zo is het

gekomen ...
... alweer

NIET ?

Hèlp mij,
alstublieft !?

de redacteur

Goud voor
Jan Pieters

Op de Algemene ledenvergadering in
februari heeft Bonds-afgevaardigde
de heer S. Bangma de gouden Bonds-
speld uitgereikt aan onze administra-
teur van de rondzenddienst de heer
J.J. Pieters.
Hij onving deze onderscheiding om-
dat hij 20 jaar werkzaam is voor onze
vereniging. Ook zet hij zich al jaren
in voor het Audio-Visueel Centrum
(AVC) van de Nederlandse Bond van
Filatelisten-Verenigingen (NBFV).

Namens u feliciteren wij Jan op deze
plaats met zijn onderscheiding..

het bestuur



8 Uit de

leden-

vergadering

Opening
De vice-voorzitter, Peter de Poorter,
opent om 20.15 uur de vergadering met
een hartelijk welkom aan alle aanwezi-
gen en in het bijzonder aan het erelid
de heer Vijlbrief.
De voorzitter, Willem Hogendoorn, is
afwezig door de verjaardag van zijn
echtgenote.

Notulen
De notulen van november worden zon-
der op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Mededelingen
De Postzegeltotaaldag wordt gehouden
op 20 januari 2008 en heeft als thema
Frederik Kaiser.
Er worden weer persoonlijke zegels
door de vereniging uitgegeven.
Wie zich op de Postzegeltotaaldag aan-
meldt, is dit jaar gratis lid.
Betaal tijdig uw contributie, dan doet u
mee in de grote jaarlijkse verloting.

Tentoonstelling
De heer Flerig toont een mooi over-
zicht van zijn collectie van Duitsland.

Veiling
Zoals gewend van de heer Slakhorst
wordt in een vlot tempo geveild. Op di-
verse kavels vallen, zoals altijd bij de
kerst, weer enkele roomboterkransen.

Doe-eens-een-gooi-puzzel
De winnaars zijn heren L. Jansen en K.
Martijn.

Loterijen
Er zijn vele gelukkige prijswinnaars.

Rondvraag
De heer Den Boer vraagt hoe het staat
met de aanbevelingen van de kascom-
missie. De voorzitter deelt mee, dat al
enige aanbevelingen zijn voltooid.

Sluiting
Om 21.53 uur sluit de voorzitter met
een bedankje aan de barbezetting en
wenst allen prettige kerstdagen en een
goed begin van 2008.

Opening
Om 20.15 uur opent de voorzitter de
vergadering met een hartelijk welkom

Ledenvergadering
18 december 2007 - 42 leden

Ledenvergadering
22 januari 2008 - 45 leden

Omdat er toch niemand meer rookt,
kan deze annonce - op ‘vriendelijk’ verzoek -

volgende keer geheel verdwijnen.
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in het bijzonder de ereleden de heren
J. Spijker en L. Vijlbrief

Notulen
De notulen van december worden zon-
der op- of aanmerking goedgekeurd.

Mededelingen
De nieuwe zegels van de NVPH en de
NBFV zijn uitgekomen.
Postzegeltotaaldag was een succes:
een redelijk bezoek en drie nieuwe
senior- en drie jeugdleden.
De ‘Mystery-man’ is aanwezig; hij zit
aan de ‘drukste’ tafel.

Tentoonstelling
De heer Ten Hengel stelt weer een
deel van zijn verzameling tentoon.

Jaarlijkse verloting
Er worden 10 waardebonnen verloot;
voor het eerst zitten vier gelukkigen in
de zaal.

Beamerpresentatie
Het onderwerp is de KLM; de presen-
tatie met mooie poststukken valt zeer
in de smaak.

Veiling
In een geanimeerde veiling worden de
kavels snel aan de man gebracht. Er
gaan er 26 retour.

Doe-eens-een-gooi-puzzel
De winnaars zijn deze keer mevr. Lina
en de heer Slakhorst.

Loterijen
De eerste prijs winnaars in de loterijen
zijn de heren Vijlbrief en Velthuyzen.

Sluiting
Een dankwoord aan de barbezetting
en een ieder wel thuis.

Opening
De voorzitter heet allen welkom;
vooral erelid de heer Vijlbrief en de
heer S. Bangma van de Nederlandse
Bond v. Filatelisten-verenigingen.

Notulen
De notulen van januari worden zonder
op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Ingekomen stukken
Bondsbrief nummer 76;
Brievenbeurs in Gouda;
adreswijziging heer De Jongh.

Mededelingen
woensdag 12 maart is er een ruil-

middag in kantine Swift;
er stond een goed artikel in de Tele-

graaf over het postzegelverzamelen.

Niet betalende leden
De vergadering stemt in met de voor-
gedragen schorsing van drie leden: de
heren Bos, v.d. Klaauw en Yarim.
Zij zullen nogmaals een acceptgiro
ontvangen.

Ledenvergadering
26 februari 2008 - 48 leden
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Jaarverslagen
De jaarverslagen van resp. secretaris,
penningmeester, veiling, kascontrole-
commissie, adviescommissie en jeugd
hebben ter inzage gelegen.
De heer C.G.M. Klerks heeft één
vraag aan de penningmeester. Na een
bevredigend antwoord worden alle
verslagen goedgekeurd.
De penningmeester wordt op advies
van de kascontrolecommissie ge-
dechargeerd.
De overleden leden worden staande
herdacht.

Verkiezingen
De heren De Boer en van Dam zijn af-
tredend kascommissielid. De heren
A.J. Flerig en J.P.L. Ranke zijn
‘zittende’ leden. De heer Hegenbarth
heeft zich aangemeld als reservelid.
Van het bestuur zijn W. Hogendoorn
en J.J.M. Pieters aftredend. Zij stellen
zich herkiesbaar en - bij afwezigheid
van tegencandidaten - worden beiden
bij acclamatie herkozen.
Van de adviescommissie is de heer
J.J.M. Pieters aftredend en ook hier
wordt hij herkozen.

Vrijwilligers
De vrijwilligers worden in het zonne-
tje gezet. Zij ontvangen voor hun
werkzaamheden voor de vereniging
een fles wijn. Ook de leden die alle
vergaderingen in 2007 hebben bijge-
woond ontvangen een fles wijn.

Een feestelijk tintje voor de heer G.
Knotter; hij is 60 jaar lid van onze
vereniging. Hij ontvangt uit handen
van de voorzitter ‘de gekroonde man’,
een beeldje dat bij het 60-jarig lid-
maatschap hoort.
De heer S. Bangma reikt namens de
Bond een gouden Bondsspeld uit aan
de heer J.J.M. Pieters. Dit voor zijn
vele werk voor de filatelie.

Veiling
Na een vlotte veiling zijn er van de 80
kavels 25 retour.

Puzzel
De puzzel gaat over Irak. Er zijn drie
winnaars; zij hebben vijf van de zes
vragen goed.

Loterijen
De 1

e
prijs winnaars zijn de heren

F. Hemelop en W. de Wit.

Rondvraag
De heer L. Vijlbrief vraagt of de li-
mietkavels twee maal in de veiling
kunnen komen. Op de volgende be-
stuursvergadering wordt hierover ge-
sproken.

Sluiting
De voorzitter bedankt de barbezetting
en wenst een ieder wel thuis. Tot ziens
op 25 maart bij de grote veiling.

W. Groenewegen
secretaris
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€ 7,- Paar eenvoudige sandalen
om wonden te voorkomen.

€ 12,- Speciale medicijnen om
aantasting van de zenuwen mee te
behandelen.

€ 15,- Stel handgemaakte krukken.
Een simpele mogelijkheid voor een
gehandicapte leprapatiënt om zelf
vooruit te komen.

€ 25,- Paar aangepaste schoenen
voor ernstig misvormde voeten,
met zachte binnenkant ter bescher-
ming van gevoelloze voeten.

€ 50,- Gemiddelde kosten
voor het opsporen, behandelen
en zo nodig revalideren van een
leprapatiënt.

€ 225,- Een fiets voor een lokale
leprawerker.

€ 1.150,- Een microscoop om de
leprapreparaten mee te kunnen on-
derzoeken .

€ 1.850,- Een lichte motor, inclu-
sief de reserveonderdelen, voor het
veldwerk van een district-lepra-
supervisor.

ZÓ KUNT U HELPEN

www.leprastichting.nl
U kunt ook online doneren!

Nederlandse Stichting
voor Leprabestrijding

Postbus 95005
1090 HA Amsterdam
tel. (020) 59 50 500
fax (020) 66 80 823
e-mail: info@leprastichting.nl

voorzitter: Prof. Dr. J.C. Terlouw
Directeur: drs. K.L. Braber

Deze advertentie wordt gesponsord door ons lid W.J.E. van Rijn te Oegstgeest
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Activiteiten

agenda

Nieuwe emissies

25 maart
Mooi Nederland (Sneek)
velletje van 5 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44

25 maart
Mooi Nederland (Coevorden)

velletje van 5 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44

1 april
Zomerzegels 2008 (Vergeet ze niet)

2 velletjes met 3 verschillende ge-
gomde zegels van € 0,44 + € 0,22

22 april
Mooi Nederland (Heusden)

velletje van 5 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44

22 april
Mooi Nederland (Amersfoort)

velletje van 5 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44

20 mei
Europapostzegel ‘De brief’

velletje van 10, waarde nog onbekend

20 mei
Jubilea: 10 jr euro, 25 jr AEX, 125
jr ANWB, 140 jr Bruna en 200 jr
Kon. Academie v. Wetenschappen
velletje van 10, met van elk onderwerp
2 gegomde zegels van € 0,44

3 juni
Mooi Nederland (Zoetermeer)

velletje van 5 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Dag van de
Jeugdfilatelie 2008
Regio 11 organiseert samen met JFN
een evenement in het Spoorweg-
museum in Utrecht onder de naam
Filatelie Centraal.
Op Filatelie Centraal viert JFN haar
jaarlijkse Dag van de Jeugdfilatelie,
terwijl ook de verenigingen Het Post-
merk uit De Bilt-Bilthoven en Postfris
’68 uit Vleuten-De Meern hun 40-
jarig jubileum vieren.

Er is in Utrecht veel te beleven.
Door JFN worden jeugdactiviteiten
ontplooid, waaronder de Fila-
marathon en de bekende jeugdhoek.
Het Spoorwegmuseum toont haar
collectie ‘Post en Spoor’ en een
unieke collectie Privaatpost Beieren.
De NMBS (Belgische spoorwegen)
toont een eveneens unieke collectie
die nog niet eerder in Nederland is
tentoongesteld.

Beide dagen open van 10 - 17 uur.

29 / 30 maart
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H et is mij een genoegen u het
jaarverslag over 2007 te mogen aan-
bieden.

Evenals in 2006 is de Postzegel-
totaaldag een succes. Het Leidsche
kruitschip is het motief dit jaar. Voor
deze gelegenheid heeft de penning-
meester weer zegels laten drukken met
als afbeelding van ‘Het Kruitschip’.

In de jaarlijkse gratis verloting voor
de leden die hun contributie voor
1 januari hebben voldaan, is weer een
aantal waardebonnen beschikbaar.

Het ledental van de vereniging is ook
dit jaar weer afgenomen.
Tegen de aanwas van één lid ontvangt
het bestuur 17 bedankjes, zijn er twee
ontzettingen en ontvallen ons vijf
leden door overlijden. Het ledental is
in het afgelopen jaar daardoor terug-
gegaan van 270 naar 247.

Dit jaar zijn de vaste onderdelen
zoals: de doe-eens-een-gooi-puzzel,
de gratis verloting op de presentielijst,
de maandelijkse veiling, de jaarlijkse
Grote veiling en de regelmatige dia-/
beamer-lezingen op de bijeenkomsten
ook weer vertegenwoordigd.
De verkoop van de loten voor de
halve euro-loterij is nog steeds
stijgende en dat is een goed teken.

De leden zullen de prijzen die zijn te
winnen, nog steeds aantrekkelijk
vinden.

Het tentoonstellen van delen van de
verzamelingen van leden is een succes
geworden. Diverse leden hebben een
deel van hun verzameling op de ver-
enigingsavonden aan de aanwezige le-
den getoond.

De heer H. van Waveren is aftredend
en heeft te kennen gegeven niet her-
kiesbaar te zijn. Voor de vacante
plaats wordt de heer Th.A.E. Kniese
voorgesteld. Hij wordt bij acclamatie
in het bestuur gekozen.

In april wordt twee leden het lidmaat-
schap ontzegd voor, na herhaaldelijke
oproepen, het niet voldoen van hun
contributie.

IJsland - Dag van de postzegel 1986

Verslag
secretaris

2007
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Dit is ook het jaar waarin de ledenpas
zijn intrede doet. Deze pas uitgegeven
door de NBFV geeft kortingen bij
evenementen enz. Ook zijn bepaalde
artikelen tegen gereduceerde prijs ver-
krijgbaar.

Dit jaar zijn er weer een aantal jubila-
rissen. Zo ook één die al 60 jaar lid is,
t.w. de heer G. Knotter. Bijzonderheid
is dat er geen enkele jubilaris op de
vergadering aanwezig is.

Het gaat goed met de vereniging.
Uit de reacties van de leden blijkt dat
zij de avonden zeer gezellig vinden.
Het gemiddeld aantal bezoekers van
de vergaderingen is iets lager dan
vorig jaar; namelijk van 46 naar 43.
Het bestuur dankt dan ook alle vrijwil-
ligers die hun tijd inzetten voor een
goed functioneren van onze vereni-
ging.

Rest mij nu nog het sombere deel van
dit jaar te vermelden: de overledenen.
Dit zijn:

E.G. van Bennekom
D.J. Bonnet
J. B. de Groot
J. Schutte
W.F. Sjaardema

Ik verzoek u hen allen een ogenblik in
stilte te herdenken.
Dank u wel.

W. Groenewegen
secretaris

VERSLAG ADVIES-
COMMISSIE 2007

In het afgelopen verenigingsjaar zijn
geen adviezen uitgebracht.

Namens de commissie,
Jan Pieters

‘Jouw wereld’
in een doos.

Piet Franzen uit Leiden organiseerde
het internationale Mail-Art Project
‘Mijn wereld’.
Hij heeft de opdracht meegegeven,
datgene in een doos weer te geven
wat je leven bezig houdt. Milieu,
kunst, techniek, liefde, en zo meer.
Ik kreeg ook een doos en heb daarin
geprobeerd mijn leven en postzegels
tot kunst te maken. Of ik daarbij ben
geslaagd, is natuurlijk de vraag.
Gelukkig is er geen jury.

Op werkdagen in april en juni zijn de
dozen te zien in het Gemeentehuis.
Er exposeren kunstenaars uit de hele
wereld. Een Duitser heeft een kunst-
werk van eigen gemaakte postzegels.
In oktober is de finale expositie.
Die is te zien in de Sidac-Studio aan
de Hoge Woerd 77 in Leiden.
De ruimte is open op vrijdag t/m
zondag van 13.00 - 17.00 uur.

Hans van Waveren
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Groepsplan ‘Wij verzamelen allemaal wat anders’

1 Voorblad de hele groep 1 blad
2 In en om het water Rosalie van der Does 4 bladen
3 In en op de zee Bennie Pieterse 3 bladen
4 Vissen Aron Pieterse 4 bladen
5 Ruimtevaart Alfie Pieterse 4 bladen
6 De Leeuw Mireille Kniese 3 bladen
7 Vlinders Linda van As 3 bladen
8 Apen Paula Neijenhuis 5 bladen

Verslag
jeugdafdeling

2007

De Jeugdclub van de LVvP organi-
seert haar clubavonden samen met
NVPV Voorschoten. Dit functioneert
naar tevredenheid.
Het gemiddelde aantal jeugdleden in
2007 was 8.
Tijdens de clubavonden werd er filate-
listisch onderricht gegeven, vaak in de
vorm van een quiz, waarmee prijsjes
verdiend kunnen worden. Daarnaast
werd er veel geruild.

Op 28 april zijn we met 5 jeugdleden
naar de Dag van de Jeugdfilatelie in
Sommelsdijk geweest.

De laatste avond voor de zomervakan-
tie was er een bingo, waar alle prijzen,
die door de senioren geschonken wa-
ren, een nieuwe eigenaar kregen.

Na de zomervakantie zijn we begonnen
met het zelf maken van albumbladen.
Die gaan we op de Dag van de Jeugd-
filatelie op 29 maart 2008 tentoonstel-
len in het Spoorwegmuseum Utrecht.
Komt U ook kijken?

Namens de jeugd,

Eric Kniese en Willem Hogendoorn
jeugdleiders
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Je kunt geen krant openslaan of
nieuwsrubriek aanzetten, of er is wel
weer iets over geweld in het nieuws.
Volgens het woordenboek betekent
geweld: fysieke kracht op iemand
uitoefenen.

Hoewel naar mijn mening geweld altijd
zinloos is, werd er in 1997 het begrip
‘zinloos geweld’ geïntroduceerd naar
aanleiding van de dood van Meindert
Tjoelker op 13 september 1997 in het
uitgaanscentrum van Leeuwarden.
Daarna kwam het ook nog regelmatig
voor dat een slachtoffer zonder aan-
leiding in elkaar werd geslagen, of
liggend op straat in elkaar werd
geschopt (afb. 1).

Een nieuw fenomeen, dat de laatste tijd
veel in het nieuws is, is het huiselijk
geweld. Hierbij is het slachtoffer
iemand uit de eigen huiselijke kring
(afb. 2). Meer dan 40% van de Neder-
landse bevolking blijkt ooit in zijn of
haar leven te maken te hebben gehad
met huiselijk geweld.

Geweld is

niet geweldig

afb. 1

afb. 2
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Van deze groep ervaart één op de tien
dagelijks of wekelijks deze vorm van
geweld; een groot deel van deze groep
ziet het leven ingrijpend veranderen als
gevolg van dit geweld. Al in 2001 ves-
tigde de Spaanse PTT de aandacht op
dit onderwerp, door een postzegel uit
te geven over de Internationale Cam-
pagne tegen huiselijk geweld (afb. 3)

Ongeveer 80% van de gevallen van
huiselijk geweld wordt gepleegd door
mannen. Dat houdt in dat de slacht-
offers vrouwen en/of kinderen zijn.
Ook in de filatelie wordt er aandacht
aan besteed. De Deutsche Post gaf in
1998 een postzegel uit waarop stond:
‘Keine Gewalt gegen Kinder’ (afb. 4).

afb. 3

afb. 4 afb. 5
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En in 2007 gaf de Oostenrijkse post de
zeer tot de verbeelding sprekende post-
zegel uit met als tekst: ‘Keine Gewalt
an Frauen’ (afb. 5).

Hoewel in de minderheid zijn ook
mannen weleens het slachtoffer van
huiselijk geweld.
Hierover heb ik helaas geen postzegel
kunnen vinden, of je zou het moeten
scharen onder de tekst van een post-
zegel uit de USA, met de tekst:
‘Stop Family Violence’ - Stop familie
geweld (afb. 6).

Wat helaas ook steeds vaker voor komt
is het geweld op scholen. Ook in
Nederland hebben we er al een paar
keer mee te maken gehad; dat de ene
scholier de andere overhoop steekt.

In Spanje is inmiddels een campagne
gestart tegen geweld op school.
Over dit onderwerp heeft de Spaanse
PTT in 2007 een postzegel uitgegeven
(afb. 7).

afb. 6

afb. 7
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Waar je eerder verbroedering zou ver-
wachten dan geweld, is de sport.
Helaas komt op en langs sportvelden
ook steeds meer geweld voor. En niet
alleen bij het voetbal, maar in bijna alle
takken van sport.
Monaco gaf in 1998 een postzegel uit
getiteld ‘Pour un sport sans violence’ -
Voor een sport zonder geweld (afb. 8).

En hoe is het in de filatelie? Komt er
binnen de filatelie ook ‘geweld’ voor?
Ik weet dat een inzender van postzegel-
tentoonstellingen soms heel kwaad kan
worden als de jury in zijn ogen een te
lage waardering geeft.

Dit heeft wel eens tot gevolg dat hij
zijn inzending letterlijk in de hoek
smijt.
Bij mijn weten is het nog niet voor-
gekomen dat hier ook fysiek geweld is
toegepast. Ik heb tenminste nog geen
jurylid met een helm op zien lopen.

En ook op onze vereniging hoeft
niemand met een kogelvrij vest
rond te lopen (afb. 9).
Laten we dat a.u.b. zo houden.

Willem Hogendoorn

afb. 9

afb. 8
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Bezoek nu
Stamp Passion,
de GROOTSTE postzegel-
show sinds jaren.

Nationale en internationale
handelaren en postadministraties

Unieke collectie van Boudewijn Buch
Elke dag een speciale Beurspostzegel

(met bijzonder poststempel)
Eigen postzegel maken en direct

meenemen
Gratis postzegelcollectie taxeren
Gratis shoppen in de postzegelberg

van ruim 1 miljoen postzegels
Uitreiking van de N.V.P.H. Design

Award 2008

Kom van 11 t/m 13 april
naar de Brabanthallen in Den Bosch.
Vrijdag 11 april: 12.00 - 19.00 uur
Zaterdag 12 april: 10.00 - 17.00 uur
Zondag 13 april: 10.00 - 16.00 uur

Bereikbaarheid
De Brabanthallen liggen centraal in de
Benelux en zijn gemakkelijk bereikbaar
aan de A2/A59. Er is voldoende par-
keerruimte aanwezig.
Ook met het openbaar vervoer is Stamp
Passion 08 gemakkelijk bereikbaar.
De hallen bevinden zich op loopafstand
van het NS-station ‘s-Hertogenbosch.
Het adres van de BrabantHallen is:
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch
Diezekade 2
5222 AK ‘s-Hertogenbosch

Jeugd
Daarnaast zijn vele activiteiten gericht
op de jeugdige bezoekers in Junior
Plaza, maar ook op belangstellende
ouderen, zoals:
gratis postzegels uitzoeken uit de

gigantische postzegelberg
een circuit met 20 spellen waar veel

punten verdiend kunnen worden voor
de veiling en de postzegelwinkel

een postzegelruilhoek
een computerhoek met spellen en

een eerste proeve van interactieve
postzegelinformatie

een postzegelontwerpwedstrijd
met mooie prijzen

zelf postzegelbladen maken
hulp bij het vinden van postzegels

voor de verzameling
een slideshow
en nog veel meer….

Meer informatie:
www.jeugdfilatelie.nl en www.nvph.nl
of neem contact op met H. Overgoor op
jeugd@stamppassion.nl.
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T egen mijn gewoonte in ontving u dit
verslag niet voor de Algemene ledenver-
gadering. Excuus daarvoor en volgend
jaar beter!
Van de contributie 2008 is 90% voor
1 januari ontvangen, incl. afgegeven
machtigingen, vorig jaar was dat 84%.
Daarom lootten 220 leden, inclusief ere-
leden, mee bij de gratis verloting in ja-
nuari. Allemaal hartelijk bedankt voor de
medewerking en... blijf machtigingen in-
zenden.
De baten en lasten van 2006 zijn ook
vermeld, zodat u de cijfers goed kunt
vergelijken.
Het positieve resultaat (2006: € 272,26
na correctie) was in 2007 minder groot: €
5,27 (begroot tekort: € 70), dat is dus een
daling van € 266,99 (272,26 minus
5,27). Deze winstdaling (afgerond € 270)
wordt in de tabellen toegelicht.
De nettoprovisie rondzenddienst daalde
(na correctie met € 42,02) van € 210,15
(2005/06) naar € 58,71. Dit bedrag is ge-
noemd in het verslag 2006/07 van de
rondzenddienst.

De kosten zijn op alle onderdelen licht
gedaald, behalve die van zaalhuur, Mi-
chel/NVPH en 'de Sleutelpost'. Kosten-
bewaking blijft dus prioriteit houden,
ook i.v.m. dalende inkomsten.
De opbrengst advertenties daalde licht;
toch veel dank aan adverteerders en
sponsors.
Via het Kleur Fonds werden 16 blz. in
kleur opgenomen, zonder extra kosten!
Aan de inkomstenkant daalde de contri-
butie, evenals de verkoop zegels.
De provisie veiling en de opbrengst van
de halfjes-loterij bleef stabiel, maar die
van de Sponsorloterij is helaas gedaald.
De netto-opbrengst bar daalde door
- voor het eerst - afnemend gemiddeld
bezoek van onze ledenbijeenkomsten
naar € 585 (v.j. € 646).
Op deze plaats weer veel dank aan de
vrijwillige bar-medewerk(st)ers.

Als u vragen, opmerkingen of suggesties
heeft, vertel het mij!

F. Hemelop
penningmeester

minder afschrijving inventaris 55
minder kosten algemeen 80
minder kosten porti / telefoon / drukwerk 90
minder kosten Maandblad Filatelie 75
minder Bondscontributie 65
meer voorraadwinst 50
minder kosten jubilarissen / representatie 45
minder diverse lasten (kosten bar 605) 70
meer opbrengst / minder kosten jeugd 35
meer provisie veiling 30
minder kosten veiling 40

meer opbrengsten en minder kosten 635

(afrondingen op € 5)

meer kosten zaalhuur 60
meer kosten Michel / NVPH 35
meer kosten 'de Sleutelpost' totaal 95
meer opbr. / meer kosten loterijen en quiz 85
minder div.baten (bar 1165/Sponsor 585) 105
minder opbrengst rente 35
minder contributie (minder leden) 185
minder nettoprovisie rondzenddienst 150
minder provisie verkoop zegels TNT Post 110
minder opbrengst advertenties 45

minder opbrengsten en meer kosten 905

resultaat dus lager 270

Financieel
verslag

2007
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LEIDSCHE VEREENIGING v. POSTZEGELVERZAMELAARS - FINANCIEEL OVERZICHT 2007

BEZITTINGEN 31 december 2006 SCHULDEN

diverse inventaris 14,65 vooruitontvangen contributie 2008 5.694,75
laserprinter + software 142,24
rondzendstempels 372,60 te betalen aankoop zegels TNT 1.429,77
kruisposten 64,62 vooruitontvangen provisie RZD (terugbetaald)

te vorderen provisie RZD (opgeheven) te betalen portikosten 105,00
te vorderen provisie veiling/opbr. kavels 90,94 kruisposten 716,31
te vorderen verkoop zegels TNT 2.169,33 te betalen onkosten 450,33
te vorderen Sponsorloterij 142,80 reserve voorraadwinst 497,07
te vorderen advertenties 20,00 reserve Rondzenddienst 750,00
te vorderen rente 45,00 reserve inventaris 300,00
vooruitbetaalde kosten 64,61 Jubileumfonds 4.497,03
voorschotten 100,00 Kleur Fonds 83,42
deposito veiling 226,89
voorraad artikelen Jubileum 84,96 EIGEN VERMOGEN
voorraad bar 68,98 1 januari 2007 3.077,28
voorraad drukwerk 393,00 corr.: te vord. prov. rondzendd. 450,00 –
voorraad speldjes 520,91 minder winst 2006 42,02 –
voorraad zegels 1.548,17 2.585,26
voorraad porti 104,27 + 1.652,44 BIJ: VOORDELIG
kas 606,77 SALDO 2007 5,27 +
bank (opgeheven) 31 december 2007 2.590,53
giro *) 10.176,84 + 10.783,61
*) op kapitaal/beleggingsrek. 9.111,04 17.114,21 17.114,21

LASTEN 2007 2006 BATEN 2007 2006

afschr. rondzendstempels 0,75 0,75 contributie 7.008,85 7.200,10
afschr. inventaris 151,21 205,42 contributie jeugd *** 33,00 25,00
kosten algemeen 314,76 394,29 entreegeld 4,40 6,60
kosten zaalhuur 689,67 628,68 opbrengst reglementen 3,60 3,60
kosten K. v. Koophandel 21,61 21,61
kosten bestuursvergadering 143,40 144,00 nettoprovisie rondzenddienst 58,71 210,15
kosten Bondsdagen 47,50 50,00 provisie veiling 456,36 425,69
kosten porti/telefoon 126,42 238,59 provisie verkoop zegels PTT 175,01 284,13
kosten drukwerk 174,71 152,44
kosten Yvert/Michel 136,00 101,75 donatie/opbrengst jeugdafd. *** 78,40 20,00
Maandblad Filatelie 3.576,58 3.649,90 subsidie jeugd Gem. Leiden *** 61,28
Sleutelpost drukwerk 2.232,10 2.141,56 opbrengst halfjesloterij 1.068,50 1.054,00
Sleutelpost porti 422,20 408,32
Sleutelpost algemeen 48,79 59,50 opbrengst advertenties 773,00
Bondcontributie 1.004,00 1.068,00 incl. subs. TPG 340,00
diverse lasten ** 623,74 696,23 AF: ideële doelen 52,31 720,69 765,94
afboeking voorraden -220,00 -167,74
kosten jeugdafdeling *** 196,50 236,00 opbrengst rente 79,65 113,86
kosten jubilarissen 102,16 195,55 diverse baten * 1.964,50 2.071,94
kosten veiling -2,12 38,26 * w.o. Sponsorloterij 584,80
kosten gratis verloting 136,47 116,55 in 2006 684,75

kosten halfjesloterij 776,95 690,24
kosten quiz/’doe-’ns-’n-gooi’ 25,68 24,00 * w.o. opbrengst bar 1.168,91
kosten verloting(waardebon) 35,00 45,00 ** w.o. kosten bar 603,23
kosten cadeau/representatie 202,32 151,50 winst bar 565,68
reservering Jubileumfonds 680,00 680,00 in 2006 646,01

WINST 2007 en 2006 5,27 272,26
11.651,67 12.242,29 11.651,67 12.242,29

De opbrengst van rondzendstempels tot een bedrag van € 7,20 werd rechtstreeks op de voorraad afgeboekt.
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Vrijwilligers

(m/v) bedankt!

T ijdens onze Algemene
ledenvergadering van 26 fe-
bruari werd - namens u -
weer aandacht geschonken
aan onze onmisbare vrij-
willigers (m/v).
Deze mensen zorgen ervoor
dat onze vereniging goed
blijft draaien.
Zij werken - voor de meesten
van u - op de achtergrond,
maar nu ontvingen ze een
speciale uitnodiging.
Na een dankwoord van onze
voorzitter Willem Hogen-
doorn kreeg elke vrijwilliger
onder applaus een feestelijke
fles wijn overhandigd.

Vier leden die in 2007 alle
bijeenkomsten hebben be-
zocht, ontvingen voor hun
trouw eveneens een fles.
Zes vrijwilligers*) waren
ook 10 keer aanwezig!

Het bestuur hoopt dat al deze
mensen nog heel lang willen
en kunnen assisteren.
En graag een oproep aan alle
leden: blijft u ook komen?

ALLE VRIJWILLIGERS
HARTELIJK BEDANKT!

RONDZENDDIENST

A.G.C. Blonk

H. Gaykema

W. Groenewegen

F. Hemelop

M.W. van der Heul

W. Hogendoorn

P. Laterveer

J.W. Neuteboom

J. Nijholt

J.J.M. Pieters *)

A. Roozendaal

P.J.J. de Ru

J.F. Sarneel-van Gent

TROUW BEZOEKER

J. Immerzeel

L.H. Janssen

J. Kuijpers

J.G. Velthuyzen

VEILINGCOMMISSIE

G.P.J. Corba *)

A.J. Flerig

J.P.L. Ranke

H.D. Scheer

G.A.H. Slakhorst *)

F.H. Terwiel

BAR

C. Anker

G. Anker

A.C.J. Hemelop-Bosch

C. Ligtvoet

A.J. Schilperoort *)

W. de Wit *)

LOTENVERKOOP

L. Vijlbrief

JEUGDAFDELING

Th.A.E. Kniese *)
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Schouwenhove biedt met haar
comfortabele huurappartementen al
30 jaar de beste woonomgeving voor
actieve senioren die zelfstandig willen
wonen. Schouwenhove is uitgegroeid
tot een van de mooiste en veiligste
Serviceflats van Nederland. Het is
vorstelijk wonen in de mooie stad
Leiden, nabij de duinen en zee.

De huurappartementen zijn ruim
gebouwd en voorzien van alle
gemakken die zelfstandig wonen
veraangenamen. Het complex heeft
een chique, stijlvolle uitstraling.
In Schouwenhove zijn 2- en 3-kamer-
appartementen te huur. Bewoners
kunnen zelf hun eten bereiden of de
warme maaltijd uit eigen keuken laten
bezorgen. Elke dag is een zieken-
verzorgende aanwezig. De receptie is 24
uur bemand. Voor de bewoners zijn er
parkeerplaatsen op eigen terrein, de bus
stopt voor de deur.
Schouwenhove heeft een kleine super-
markt, een kapsalon en schoonheids-
salon. Zo nodig bieden we een volledig
thuiszorgpakket en er is een huisartsen-
spreekuur.

Schouwenhove heeft een bibliotheek,
een bar, een biljartruimte en een
internetvoorziening. Maandelijks draait
de film in de huisbios. Vrijwel dagelijks
zijn er activiteiten, zoals bridge en
koffieochtenden en met enige regelmaat
bingo of gezamenlijke feestdagen-
maaltijden.

Schouwenhove ligt dicht bij zee.
Leiden heeft een oude historische
binnenstad. Schiphol is gemakkelijk
bereikbaar, evenals Amsterdam,
Den Haag en Rotterdam.

Informatie vindt u op
www.schouwenhove.nl.
Het informatiepakket sturen wij u
graag toe. U kunt ons ook bellen
voor een bezichtiging.

telefoon (071) 531 20 21

Vorstelijk wonen in Schouwenhove te Leiden

Ruime en mooie huurappartementen
Comfortabel en zorgeloos wonen
Voor actieve senioren
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De Nederlandse
Hartstichting wil
met voorlichting
de kennis over
hartfalen ver-
groten.

Daar hebben wij
uw steun heel
hard bij nodig.

Voor al onze activiteiten.

Wilt u meer weten over de
Nederlandse Hartstichting ?

Deze advertentie wordt gesponsord
door ons lid W. Groenewegen

Kanker betekent lang niet altijd het einde.

Deze advertentie wordt gesponsord door
Bep en Frans Hemelop te Leiden

Speciale actie? Geverslijn:
0900 - 20 20 041

€ 0,01 per minuut

Steun het Koningin
Wilhelmina Fonds.

Deze advertentie wordt gesponsord
door ons lid mevr. M.J. Vos-Geurtsen

De grootste schade bij een
verkeersongeval of misdrijf
is vaak onzichtbaar.
Slachtoffers rekenen op hulp.
Fonds Slachtofferhulp helpt
helpen door organisaties te
steunen die hulp verlenen aan
slachtoffers van een misdrijf,
verkeersongeval of een ramp.
Wetenschappelijk onderzoek en
innovatie stimuleren we ook.

 (070) 392 52 00
www.fondsslachtofferhulp.nl

email: donateurs@fondsslachtofferhulp.nl

Giro 6700 te Den Haag

Deze advertentie wordt gesponsord
door onze leden L. Vijlbrief en C. Ligtvoet

De natuur in
Nederland
staat onder

druk!

Steun ook
Vereniging

Natuurmonumenten

Noordereinde 60
1243 JJ ‘s Graveland

 (035) 655 99 33

giro 9933
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Bent u er weer?
V: Dag mevrouw, hoe is de stand?
A: Welke stand? Er is geen voetbal.
V: De stand van het aantal leden, na-

tuurlijk. Je mocht toch gratis lid
worden op de Postzegeltotaaldag?

A: Nou, heel goed, hoor! Drie nieuwe
senior- en drie nieuwe jeugdleden,
daar zijn we heel blij mee.

V: Dat geeft hoop voor de toekomst.
A: Het is een mooi begin, wie weet

hoeveel er dit jaar nog bij komen.
V: Zeker na het bezoek van Mister X.

Nu komen de mensen vanzelf?
Zo'n gezellige club, daar wil je wel
bij horen, toch?

A: Jammer genoeg komt Filatelie bij
mensen die al lid zijn van een
club, je hebt er niet zoveel aan.

V: Als het Collect was geweest, is het
bereik veel groter. Zou dat beter
hebben gewerkt?

A: Natuurlijk, Collect komt bij 10
keer zoveel mensen. En een groot
deel zit niet bij een vereniging.

V: Wat dacht je, zouden er veel men-
sen na het verhaal van Mister X op
onze club afkomen?

A: Daar zijn de gemoederen over ver-
deeld. Er zijn er die zich door Mis-
ter X op de tenen getrapt voelen.

V: Achter iedere bestuurstafel kijken
ze toch chagrijnig? Ik ook als ik
daar zou zitten, in rust is niemand
een lachebek. Je gezicht ontdooit
pas als je wordt aangesproken?

A: Maar niemand heette hem welkom.
V: Weet je wat het is, er komen zò

weinig belangstellenden dat je er
niet meer op rekent. Maar die X
werd toch verwacht?

A: Ja, we waren de eerste aanmelding
bij Filatelie, en dus ook als eerste
aan de beurt.

V: Nou dan heeft-ie op ons kunnen
oefenen. Ik ben benieuwd naar zijn
volgende verhaal, jij niet?

A: Ik wel, benieuwd of die ook een
'rebellenclub' hebben.

V: Scheelt je toch punten!
Maar even onder ons: drinkt die
'rebellenclub' echt zoveel?

A: Ben je gek, zoveel wijn hebben we
niet eens bij ons. Die tweede fles
was een journalistieke vrijheid.
Mr X werd ook aangestoken door
die lol. Zou jij ook hebben gehad
als je bij dat tafeltje in de buurt
zou zijn gaan zitten.

V: Denk het wel, als hij aan de kop
van de veilingtafel zou hebben
gezeten, was er een heel ander
verhaal ontstaan.

A: En die saai ogende, kale koppetjes
zitten bij iedere vereniging. Wat
minder clichés zou het verhaal van
Mr X niet hebben misstaan!

V: Zelfs de NBFV worstelt met een
‘suffig’ imago, dus we moeten ge-
woon beter onze best doen!

(met dank aan Bep Hemelop)

Aan de bar (27)
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De volgende kencijfers over 2007
zijn te noemen:
- In totaal zijn 904 kavels ingeleverd.
- Aantal veilingen 11, als gebruikelijk,

waarvan één schriftelijk.
- Totaal zijn 1.063 kavels ter verkoop

aangeboden.
- Niet verkocht zijn 421 kavels, dat is

40%.
- Verkocht zijn 642 kavels, dat is

60%.
- Verkoopprijs totaal was € 4.037,-
- De totaal provisie bedroeg € 457,-
- Eind 2007 waren er ±800 kavels in

voorraad.
- Nu liggen voor de veilingen januari

t/m juni 640 kavels klaar.

- Omdat kavels zonder limiet maxi-
maal drie keer mogen worden inge-
zet, gaat vrijwel geen kavel daarvan
retour aan de inzender!

Opmerkingen:
- Kavels met een inzet boven € 50,

zijn niet snel te verkopen; vaak is
hier sprake van een limietprijs.

- Massawaar gaat vrijwel altijd van de
hand. Hierbij hanteren wij een gema-
tigde inzetprijs.

- Kwaliteit van de kavels is soms fraai,
maar soms ook zeer mager.

- Leden mogen meer aandacht aan de
kavels besteden voor inlevering.
Kijk. of je ze zèlf zò zou kopen!

veilingjaar 2007 verkoop provisie

maand kavels retour aantal in % in € in €

januari 80 34 46 57,5% 301 35
februari 80 21 59 73,8% 429 48
maart 250 91 159 63,6% 470 62
april 70 38 32 45,7% 171 20
mei 70 20 50 71,4% 232 26
juni 80 31 49 61,3% 166 20
september 80 30 50 62,5% 356 40
oktober 80 40 40 50,0% 471 49
november 80 28 52 65,0% 272 30
december 80 19 61 76,3% 328 36
Kerst 2006 113 69 44 38,9% 841 91
totaal 1.063 421 642 60,5%

gemiddeld

4.037 457

Verslag
veiling

2007
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- De veilingcommissie vraagt kavels
van velerlei aard, maar ongebruikte
zegels en/of voorzien van plakkers
zijn vrijwel onverkoopbaar, zeker de
Nederlandse zegels boven nr 400!

- Thematisch materiaal is meer en meer
gewild bij onze kopers.

De veilingcommissie verloor in 2007
Egbert van Bennekom door overlijden.
Daardoor, maar ook voor de noodzake-
lijke verlaging van bankkosten, is de
hele afrekening van de veiling onder-
gebracht bij de penningmeester, Frans
Hemelop.

De veilingcommissie bestaat uit:
- Ger Corba, programma ontwerper
- Ton Flerig
- Henk Scheer
- Gerard Slakhorst

Op de veilingavond ontvingen wij hulp
van Jan Ranke, Frans Terwiel en, zeker
niet te vergeten, Frans Hemelop.

De veilingcommissie hoopt in 2008 op
een goed veilingjaar.
Wij wensen u, als verkoper of als
koper van onze veilingproducten,
veel filatelistisch genoegen.

Namens de veilingcommissie,
Gerard Slakhorst

Gulle gevers,
bedankt
Een goede rekenmeester (welke post-
zegelverzamelaar is dat niet?) kan hier-
naast zien dat het totaalbedrag van de
kolommen € 285 is. Bij 9 staafjes is dat
een gemiddelde van ± € 32.
Deze 9 gulle gevers hebben er samen
voor gezorgd dat 2½ aflevering van ‘de
Sleutelpost’ in kleur is verschenen.

Over een periode van 9 maanden is in
‘het potje op de bar’ € 46 ontvangen,
gemiddeld € 5 en bijna een 1/3 blad.
Allen heel hartelijk bedankt!

de redacteur/penningmeester
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Activiteiten in de regio

SLEUTELTJE
CONTACT GEZOCHT met medeverzamelaars
van: Postautomatisering - motief vogels op postzegels.

H. van As - Lopsenstraat 4 - 2312 ZZ Leiden
 (071) 513 18 97 (na 18 uur) - e-mail: jj.vanas@tiscali.nl

SLEUTELTJE

GEZOCHT:

Ned. Indië - NVPH nr’s 280, 287, 289 en 346.

W. Hogendoorn  (071) 541 87 41

dagbeurzen

N.V.P.V.

afdeling Bodegraven
‘Rijngaarde’, Rijngaarde 1, Bodegraven van 9.30 uur - 16.30 uur

5 april 2008 7 juni 2008

afdeling Boskoop
‘De Stek’, Puttelaan 48, Boskoop van 13.00 uur - 17.00 uur

19 april 2008 17 mei 2008

inlichtingen:

Bodegraven D. Verwoerd (06) 532 60 579 C. Schoonhoven (0182) 394 584

Boskoop P. J. de Koning (0182) 615 136 A.P.F. Marijnissen (0172) 216 059

Ruilbeurs te Lisse
Van 10.00 - 16.00 uur

5 april 2008
3 mei 2008

Gebouw 't Poelhuis
Vivaldistraat 4
2162 AA Lisse
gratis parkeren

entree 80ct

Wilt u hier ook staan?
geef het even door aan:

f.hemelop@wxs.nl

P.V. Noordwijk

De Vinkenhof
Vinkenlaan
10.00 - 16.00 uur

22 maart 2008

26 april 2008

24 mei 2008

Gratis
parkeren

entree € 1
Lekker, hè?
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bezoekadres:
Boulevard 12
3707 BM Zeist
Een uitvoerige route-
beschrijving vindt u
op onze website.

winkel:
di-vr 10-17 uur
za 10-16 uur
ma gesloten

postadres:
Postbus 925
3700 AX Zeist
 (030) 693 77 99

(030) 693 77 00

© www.fotonatura.com

Het is niet verplicht om postzegels van vogels
te verzamelen, maar...

...wel om de Vogelbescherming te steunen.

Meldt u aan op: info@vogelbescherming.nl
www.vogelbescherming.nl

Wordt donateur van Stevenshage of maak een ander donateur!

De asieldieren hebben uw steun hard nodig!

Voor 15 euro per jaar bent u al donateur en ontvangt u
ons blad ‘Beestenbende’.

Kenauweg 1, 2331 BA Leiden  (0900) 20 20 898 (30 ct/min)

OPEN: MAANDAG t/m
ZATERDAG 13.00-16.00

www.dierenasielleiden.nl

Ons postbanknummer is 14650.

Streek-Dierentehuis

Leiden

Deze twee advertenties worden gesponsord door ons lid J. Nijholt te Leiden
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V eel mensen vinden het maar heel
gewoon om post precies op tijd en keu-
rig in de bus te vinden.
En met de huidige automatisering,
coderingen, het automatisch lezen van
uw adres en het - de laatste tijd - auto-
matisch uitsorteren van de looproute,
is het ook niet zo moeilijk, mits... het
adres en postcode maar juist zijn.

Ik wil het illustreren met een paar
voorbeelden. Ik zou een schoenendoos
kunnen vullen als ik alle verkeerd ge-
adresseerde post had bewaard.
Voor alle duidelijkheid, mijn naam is
‘G.A. van Albada’ (allemaal A's).
De meeste foute post krijg ik met
‘Albeda’.
Mijn adres is ‘Klimopzoom 119’ met
postcode ‘2353 RH’.
De naam is totaal onbelangrijk.
Of je nou ‘Aklbada’ (afb. 1), ‘Alpra’
(afb. 3) of ‘Aleada’ (afb. 5) heet.

Het gaat om het adres en postcode,
want zelfs als Leiderdorp in de ‘United
Kingdom’ ligt (afb. 2) komt alles toch
keurig aan.
De computer kan het niet meer lezen
als het ‘Klimopzalm 119’ wordt zonder
postcode. Toch weet de postsortering
dat er geen ‘Klimopzalm’ bestaat.
Maar als de postcode verkeerd staat,
krijg je toch even een waarschuwing
(afb. 4) dat je de afzender even moet
vertellen wat de juiste postcode is.
Wist u trouwens dat er een groot aantal
verzamelaars zijn die dit soort stempels
(‘administatieve stempels’ genoemd)
verzamelen?

Verder moet ik ook wel bekennen dat
de PTT-post in Leiderdorp mij goed
kent, want ik krijg al 25 jaar lang heel
veel post op hetzelfde adres.
Ook heb ik al heel veel post verstuurd
in al die jaren.

afb. 2

What’s in a name?
Wat stelt een naam

(of adres) voor?

afb. 1
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Dat laatste mag blijken uit twee voor-
beelden: wat te denken van ‘Aleada,
2356 RH Leiderdorp’, zonder straat en
de postcode óók nog fout!
Toch kwam het pakketje keurig aan
(afb. 5).

Het laatste voorbeeld (afb. 6) is een
brief van een - mij onbekend - persoon
die wat postzegels af wilde laten stem-
pelen en mij bombardeerde tot ‘Chef
Expeditie/Postbureau’ te Leiderdorp.
Daar de postcode in dit geval correct
was werd de brief naar mij doorge-
stuurd.

Hoe deze persoon aan mijn postcode
kwam is mij nog steeds niet duidelijk.
Uiteraard heb ik aan zijn verzoek vol-
daan en de postzegels keurig laten af-
stempelen en teruggestuurd.

G.A. van Albada

afb. 3 afb. 4

afb. 5 afb. 6

Chef Expeditie/Postbureau
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Impressie Postzegel-

totaaldag 2008

Op 20 januari 2008 werd in het ge-
bouw van K&G opnieuw onze
Postzegeltotaaldag gehouden.
Van de bezoekers was ongeveer de
helft geen lid van onze vereniging.
Het is verheugend dat men buiten de
vereniging ook belangstelling heeft
voor deze dag.
Daarnaast leverde de actie ‘Wordt van-
daag GRATIS lid’ drie jeugd- en drie
seniorleden op.

Naast belangstelling voor de
‘handel’ en de ruilhoek trok
vooral de postzegelberg bij de
jeugdhoek veel bezoekers.
Ook de expositie ‘200 jaar
Frederik Kaiser’ en de mooie
kaders vielen in de smaak.
Allemaal bedankt en tot 2009!

Het bestuur

De expositie ‘200 jaar Frederik Kaiser’ door
de heren Kamphuisen, Slakhorst en Hemelop

Onder de getoonde attributen bevonden zich o.a. een koperen verrekijker en enkele sextanten.

Gerad Slakhorst stelde zijn fraaie kaderbladen en
een serie boeken over astronomie tentoon.
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Bijdrage van Ton Flerig De jeugd was ook weer van de partij.

Detail uit een kader van Frans Terwiel Bijdrage van Eric Kniese

Speciale kaart met zegel Lekker graaien in de berg
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Deze rubriek is dè plaats voor uw
misdruk, vreemd stempel, bijzondere
knoeiwerkjes, rariteit, bizarre vondst,
opmerkelijk artikel, et cetera.
U kunt uw bijdrage voor 'de Sleutel-
post’ van juni inleveren tot en met
23 mei 2008.

In dit nummer:

Op vakantie?
Onlangs vond ik in een partijtje een
(beschadigde) ansichtkaart beplakt met
postzegels en links beschreven.
Bij nadere bestudering bleek het om
een souvenir te gaan van ene (heer?)
Baert uit Den Haag.
Deze meneer heeft op elk adres een
filatelistisch aandenken gemaakt.
Op verschillende dagen zijn de
volgende plaatsen bezocht:

1-2-53 Vaals;
11-3-53 Ede/Lunteren;
30-4-53 Valkenburg;
14-1-54 Amsterdam;
10-2-54 Hoek van

Holland;
23-5-54 Knokke (B);
19-6-54 Kaatsheuvel;
26-6-54 Rotterdam;

8-7-54 den Bosch;
6-8-54 Luik (B);

28-9-54 Aardenburg;
20-10-54 Ameland;
22-12-54 Arnhem;

8-1-55 Utrecht en
10-1-55 Amsterdam.

U ziet het, Baert was een reislustig
heerschap.
De ‘filatelistische’ vraag is: stuurde hij
steeds zijn kaart echt met de post naar
zijn huisadres? Of liet hij de kaart op
een postkantoor stempelen en hield hij
die bij zich om zo een souvenir van
zijn reizen te hebben?

Een andere vraag is: werkte hij niet
meer en was hij gewoon op vakantie?
Of was hij voor zijn werk naar al die
verschillende plaatsen?
Misschien kent u ene heer Baert?
De kaart is geadresseerd aan:
Baert, Statenlaan 51, Den Haag.
U ziet dat zo’n simpele kaart een heel
verhaal kan vertellen en leuke vragen
kan opwerpen.

G.A.van Albada

Filate-
listigheden

23



Leidse Postzegel- en
Muntenhandel

Vrouwensteeg 3, 2312 DX Leiden
Tel. (071) 512 32 33

Reeds meer dan 50 jaar leveren wij
landen- en motief abonnementen van

nieuwe uitgaven van alle landen
van de wereld.

Voor verenigingen en bedrijven
speciale kortingen.

Tevens vragen wij doorlopend te koop
Verzamelingen en Partijen

INKOOP VERKOOP
TAXATIES ADVIEZEN



De Leidsche Vereeniging van
Postzegelverzamelaars biedt u:

 het Nederlands Maandblad voor Filatelie

 het eigen kwartaalblad ’de Sleutelpost’

 rondzenddienst, zowel als deelnemer en als inzender

 verkoop van uw materiaal op onze veiling - provisie 5%

 maandelijkse ledenbijeenkomsten met veiling en
deelname aan presentie- en halve-euro-loterij

 adviescommissie voor leden en erfgenamen

 jeugdafdeling vanaf 6 jaar

 eigen homepage - http://home.planet.nl/~hemel026

 gratis ‘Sleuteltje’ in ’de Sleutelpost’

 gratis lenen van de fosforlamp

 gratis lenen van de Yvert-/Michel-catalogus

 gratis lenen van de optische watermerkzoeker

 gratis deelname aan cursus Begeleiding bij filatelie

 gratis lenen van literatuur uit de Bondsbibliotheek

 kortingen bij aankoop filatelistische benodigdheden


