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Redactieve

bijdrage

Voor u ligt de 66e aflevering die ik
voor u heb samengesteld.
En tegelijkertijd begint het 16e jaar dat
ik - sinds maart 1992 - dat voor u doe.
U weet dat ik iets heb met cijfers?
Wist u dat niet? Trek de bovenstaande
cijfers dan maar van elkaar af en u ziet
dat het klopt dat 'de Sleutelpost' is be-
gonnen aan de 50e jaargang.
Is dat toeval of niet?
U gelooft daar niet zo in? Kijk dan
maar eens naar de inhoud: dit blad
staat vol met verslagen en cijfers van
het afgelopen jaar.
Ja maar, zult u zeggen, dat is in maart
altijd zo. En gelijk heeft u, maar het is
toch wel toevallig allemaal.

Nog meer toevalligheden?
Een paar weken terug vertelde een van
onze nieuwe leden van 2009 over hoe
zij met verzamelen was begonnen.
Dan ben ik er natuurlijk als de kippen
bij: "Schrijf het eens op als je wilt? Wij
hadden een rubriek 'Zo is het gekomen'
in ons blad en daar heb ik al een tijdje
niets voor binnengekregen."
"Oh, wat een leuk idee, ik zal m'n best
doen. En we hebben toch een heleboel
nieuwe leden? Die willen allemaal vast
wel meedoen."
"Ik zal 'Zo is het gekomen' weer tot
leven wekken en in het volgende
nummer een oproep doen. Tot ziens."

Ik natuurlijk blij, zo blijft er leven in
'de Sleutelpost'.
En wat schetst mijn verbazing:
ik heb een bijdrage binnengekregen
van Ad(am) de Haan. En die is al 36
jaar lid en duidelijk begonnen met een
tweede filatelistisch leven. Lees het
maar na op blz. 26 e.v., want hij heeft
er een mooi verhaal (met een moraal)
van gemaakt.
Dus: 'oude' leden én nieuwe leden, wat
let u? Ga aan de slag. De 50e jaargang
kan niet mooier beginnen!

Naast de ‘saaie’ verslagen staan er toch
ook veel lezenswaardige zaken in.
Natuurlijk deel 3 van Cees Janssen.
En niet te vergeten: de vrijwilligers en
de gedenkwaardige postzegeltotaaldag.
De bedroefdheid van Sijmen.
Maar ook nog Oom Dirk van Erik.
En zelfs een literaire bijdrage van Wil-
lem Hogendoorn. In kleur!
Want ú en enkele meelevende leden
hebben het Kleur Fonds goed bedeeld,
lees maar op blz. 25.
Veel sterkte én genoegen met mijn 66e.

Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en
toezending van een bewijsexemplaar.
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Agenda

maart 2010

22 bijeenkomst voor de Jeugd

23 ledenbijeenkomst met 14e Grote Voorjaarsveiling
van 120 kavels - GEEN bezichtiging vooraf

april 2010

13 bestuursvergadering

26 bijeenkomst voor de Jeugd

27 ledenbijeenkomst met veiling
en dialezing over ‘Zwitserland’

mei 2010

11 bestuursvergadering

21 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 182

25 ledenbijeenkomst met veiling

29 26e Dag van de Jeugdfilatelie in ‘s Hertogenbosch
Brabanthallen, Diezekade 2 - zie blz. 13

31 bijeenkomst voor de Jeugd (afsluiting met Bingo)

juni 2010

7 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 182

8 bestuursvergadering

Zie ook de activiteitenagenda: blz. 13
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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 Willem de Wit
catalogi: (071) 531 06 86

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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We zijn jarig.
De vereniging is 70 jaar.
We hebben dit op 17 januari met een
leuke Postzegeltotaaldag en op 26 ja-
nuari met een gezellige ledenbijeen-
komst gevierd. Als u hier niet bij ge-
weest bent, hebt u echt wat gemist.

Tijdens de bijeenkomst in januari heb
ik alle filatelistische stukken die met de
diverse jubilea van onze vereniging te
maken hebben laten zien tijdens een
PowerPoint presentatie. Daarna gaf de
penningmeester Frans Hemelop een
zeer interessante presentatie over pro-
fessor Cleveringa.

Bij een verjaardag kijk je niet alleen te-
rug, maar ook naar de toekomst.
Zullen we nog eens 70 jaar bestaan als
vereniging? Ik heb geen idee. Zolang
vooruit kijken ligt mij niet zo.

Eerst maar eens op naar de 75 jaar in
2015. Ik hoop in dat jaar te gaan stop-
pen met werken, en kan dan wellicht
wat meer met de postzegels bezig zijn.

Afgelopen week ben ik bij drie vereni-
gingen op bezoek geweest om een pre-
sentatie te geven. Als ik dan kijk naar
wat andere verenigingen organiseren
en wat wij als LVvP doen, dan vind ik
dat we goed scoren.

Dat geeft mij het vertrouwen dat we in
ieder geval in 2015 nog een goed flore-
rende vereniging zijn.

Ik wens u een gezond en
filatelistisch 2010

Willem Hogendoorn

Van de

voorzitter

45 jaar geleden: een speciaal aantekenstrookje. En wat in 2015 ?
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‘de Sleutelpost’
is 50 jaar !

In 1965 verscheen ons blad voor de
10e keer, dat was ter gelegenheid van
ons 25-jarig jubileum.
In oktober 1960 - dus 50 jaar geleden -
verscheen nummer 1.

Nu - bij ons 70-jarig jubileum - is ‘de
Sleutelpost’ toe aan haar 50e jaargang.
In dit jubileumjaar zullen we - in iedere
aflevering - aandacht besteden aan dit
heugelijke feit.

de redactie

Nieuwe leden:
J. van Emmerik Zoeterwoude
mw. B.H. Gros Oegstgeest *)
mw. N.M.E. van Oosten-Neuwohl

Leiden *)
F. Versteegen Zoeterwoude

*) = huisgenootlid

Bedankt per 1-1-2010:
G. Honders Zoeterwoude

Overleden:
E.E.P Poelman Oegstgeest
C.W. Riemers Leiderdorp

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

Ledenmutaties

VERZOEK ‘FILATELIE’

Wilt u uw adreswijziging zenden
naar de secretaris i.p.v. naar het

maandblad Filatelie?

De secretaris verzorgt voor u
de verdere afhandeling.

MEDEDELING
Waardebonnen (ook in guldens)

blijven geld waard!

waardebon van ƒ 5,– = € 2,27
waardebon van ƒ 10,– = € 4,54
waardebon van ƒ 15,– = € 6,81
waardebon van ƒ 25,– = € 11,34

Alle bonnen kunt u inleveren bij:
betaling contributie - veiling

rondzenddienst - postzegelhandel
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leden-

vergadering

De voorzitter heet ieder welkom, in het
bijzonder de ereleden Vijlbrief en
Groenewegen.
De voorzitter roept de aanwezigen op
om op zondag 17 januari 2010 aanwe-
zig te zijn op de Postzegeltotaaldag,
die ook in het teken staat van het 70 ja-
rig jubileum van de LVvP. Er zal een
nieuwe zegel worden gepresenteerd ge-
wijd aan de heer Cleveringa. Ook is er
een wedstrijd postzegelstapelen voor
de jeugd.
Op dinsdag 26 januari is de ledenbij-
eenkomst met een ‘aangeklede, bijzon-
dere’ avond. Ieder wordt uitgenodigd
daar aanwezig te zijn.
Overwogen wordt om losse zegels uit
vel aan te schaffen. Degenen die daar-
voor belangstelling hebben moeten dat
opgeven bij Wim Groenewegen

De veiling heeft een vlot verloop; er
gaan wel 42 van de 80 kavels retour.

De ‘Doe eens een gooi’-quiz gaat over
Kreta. Vijf aanwezigen hebben alle
vragen goed; De heer Van Melle mag
als eerste een prijs uitzoeken.

De heer Kniese krijgt de eerste prijs bij
de halve-euroloterij.

De heer Vijlbrief merkt bij de rond-
vraag op dat in de verslagen van de le-
denvergadering, die in de Sleutelpost
zijn opgenomen, niet altijd staat ver-
meld dat de ereleden welkom worden
geheten.
Hij vindt dat een ernstige omissie.
De voorzitter zegt toe dat dit in de toe-
komst niet meer zal voorkomen.

De voorzitter wint de eerste prijs bij de
gratis verloting.

De voorzitter bedankt de barbezetting
en wenst een ieder prettige feestdagen
en een goed 2010. Daarna sluit hij de
vergadering.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Hij heet allen welkom, in het bijzonder
de erevoorzitter de heer Spijker en de
ereleden Vijlbrief en Groenewegen.
Hij feliciteert alle aanwezigen met het
70 jarige bestaan van de vereniging.
Verder wenst hij iedereen, namens het
bestuur, nog een gezond 2010.
Op deze jubileumbijeenkomst zijn de
consumpties gratis. Hij wijst op de mo-
gelijkheid om te doneren voor het
‘Kleur Fonds’.
De expositie gaat over het 70 jarig ju-
bileum en Cleveringa.

Ledenbijeenkomst
15 december 2009 - 44 aanwezigen

Ledenbijeenkomst
26 januari 2010 - 81 aanwezigen
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Notulen vorige vergadering
Er zijn geen op- of aanmerkingen en
worden ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomenstukken en mededelingen
De voorzitter deelt mee dat de Postze-
geltotaaldag een groot succes is ge-
weest. Er zijn ruim 100 bezoekers ge-
weest. De burgemeester reikte het eer-
ste velletje met Cleveringa-zegels uit
aan een van de dochters van professor
Cleveringa. Alle leden hebben die in-
middels ook ontvangen op hun uitnodi-
ging voor de vergadering.
Jeugdkampioen postzegelstapelen is
geworden Linda van As met 9,3 cm
Tijdens de komende Algemene leden-
vergadering moeten bestuursleden wor-
den gekozen. De heren De Poorter en
Hemelop stellen zich herkiesbaar.
De voorzitter roept een ieder op zich te
melden voor vacatures in het bestuur.
Kerstveilingkavels kunnen worden af-
gehaald bij de veilingmeester.

Nieuwe leden
De dames B.H. Gros en N.M.E. van
Oosten-Neuwohl en de heren J. van
Emmerik en F. Versteegen hebben zich
tijdens de Postzegeltotaaldag aange-
meld als lid. Er zijn geen bezwaren,
daarom besluit de voorzitter dat zij alle
vier zijn toegelaten.

Lezingen
De voorzitter geeft een PowerPoint
presentatie over het 70 jarig bestaan.
Er worden veel poststukken van vorige
jubilea getoond.

De voorzitter wijst er op dat de heer
Hemelop sinds enige jaren zich ont-
popt heeft als vaste ontwerper van
postzegels voor de Postzegeltotaaldag.
Hij spreekt zijn grote waardering uit
voor het vele werk dat daarin is gaan
zitten.
Daarna toont de heer Hemelop de pre-
sentatie die hij heeft gemaakt over Cle-
veringa en de Tweede Wereld Oorlog
die ook op de Postzegeltotaaldag te
zien was.

Gratis Grote Verloting.
Onder de leden die hun contributie
vóór 1 januari 2010 hebben betaald,
vindt de verloting van waardebonnen
plaats. De aanwezige gelukkigen krij-
gen de bon uitgereikt. De overige bon-
nen worden opgestuurd.

Veiling
Van de veilingkavels gaan 22 van de
80 kavels retour.

Halve Euroloterij
De heer E. de Boer krijgt de eerste
prijs: een serie Europazegels.

Rondvraag
De erevoorzitter, de heer Spijker, die al
sinds 1942 lid is van de vereniging, fe-
liciteert iedereen met het jubileum.
Hij haalt nog een aantal herinneringen
op uit de eerste jaren van de vereniging
tijdens de oorlog. Hij wenst iedereen
nog veel filatelistisch genoegen in de
toekomst.
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Gratis verloting
De heer Slakhorst wint de eerste prijs.

Sluiting
De voorzitter bedankt de barbezetting.
Hij roept iedereen op om bij de alge-
mene ledenvergadering op 23 februari
aanwezig te zijn.
Hij brengt in herinnering dat er nog de
presentatie te zien is van `the making
of de Cleveringa zegel`. Daarna sluit
hij de vergadering.

Ondanks de krokusvakantie zijn er 51
leden naar de Algemene Ledenverga-
dering gekomen; zij krijgen een gezel-
lige en veelzijdige avond gepresen-
teerd, waar ook de stukjes kaas en
worst niet ontbreken.
Als eerste kan men snuffelen in de ver-
nieuwde voorraad 5-cent zegels, en
hieruit wordt flink gekocht.
Het enige minpuntje van de avond is
dat de voorzitter moet vertellen dat vijf
leden de contributie nog niet betaald
hebben. Zij krijgen nog één keer een
aanmaning.
De jaarverslagen leveren weinig vragen
op. Staande worden de leden herdacht
die in het afgelopen jaar zijn overleden
(zie jaarvelslag secretais).
Na het verslag van de kascontrolecom-
missie, J.A.A. van Biezen en R.K.J.
Hegenbarth, wordt de penningmeester
onder applaus decharge verleend.

Ook de gebruikelijke jaarlijkse verho-
ging van de contributie met 0,75 cent
wordt zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd.
Als nieuw lid van de kascommissie, ter
vervanging van A.J.. Flerig, wordt W.
Groenewegen benoemd.
H. Gaykema wordt herkozen als lid
van de adviescommissie
Onder applaus worden de bestuursle-
den P.J.J. de Poorter en F. Hemelop
herkozen.
Hierna ontvangen 27 vrijwilligers en 4
leden die alle bijeenkomsten in 2009
hebben bezocht een flesje wijn. Een
apart aandenken krijgen H.A.C. Kamp-
huisen en F.H. Terwiel voor hun bij-
zondere activiteiten voor de Postzegel-
totaaldag.
De veiling verloopt vlot; van de 80 ka-
vels gaan er 28 retour.
Na de pauze komen de Doe eens een
Gooi puzzel, de halve euro loterij en de
gratis verloting aan de orde. Door het
grote aantal prijzen (30 stuks) kan on-
geveer de helft van de aanwezigen met
een filatelistisch prijs(je) naar huis.
Bij de rondvraag geeft L. Vijlbrief aan
dat hij zich stoorde aan schuivende
stoelen in januari tijdens de presentatie
van F. Hemelop. De voorzitter wijt dit
aan het overvolle programma. De op-
merking wordt als aandachtspunt geno-
teerd. F.H. Terwiel doet verzoek om in
de toiletten/kleedruimtes niet te roken
Onder dankzegging aan de barbedie-
ning wordt de geslaagde avond afge-
sloten.

Algemene ledenvergadering
23 februari 2010 - 51 aanwezigen
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Adverteerder(s)
gezocht

We missen nog steeds 2½ advertentie-
pagina, dus vraag ik - niet alleen voor
mijzelf, maar ook namens het bestuur -
opnieuw uw medewerking om de open-
gevallen plaatsen te helpen vullen.
Kent u iemand (met een onderneming)
die zou willen adverteren of wilt uzelf?

Graag geef ik u de nodige informatie
over tarief, grootte van de advertentie
en andere belangrijke zaken.

Mail mij : f.hemelop@wxs.nl
of bel : (071) 521 29 38.

Frans Hemelop - redacteur

Herhaling

In eerdere aflleveringen van ‘de Sleutelpost’ was deze oproep
ook al opgenomen. Het bericht is nog steeds geldig.

Úw hulp is hard nodig!

J.W. Frisolaan 15 - 2252 HC - Voorschoten - tel.: 071-5619264

Thema’s: o.a. motoren, schepen, vliegtuigen, vogels en vuurtorens

Wereldnieuwtjesdienst
Wij kunnen u alle nieuwe uitgiften van alle
landen leveren: o.a. Nederland, Nederlandse
Antillen, Aruba, Indonesië, België, Italië,
Luxemburg, Duitsland, Kanaaleilanden,
Zwitserland, Engeland, Ierland, Estland,
Letland, Litouwen, Israël, Australië en
Nieuw Zeeland.
Ook veel gebruikte zegels van Nederland,
Nederlands-Indië en Curaçao.
U kunt uiteraard ook op thema geleverd
krijgen: motoren, vliegtuigen, vogels, sche-
pen en vuurtorens.

Albums
Wij kunnen u alle bekende merken leveren
en hebben bijna alle artikelen van Davo en
Importa in voorraad.

Voor muntenverzamelaars verkopen wij
alleen accessoires.
Verzendkosten komen voor uw rekening.

Op donderdag, vrijdag en zaterdag
zijn wij geopend van 10 t/m 17 uur.

Onze website: http://www.vph-wph.nl/
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29 mei 2010

Activiteiten

agenda

Nieuwe emissies

23 maart
Jubileumpostzegels 2010
vel van 10 met 5 verschillende
gegomde zegels van € 0,44

29 maart
Weken van de kaart (alweer?)
velletje met 3 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44

Mooi Nederland - Maastricht
velletje met 5 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44

Mooi Nederland - Arnhem
velletje met 5 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44

27 april
Zomerpostzegels 2010
velletje van 6 verschillende gegomde
zegels van € 0,44

Vuurtorens
velletje met één gegomde zegel
van € 7,00 (?)

17 januari 2010
1940, een moedig jaar - (1940-2010)

velletje van 10 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44.
Ter gelegenheid van:
- de rede op 26 november 1940 van

professor R.P. Cleveringa
- het 70-jarig jubileum op 17 januari

2010 van de Leidsche vereeniging
van postzegelverzamelaars

26e Dag van de
Jeugdfilatelie 2010
De 's-Hertogenbossche Filatelisten
Vereniging organiseert samen met
JFN een evenement in de Brabanthal-
len, Diezekade 2 te ‘s Hertogenbosch.

Er is in Den Bosch veel te beleven.
Door JFN worden vele activiteiten
ontplooid, waaronder de bekende
Filamarathon en de Junior Plaza.
En niet te vergeten: de postzegelberg!
Het thema is vandaag:
Geschiedenis, over vroeger en nu!

10.00 uur Zaal open
11.00 uur Officiële opening

en Prijsuitreiking
13.30 uur Finale Filagram
17.00 uur Zaal dicht
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Hierbij bied ik u het jaarverslag
over 2009 aan.

Het ledental van de vereniging is dit
jaar helaas weer afgenomen. Er was
een verheugend grote aanwas van 15
nieuwe leden en gezinsleden. Daar te-
genover stonden echter 11 bedankjes
en 8 overleden leden. Het aantal leden
daalde daarmee met 4 en bedroeg op
31 december 2009 240.

In februari - tijdens de Algemene Le-
denvergadering - traden de heren W.
Groenewegen en F.H. Terwiel terug
als bestuurslid; respectievelijk eerste
secretaris en tweede penningmeester.
De heer Groenewegen werd bij die ge-
legenheid door de vergadering be-
noemd tot erelid van de vereniging.
De heer Th.A.E. Kniese, die de func-
tie van tweede secretaris vervulde,
werd benoemd tot eerste secretaris.
Deze legde echter in maart met on-
middellijke ingang zijn functie als se-
cretaris neer.

Na herhaalde oproepen in de vergade-
ring en in ‘de Sleutelpost’ kon in sep-
tember de heer J. van de Kasteele als
nieuwe eerste secretaris worden be-
noemd.
Het bestuur heeft echter nog steeds
behoefte aan een tweede secretaris en
penningmeester.

De heer G.A.H. Slakhorst droeg in
maart, na vele jaren als veilingmees-
ter, de hamer over aan de heer W. de
Wit.

Op voordracht van het bestuur werd
ons lid de heer H. Wit door de Bond
onderscheiden met de zilveren Bonds-
speld, voor zijn jarenlange journalis-
tieke inzet voor de filatelie.

De ledenvergaderingen werden in het
verslagjaar meer bezocht dan in het
jaar daarvoor. Totaal waren op de 10
gehouden ledenvergaderingen 476 le-
den aanwezig. Gemiddeld dus bijna
48, tegenover 40 in 2008.

Dit jaar waren vaste onderdelen zoals:
doe-eens-een-gooi-puzzel, gratis ver-
loting op de presentielijst, maande-
lijkse veiling, grote veiling en dia-/po-
werpoint lezingen op diverse vergade-
ringen ook weer vertegenwoordigd.

Verslag
secretaris

2009

IJsland - Dag van de postzegel 1999
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De verkoop van loten voor de halve
euroloterij loopt nog steeds goed. De
prijzen die de leden kunnen winnen
worden kennelijk gewaardeerd.

Op de veilingen werden gemiddeld
meer kavels verkocht dan vorig jaar.
Dit jaar kreeg 62% van de kavels een
nieuwe eigenaar, tegenover 58% in
2008.
In de jaarlijks te houden gratis verlo-
ting, voor die leden die hun contribu-
tie vóór 1 januari hebben voldaan, wa-
ren weer een aantal waardebonnen be-
schikbaar.

Evenals in vorige jaren was de in ja-
nuari gehouden Postzegeltotaaldag
een groot succes. De ‘Pilgrim Fathers
in Leiden, 1609 - 1620’ was het thema
van dit jaar. De penningmeester, de
heer F. Hemelop, ontwierp daarvoor
weer een zegel, die als persoonlijke
postzegel kon worden gedrukt. De ze-
gel is nog steeds te verkrijgen.

Het tentoonstellen van delen van de
verzamelingen van leden blijft goed
lopen. Diverse leden hebben een deel
van hun verzameling op een vereni-
gingsavond aan de aanwezige leden
getoond. Ook op nationale tentoon-
stellingen waren verzamelingen van
leden te vinden.

Gelet op de algemene teruggang in de
filatelie gaat het met de LVvP eigen-
lijk best goed.

Druk bezochte verenigingsavonden,
een goed lopend rondzendverkeer en
slechts een beperkte teruggang in le-
den.

Er waren dit jaar 10 leden die hun 25-
jarig of 40 jarig lidmaatschap mochten
vieren.

Het bestuur dankt alle vrijwilligers die
hun tijd inzetten voor het goed func-
tioneren van onze vereniging.

Rest mij nu nog het sombere deel van
dit jaar te vermelden, nl. de overlede-
nen. Dit zijn:

A. Bolk
Th.J.C. van Daalen
G.J.M. Kolkman
H.G. Philipsen
E.E.P. Poelman
C.W. Riemers
J. van Rossen
E.P.G. Wiewel

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

Leiden, 8 februari 2010
De secretaris
P.J. van de Kasteele



16

Door persoonlijke omstandigheden
en andere activiteiten binnen de vereni-
ging ontving u dit verslag pas op de Al-
gemene ledenvergadering.
Van de contributie 2010 is 89% voor
1 januari ontvangen, incl. afgegeven
machtigingen, vorig jaar was dat 94%.
Daarom hebben 215 leden, incl. erele-
den, meegeloot bij de gratis verloting.
Allemaal hartelijk bedankt voor de me-
dewerking en... blijf machtigingen in-
zenden.

De baten en lasten van 2008 zijn ook
vermeld, zodat u de cijfers goed kunt
vergelijken.
Na negatief in 2008 (301,38) was het
resultaat in 2009 positief: € 114,56
(begroot tekort: € 220), dat is een stij-
ging van € 415,94 (301,38 + 114,56).
De winsttoename van afgerond € 415
wordt in de tabellen toegelicht.

De nettoprovisie rondzenddienst steeg
van negatief € 110,92 in 2007/08 naar
negatief € 38,34. Dit bedrag staat in het
verslag rondzenddienst 2008/09.

Aan de kostenkant zijn er geen al te
grote verschuivingen, maar kostenbe-
waking blijft noodzakelijk.
De opbrengst advertenties is verder ge-
daald; pogingen om nieuwe adverteer-
ders en/of sponsors te vinden zijn - tot
nu toe - niet erg succesvol geweest.
De huidige adverteerders en sponsors
worden heel hartelijk bedankt.
Via het Kleur Fonds werden 18 kleur-
pagina's gemaakt zonder extra kosten!
Aan de inkomstenkant bleef alles nage-
noeg gelijk; de opbrengst van de
halfjes-loterij is knap gestegen door
toename van het ledenbezoek en de in-
spanning van Leo Vijlbrief.
De tegenvallende beleggingsrekening
was eenmalig; deze is opgeheven.
De netto-opbrengst bar is gestabili-
seerd, ook al door het toegenomen be-
zoek van onze bijeenkomsten. Op deze
plaats weer veel dank aan de vrijwillige
bar-medewerk(st)ers.
Graag hoor ik uw vragen, opmerkingen
of suggesties.
Leiden, 23 februari 2010

Frans Hemelop
penningmeester

Financieel
verslag

2009

(afrondingen op € 5)

minder afschrijving inventaris 120
minder kosten algemeen 90
minder porti/tel./drukw./K.v.K./bestuur 15
minder kosten Michel / NVPH 130
meer entreegeld / opbr. reglementen 10
minder kosten 'de Sleutelpost' totaal 30
meer nettoprovisie rondzenddienst 75
meer provisie / minder kosten veiling 85
meer opbr. halfjesloterij / lagere kst loterij 310
meer opbrengst rente 645

meer opbrengsten en minder kosten 1.510

meer kosten zaalhuur 10
meer kosten Maandblad Filatelie 390
meer Bondscontributie 25
meer diverse lasten (kosten bar 625) 5
minder voorraadwinst 225
minder opbrengst / meer kosten jeugd 35
meer kosten jubilarissen / representatie 220
minder div.baten (bar 1210/Sponsorl.510) 10
minder opbrengst advertenties 175

minder opbrengsten en meer kosten 1095

resultaat dus hoger 415
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LEIDSCHE VEREENIGING v. POSTZEGELVERZAMELAARS - FINANCIEEL OVERZICHT 2009

BEZITTINGEN 31 december 2009 SCHULDEN

diverse inventaris 367,65 vooruitontvangen contributie 2010 5.884,50
laserprinter + software 72,12 te betalen aankoop zegels 40,43
rondzendstempels 337,50 te betalen aankoop zegels TNT 765,46
kruisposten 57,70 te betalen maandblad Filatelie
te vorderen provisie veiling/opbr. kavels 127,42 te betalen portikosten 195,65
te vorderen verkoop zegels TNT -7,81 kruisposten 585,81
te vorderen Sponsorloterij 140,25 te betalen kosten veiling 3,08
te vorderen advertenties 20,00 te betalen onkosten 162,06
te vorderen rente 45,00 reserve voorraadwinst 484,93
vooruitbetaalde kosten 66,98 reserve Rondzenddienst 899,26
voorschotten 100,00 reserve inventaris 300,00

Jubileumfonds 5.879,13
voorraad artikelen Jubileum 47,46 Kleur Fonds 198,74
voorraad bar 144,69
voorraad drukwerk 60,00
voorraad speldjes 402,59 EIGEN VERMOGEN
voorraad zegels 1.797,33 1 januari 2009 2.289,15
voorraad porti 170,12 + 1.967,45 AF: VOORDELIG

SALDO 2009 114,56 +
kas 196,03 31 december 2009 2.403,71
giro *) 12.760,14 + 12.956,17
*) op kapitaal/rentemeerrek. 3.572,87 17.802,77 17.802,77

LASTEN 2009 2008 BATEN 2009 2008

afschr. rondzendstempels 3,15 0,75 contributie 6.658,00 6.660,50
afschr. inventaris 38,58 161,92 contributie jeugd *** 38,50 33,00
kosten algemeen 291,21 382,15 entreegeld 17,60 11,00
kosten zaalhuur 660,02 649,06 opbrengst reglementen 9,90 6,00
kosten K. v. Koophandel 26,14 27,00
kosten bestuursvergadering 96,90 138,40 nettoprovisie rondzenddienst -38,34 -110,92
kosten Bondsdagen 48,00 30,00 provisie veiling 478,41 435,00
kosten porti/telefoon 202,30 205,65 provisie verkoop zegels PTT 173,10 175,24
kosten drukwerk 89,85 78,37
kosten Yvert/Michel 39,90 171,00 donatie/opbrengst jeugdafd. *** 26,50 37,00
Maandblad Filatelie 3.990,05 3.602,50
Sleutelpost Kleur Fonds 515,25 515,25 bijdrage uit Kleur Fonds 515,25 515,25
Sleutelpost drukwerk 1.983,05 2.067,32 opbrengst halfjesloterij 1.173,00 939,00
Sleutelpost porti 461,51 434,93
Sleutelpost algemeen 38,00 12,00 opbrengst advertenties 580,00
Bondcontributie 942,05 916,00 incl. subs. TPG 340,00
diverse lasten ** 653,22 649,98 AF: ideële doelen 35,70 544,30 720,40
afboeking voorraden -550,00 -772,63
kosten jeugdafdeling *** 165,00 133,00 opbrengst rente 25,66 -617,58
kosten jubilarissen 113,07 83,42 diverse baten * 2.077,61 2.087,99
kosten veiling 3,08 46,00 * w.o. Sponsorloterij 507,20
kosten gratis verloting 136,36 135,28 in 2008 684,75

kosten halfjesloterij 564,27 629,90
kosten quiz/’doe-’ns-’n-gooi’ 24,00 24,00 * w.o. opbrengst bar 1.212,42
kosten verloting(waardebon) 50,00 60,00 ** w.o. kosten bar 623,82
kosten cadeau/representatie 319,97 132,01 winst bar 588,60
reservering Jubileumfonds 680,00 680,00 in 2008 565,68

WINST 2009 114,56 VERLIES 2008 301,38
11.699,49 11.193,26 11.699,49 11.193,26

De opbrengst van rondzendstempels tot een bedrag van € 21,60 werd rechtstreeks op de voorraad afgeboekt.
*) = diverse baten **) = diverse lasten ***) = baten en lasten jeugdafdeling



18

Met een wisselend aantal jeugdleden
hebben we in 2009 weer maandelijks
een bijeenkomst gehouden, waarbij
naast overdracht van filatelistische ken-
nis ook het bezig zijn met postzegels
centraal stond.

Drie jeugdleden hebben in oktober op
de Postex in Apeldoorn met succes ge-
ëxposeerd.
De samenwerking met Voorschoten
verloopt prima, zodat we ook in 2010
hiermee doorgaan.

Eén van de gezelligste avonden is altijd
in mei, waar alle - door senioren be-
schikbaar gestelde - postzegels via het
bingospel door de jeugd gewonnen
kunnen worden.

Alle jeugdleden gaan dan met postze-
gelprijzen naar huis. Hiervoor danken
wij alle senioren die deze zegels ter be-
schikking stellen.

Eric Kniese en Willem Hogendoorn
jeugdleiders

Verslag
jeugdafdeling

2009

Lekker graaien en postzegelstapelen tijdens
de Postzegeltotaaldag op 17 januari 2010.

Nog
steeds

te koop!

50 cent (leden) - 60 cent (niet-leden)

U kunt deze mooie frankeerzegel ook
gewoon gebruiken, dan is er 6 cent
(bij niet-leden 16 cent) voor de club!
Of misschien - voor de afwisseling -
een Cleveringa-zegel?

Verslag advies-
commissie 2009

In het afgelopen verenigingsjaar is
er een collectie aangeboden, wat door
ons is getaxeerd. Hier is tot op heden
niets van vernomen.
Tijdens de postzegeltotaaldag in 2009
zijn enkele adviezen uitgebracht.

Namens de commissie,
Jan Pieters
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Mijn oudste dochter studeert Neder-
lands en leest veel literaire boeken.
Dat gaf mij het idee om hierover een fi-
latelistisch onderzoek in te stellen.
Hoewel een postzegelcatalogus een
zeer handig boekwerk is, zal hij niet op
een literatuurlijst voorkomen. Omge-
keerd kan in de catalogus wel iets over
de Nederlandse literatuur gevonden
worden. Hieronder worden een aantal
bekende schrijvers en dichters onder de
literaire loep genomen.

Eén van de eerste literaire postzegels in
de catalogus is die van de letterkundige
Marnix van St. Aldegonde (305). Het
auteurschap van ons volkslied wordt
aan hem toegeschreven, hoewel daar-
over geen zekerheid bestaat. Ook over
de datering van het Wilhelmus is geen
zekerheid, hoewel de meesten ervan
uitgaan dat dit 1568 geweest is.
De filatelistische wereld ook, gezien de
Wilhelmus-postzegel uitgegeven in
1968 (908).

Onder de schuil-
naam Hildebrand
schreef Nicolaas
Beets (321) het
boek ‘Camera
Obscura’, met het
bekende verhaal
over de familie
Stastok.
Beets schreef dit boek in Leiden.
Beets was één van de Leidse studenten,
die in 1766 de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde oprichtten.
Het doel van deze Maatschappij is de
beoefening der schone letteren en de
studie van de Nederlandse taal- en let-
terkunde, geschied- en oudheidkunde
in hun onderlinge samenhang te bevor-
deren. Op de zomerzegels 1966 zijn
hieraan drie zegels gewijd (861-863).

Literaire

filatelie
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Erasmus komt
zelfs drie keer
voor op de Neder-
landse postzegel
(286, 931, 1412).

Hoewel hij meer
als een humanist
dan een schrijver

gezien wordt, hoort hij naar mijn
mening toch in dit rijtje thuis, gezien
zijn beroemde boek ‘Lof der Zotheid’
uit 1509.

‘Max
Have-
laar’,
de titel
van een
roman

van Eduard Douwes Dekker, werd in
1860 gepubliceerd onder het pseudo-
niem Multatuli. Het is een autobio-
grafische roman. Dekker staat af-
gebeeld op (1370).
Op de andere zegel uit deze serie
over de Nederlandse literatuur zien we
Constantijn Huygens. Deze schrijver-
dichter was al eerder filatelistisch her-
dacht in de serie kinderzegels uit 1955
(670). Zijn laatste grote gedicht is
Cluyswerck uit 1681, ook een auto-
biografisch geschrift.

Wie kent niet
‘Dikkertje Dap’
van Annie M.G.
Schmidt?
De bundels versjes
die Annie in de
jaren vijftig regel-
matig publiceerde,
waren zeer popu-
lair, bij kinderen
én volwassenen. Het frisse, eigentijdse
taalgebruik was, naast de licht-absur-
distische humor, een verademing in een
periode dat noodgedwongen nog veel
vooroorlogse kinderboeken werden ge-

lezen. De beelden op de kinder-
zegels uit 1967 zijn ontleend aan
kinderversjes van Annie, en na-
tuurlijk zien we Dikkertje Dap
hier ook op terug (894/898).
En nu we het toch over Annie
hebben, wie is vroeger niet voor-
gelezen (heeft zijn kinderen voor-
gelezen) over Jip en Janneke en
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Pluk van
de Pette-
flat, die
we zien
op de kin-
derzegels
uit 1999
(1852/54).

De onlangs overleden Jan Wolkers is
herdacht met een postzegel in 2007.
Hierop lezen we het gedicht: ‘De zee
schuimt’. Het mooiste boek van Wol-
kers vind ik Turks Fruit, dat later ver-
filmd is, wat ook te zien is op een post-
zegel (1635), waar we Rutger Hauer en

Monique
van de
Ven op
herken-
nen.

Een an-
der be-
roemd
boek is
het Dag-
boek van
Anne

Frank van wie we op postzegel 1199
een portret zien.

Hoewel de strip niet tot officiële litera-
tuur wordt gerekend, mogen ze hier
niet ontbreken.

Op de kinderzegels
uit 1984 zien we
Suske en Wiske
(1320) evenals op
de strippostzegels
uit 1997 (1715).
In 1996 zagen we

Heer Bommel
van Maarten
Toonder al op
de postzegel
(1677) en
vanaf 1998

volgen er
jaarlijks
strippostze-
gels met ‘Jan
Jans en de
kinderen’

van Jan Kruis
(1782), Kuifje
(1839) en Sjors
en Sjimmie
(1923). In 2001

wordt er ten-
slotte nog
een postze-
gelboekje
uitgegeven
(1994/98),

waarin we on-
der andere de
Flinstones en
Tom en Jerry
tegen komen.
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Het be-
kendste
boek is de
Bijbel, die
we zien op
de zegels

820 (open geslagen Bijbel) en 1131
(Delftse Bijbel).
Zoek je verder, dan kom je meer be-
roemde boeken tegen, zoals op zegel

1772,
waarop we
het Geuzen-
liedboekje
van Willem
van Oranje
zien staan.

Lezen
Er zijn in dit artikel nogal wat schrij-

vers van
boeken naar
voren geko-
men. Boe-
ken worden
geschreven
om gelezen

te worden. Het woord ‘lezen’ is met
grote letters terug te vinden op een kin-
derzegel uit 1989 (1437).
Op de bibliotheekzegel uit 1991 (1481)
zien we twee lezende kinderen.

Dat kinde-
ren al vroeg
moeten le-
ren lezen
valt ook af
te leiden uit
een kinderzegel uit
1978 (1168) met een
lezend kind. Over
deze zegel met een
in een boek wegge-
doken kind zegt ont-
werpster Babs van
Wely: ‘Al lezend
kruip je in het boek.
Je wordt letterlijk en figuurlijk door
een boek in beslag genomen. Het mag

hagelen, sneeuwen
of gieten, zoals zo
vaak hier in Neder-
land, je hebt lezen
geleerd, dús...’

Links en rechts van
het boek is regen,
hagel en sneeuw in
de grijze achter-
grond uitgespaard.
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De ontwerper van de kinderzegels van
1996 moet gedacht hebben: ‘lezen, hoe
eerder hoe beter’, want op deze zegel
(1698) zien we een baby met boeken.
Maar het zijn niet alleen kinderen die
in verband worden gebracht met lezen.
Op de eerder genoemde postzegel 1412
zien we Erasmus lezen en op een zegel
uit de zomerserie van 1971 (986) zien
we de apostel Paulus lezen.

Conclusie.
Bij een wandeling door de Nederlandse
postzegelcatalogus is er genoeg te vin-
den over de Nederlandse literatuur.
En dan ben ik zeker nog niet volledig
geweest. Simon Vestdijk (1771) heb ik
niet genoemd, en zo zijn er nog wel
meer te vinden.
Mijn dochter stond versteld.
U ook?

Willem Hogendoorn

Onder de naam HERTOGPOST 2010
zal ter gelegenheid van het tachtigjarig
bestaan van de ‘s-Hertogenbossche
Filatelistenvereniging op 28 t/m 30 mei
2010 een grote landelijke postzegel-
manifestatie worden gehouden in de
Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch.
Medewerking verlenen TNT Post,
de NVPH en de KNBF.

Openingstijden:
vr 28 mei 11 - 18 uur
za 29 mei 10 - 17 uur
zo 30 mei 10 - 16 uur

Tijdens dit evenement zal een grote
Nationale postzegeltentoonstelling
plaatsvinden in de categorieën I en II.
Daarin wedijveren de beste filatelisten
uit binnen- en buitenland met elkaar.
Ook aan de jeugdige verzamelaar is ge-
dacht. Een aparte postzegelhoek wordt
ingericht met spelletjes, een grote post-
zegelberg en ‘dubbeltjeszegels’.
Op 29 mei is het de 26e Dag van de
Postzegel (zie ook blz. 13)
Voor verdere ontwikkelingen en an-
dere informatie over HERTOGPOST
2010 kunt u de komende maanden te-
recht op www.hertogpost-event.nl.
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Hierbij treft u het verslag van de
veilingcommissie over het jaar 2009.

In 2009 zijn 685 kavels ingeleverd.
In 10 veilingen plus de schriftelijke
Kerstveiling zijn 950 kavels aangebo-
den; daarvan zijn verkocht 587 kavels.
Er gingen dus 363 kavels retour.
Zodoende is 61,9% verkocht; in 2008
was dat 57,6%
De opbrengst was € 4.435.
Vermeerderd met provisie van kopers
en verkopers, die € 488 bedroeg, was
de totaalopbrengst (= omzet) € 4.923.
De provisie van € 488 is 11,7% hoger
dan in 2008.

Eind 2009 waren voldoende kavels in
voorraad voor de veilingen tot eind
2010.

Onze veilingmeester/afslager Gerard
Slakhorst nam - na 15 jaar in actie te
zijn geweest - tijdens de ledenbijeen-
komst in maart afscheid en droeg zijn
veilinghamer over aan Willem de Wit.
Gerard, namens ons allen: hartelijk
bedankt.

De veilingcommissie,
Ger Corba Frans Terwiel
Ton Flerig Willem de Wit
Henk Scheer

Verslag: Frans Hemelop

Verslag
veiling

2009

veilingjaar 2009 verkoop provisie

maand kavels retour aantal in % in € in €

januari 80 19 61 76,3% 248 30
februari 80 24 56 70,0% 264 29
maart 130 39 91 70,0% 527 61
april 80 41 39 48,8% 313 33
mei 80 38 42 52,5% 172 21
juni 80 29 51 63,8% 430 46
september 80 20 60 75,0% 311 37
oktober 80 29 51 63,8% 381 41
november 80 18 62 77,5% 391 44
december 80 42 38 47,5% 171 19
Kerst 2009 100 64 36 36,0% 1.227 127

totaal 950 363 587 61,9%
gemiddeld

4.435
excl. prov.

488

in 2008 1.103 468 635 57,6% 3.931 437
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Redding voor
het Kleur Fonds !

In de vorige aflevering van ‘de Sleutel-
post’ luidde ik ‘de noodklok’.
Slechts € 11,55 in drie maanden tijd in
de ‘ballendoos’, dat hield niet over.

U reageerde voorzichtig.
Na de bijeenkomst in december zat er
€ 10,40 in ons potje, waaronder € 5,—
van een gulle gever.
Minder voorzichtig waren enkele leden
die per giro hun waardering voor ons
kleurige blad toonden:
- Op 2 december € 25,— extra bij een

betaling voor de veiling.
- Op 15 december nog eens € 25,—.
- En op 16 december van één zeer

gulle gever maar liefst € 100,—.
Ja, dat leest u goed.

- En tenslotte op 18 december nog een
keertje € 25,—.

Kijk, dat zet zoden aan de dijk,
in ruim twee weken tijd € 175,— !

Tijdens de feestelijke bijeenkomst in
januari waren de consumpties gratis.
De jarige tracteert tenslotte.
U beloonde dat door € 49,— in de
‘ballendoos’ te doneren.
En in februari zat er € 16,20 in, dat is
in één maand meer dan in de maanden
september t/m december van vorig jaar
bij elkaar.
U heeft de smaak te pakken!
Houden zo! En... heel hartelijk bedankt
namens de penningmeester.

De ‘grote schenkers‘ zijn persoonlijk
bedankt, maar dat doe ik hier graag
nogmaals: HEEL VEEL DANK.

Frans Hemelop
redacteur

Stand Kleur Fonds

Frans Hemelop
penningmeester

saldo op 1 januari 2009 29,42
bijdragen van leden in 2009 324,43 Opmerking:

winst verkoop postzegelvelletjes 360,14 + winst velletjes € 710,14

713,99 gaat voor € 350 (deels)
extra kosten 'de Sleutelpost' 18 pagina's 515,25 - naar het Jubileumfonds

saldo op 31 december 2009 198,74
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Opa! Opa! Kijk eens wat ik gevon-
den heb! ‘Nou Adam, wat heb je dan
gevonden’, vroeg mijn grootvader.
Ik rende uit de bosjes waarachter ik net
een plas had gedaan naar hem toe en
toonde hem het Zwaluw-luciferdoosje.
‘Nou, wat is daar nu voor bijzonders
aan, Adam? Zitten er nog lucifers in?’
‘Nee opa, er zit wat anders in.’ Groot-
vader schoof het doosje open en zag
toen wat ik bedoelde: postzegels!
Prachtige grote postzegels, gestempeld,
vooral buitenlandse. Wat een vondst!
We keken nog om ons heen of er ie-
mand in de buurt was die de zegels kon
hebben verloren, maar er was niemand.
Wat een wonder dat op die vrije mid-
dag in de zomer van 1948 in het Gro-
ninger Stadspark mijn grootvader en ik
een wandeling maakten en dat ik on-
derweg moest plassen en dat in de bos-
jes de postzegels lagen te wachten,
keurig opgeborgen in een lucifer-
doosje…

Het was toch al bijzonder dat ik bij
mijn grootvader was, want ik woonde
in Franeker. Ik ging echter in Gronin-

gen naar school, een meischool, dus
een lagere school die niet zoals nu al-
gemeen is, in augustus begon maar in
mei. Toentertijd waren er qua aan-
vangstijd namelijk twee typen scholen.
Mijn vader was bijzonder ambitieus in
de opleiding van zijn kinderen.
Ik was in mei jarig en dus moest ik in
mei naar school. Dat in Franeker geen
meischool was, vormde geen onover-
komelijke hinderpaal: ik moest op zes-
jarige leeftijd dan maar uit huis en bij
mijn grootvader wonen. Op latere leef-
tijd zijn hierover nog hartige woorden
gesproken, maar in mijn vroege jeugd
was vaders wil gewoon wet.

Thuis gekomen na de wandeling met
grootvader spreidde ik de postzegels
op tafel uit. Als ik me goed herinner
waren het een stuk of twaalf en meest
van Engelse koloniën. Welke het waren
kan ik me niet meer voor de geest ha-
len, maar van twee kan ik nog getui-
gen:
De ene was een zegel uit Canada met
daarop een oude man met een grijze
baard: Alexander Graham Bell. Veel

Zo is het

gekomen ...
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later vond ik uit, dat het een uitgifte be-
trof uit 1947 en dat de afgebeelde man
de uitvinder was van de telefoon. Het
was dus ten tijde van de vondst een re-
cente zegel. Dat deze zegel later nog
een rol zou spelen in mijn collecties,
kon ik toen niet bevroeden.
De andere was uit Ceylon met een ge-
zicht op de haven van Colombo en het
portret van koning George V. Het is
een uitgifte uit 1935.
Ook deze zegel is nog altijd in mijn be-
zit al zit hij in een klaargemaakt rond-
zendboekje…
De postzegelvondst kreeg niet onmid-
dellijk een vervolg. Het jaar erop ver-
huisden mijn ouders naar Hengelo(O)
en die vonden dat ik niet langer in Gro-
ningen moest blijven. Het fenomeen
meischool hield langzamerhand op te
bestaan en in Hengelo was ik alsnog
aangewezen op de augustusschool. Per
saldo had ik dus geen voordeel gehad
van de uithuisplaatsing, maar ik heb er
geen nare herinnering aan overgehou-
den. Mijn jongere broer is deze stap
bespaard gebleven. Die was in augus-
tus jarig en toen hij naar school ging
was er trouwens geen keus meer.

Mijn vader verzamelde postzegels: Ne-
derland en Koloniën. Toen konden we
daar nog zo over spreken. Hij werd lid
van de plaatselijke postzegelclub,
kreeg rondzendingen en betrok ook
mijn broer en mij bij het verzamelen.
Toen wij zakgeld kregen besteedden
wij een deel aan de aanschaf van zegels
Nederland. Verder spaarde ik Engeland
en Frankrijk met hun koloniën. Daar-
door ook Canada en Ceylon waaronder
uiteraard de gevonden zegels met A G
Bell en de haven van Colombo erop!
In mijn studententijd - die bracht ik in
Groningen door - had ik geen belang-
stelling voor de filatelie. Pas jaren na
mijn afstuderen en na mijn intrek eerst
in Leiderdorp en later in Oegstgeest
vatte ik mijn oude hobby weer op.
Ik bepaalde mijn keus op Nederland,
Frankrijk, Engeland, Zwitserland en
Denemarken. Ik werd lid van de Leidse
vereniging en bezocht veelvuldig de ki-
osk van Spijker aan de Stationsstraat
en deed biedingen op veilingen van De
Munnik, Van Dieten en andere. De col-
lecties groeiden dan ook gestaag en
mochten er zijn. Inmiddels ben ik met
bijna al die landen gestopt: alleen
Zwitserland is gebleven.
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Denemarken vond ik saaie zegels heb-
ben en Frankrijk gaf al in de 80-er ja-
ren teveel zegels uit naar mijn zin.
Een paar jaar geleden ging ook Enge-
land voor de bijl en tenslotte Neder-
land. In een woedende brief heb ik
mijn abonnement opgezegd. Dat een
Filateliebedrijf zo ons nationale verza-
melgebied weet te verpesten is werke-
lijk ongehoord. Jammer dat hier geen
concessie ingetrokken kan worden.
Alleen Zwitserland blijft zich be-
schaafd gedragen, besteedt veel zorg
aan zijn zegels en mag zich in mijn
blijvende belangstelling verheugen.

Door de afnemende interesse in lan-
dencollecties ontstond ruimte voor the-
matische verzamelingen.
Het werden: ‘Archeologie op post-
zegels’ en - vanwege mijn werk bij
PTT Telecom, later KPN - ‘Tele-
communicatie op postzegels’.
Bij de laatste kregen de zegels van of
gewijd aan de Internationale Telecom-
municatie Unie speciale aandacht.
Deze organisatie verzorgt de standaar-
disatie van en rond telecomdiensten,
zodat internationaal verkeer praktisch
mogelijk wordt.

Landen zijn natuurlijk onafhankelijke
entiteiten, maar als het ene land met het
andere land wil communiceren, moeten
ze wel elkaars boodschappen kunnen
herkennen.
De ITU vormt de organisatie waarmee
zulke standaardisatie kan worden be-
reikt. Daaraan heb ik voor PTT Tele-
com/KPN zo’n 25 jaar bijgedragen en
poststukken uit de hele wereld, en aan
mij gericht, over gehouden. Die krijgen
ook een plaats in de collectie.

De collectie lag er echter lange tijd een
beetje verweesd bij. Veel zegels zaten
dicht in elkaar geschoven in een stock-
boek, terwijl bijzondere uitgiften zoals
die vanwege het Wereld Communicatie
Jaar (1983, ca 120 landen) in een doos
zaten.
Ik was dan ook het overzicht vrijwel
kwijt en schafte af en toe zegels waar-
van later bleek dat ik ze al had.
Dat werd te gek!
Ik vroeg en kreeg advies van onze
voorzitter Willem Hogendoorn, schafte
een Leuchtturm-album aan met kunst-
stof insteekbladen en ontving hulp van
Wim Groenewegen bij het insteken.

Zo is het

gekomen ...
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Inmiddels is de collectie vergaand op
orde en ben ikzelf verbaasd over de
prachtige emissies en de presentatie.
Mogelijk kom ik in een latere publica-
tie nog eens te spreken over mijn col-
lectie Telecommunicatie. Leuk te ver-
tellen is dat in deze collectie de in
1948 gevonden zegel van Canada met
AG Bell als uitvinder van de telefoon,
weer een plek heeft gekregen.
Wat een continuïteit!

Tot slot een moraal van dit verhaal:
u bent vast voorstander van het kweken
van nieuwe, jonge postzegelverzame-
laars.
Handel dus als volgt: vul een aantal
luciferdoosjes met aardige zegels en
leg ze bij goed weer in een park of
plantsoen waar veel kinderen komen.
Goed onthouden waar u de doosjes
hebt neergelegd en af en toe controle-
ren of ze al gevonden zijn en zonodig
een betere plaats zoeken.
Desnoods gaat u zelf met uw klein-
kinderen toevallig die kant uit…
Veel succes!

Ad(am) de Haan

Zo is het

gekomen ...

Nog
steeds

te koop!

50 cent (leden) - 60 cent (niet-leden)

Mooie frankeerzegel: 6 ct voor de club!
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Issoria
wordt donateur!
Info:
Postadres en secretariaat
Plantage 4, 2311 JC Leiden
telefoon : (071) 514 22 75
fax : (071) 513 76 50

e-mail : info@issoria.nl

www.issoria.nl

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

HOSPICE ISSORIA

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

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
Bep en Frans Hemelop te Leiden

Speciale actie? Geverslijn:
0900 - 20 20 041

€ 0,01 per minuut

Steun het KWF
Kankerbestrijding.

GIRO 26000
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Welkom aan de bar.
V: Wat een gezellig begin, waar heb-

ben we dat aan te danken?
A: Een nieuwe dag, nieuwe kansen.
V: Dat klinkt optimistisch, maar het is

nog steeds geen lente. Of heb ik
iets gemist?

A: Zeker weten! Vorig jaar september
was je toch vergeten kaarten te ko-
pen? TNT Post geeft je een nieuwe
kans.

V: Ik kan je even niet volgen...
Kaarten kopen?

A: Ja, volgens het uitgifteprogramma
van TNT Post begint op 29 maart
de Weken van de Kaart.

V: Maar dat is toch al jaren begin
september?

A: Ja.., dat staat er ook in, maar ze
doen graag iets extra's. Na de kaar-
ten voor Nieuwjaar, Valentijn plus
Carnaval en de Boekenweek zit er
een heel klein gaatje tussen het
versturen van kaarten voor Pasen.

V: En daarna Moederdag, Vaderdag
en de vakantiekaarten..., ze krijgen
er geen genoeg van! Dat is toch
niet meer normaal?

A: En nou praat je over het eerste
halfjaar. Je boekenweekpostzegel
ligt nu al bij De Slegte, dat kan ik
je verzekeren. Die acties hebben
door overdaad een kort leven.

V: Het lijkt zo langzaam aan wel op
de supers: wuppies, welpies, voet-
balplaatjes..., komt daar ooit een
eind aan?

A: Breng ze maar niet op een idee,
straks krijgen we nog een donzige,
pluizige postzegel ook.

V: We wachten maar af, zoveel in-
vloed heb je er toch niet op, toch?

A: Nee, niet op het uitgiftebeleid.
Maar je kan je uitleven op de per-
soonlijke postzegel, daar zijn er al
miljoenen van.

V: Die mag je toch niet tentoonstel-
len, als je zou willen?

A: Nee, behalve de persoonlijke post-
zegels die officieel uitgegeven zijn
door TNT Post.

V: Het leven van een postzegelverza-
melaar die wil gaan tentoonstellen
is niet eenvoudig, vind je wel?

A: Het is maar hoe je het bekijkt: kies
je de lol van verzamelen of wil je
precies binnen voorgeschreven
lijntjes lopen.

V: Maar weet jij dan hoe die lijntjes
lopen? Ik niet.

A: Dat kan je nagaan bij de Bond: re-
glement persoonlijke postzegel,
102.04.14, dan weet je alles.

V: Hoe komt het dat jij dat allemaal
weet?

A: Niks bijzonders hoor, ons blad
moet informatief blijven.

V: Tot 'Aan de bar' aan toe?
Je overdrijft!

A: Weet ik, maar jij blijft van die
moeilijke vragen stellen.
Pak nou je koffie even aan.

(met dank aan Bep Hemelop)

Aan de bar (34)
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Bestellerstempels werden voor het
eerst toegepast vanaf 1855 als contro-
lemiddel bij de bestelling van corres-
pondentie.
Cees Janssen eindigde deel 2 in 1890
met de bestellerstempels .8, .10 en .13,
die de stempels van 1885 kwamen ver-
vangen.
Vanaf dat punt gaan wij hier verder.
Maar eerst geef ik u - nu wat verkort -
de woorden van Cees.

Cees Janssen:
De meeste verzamelaars van afdrukken
van poststempels zijn meer geïnteres-
seerd in dagtekeningstempels.
Het bestellerstempel krijgt vaak niet de
aandacht die het verdient.
Het is veel ‘persoonlijker’ dan het dag-
tekeningstempel. Het is het kenmerk
van een persoon, die de brief of prent-
kaart in een brievenbus heeft bezorgd. .
Kijk eens bij uw eigen poststukken die
een adres dragen van Leiden.
Wie heeft een poststuk met een zeer
laat gebruik van het bestellerstempel
met volgnummer 1?
Uit de stempelboeken is het niet op te
maken, maar is dat stempel uit 1868
nooit vervangen door een nieuw
exemplaar?

Tot zover de overwegingen van Cees.
Laten we verder gaan met deel 3.

In 1893 traden weer vier nieuwe post-
bestellers in dienst van het postkantoor
Leiden.

1893-04-01
Nummers .5, .16, .23 en .36 t/m .39

Vervolgnummers
.36 t/m .39 werden
verstrekt op 1 april
1893. Op dezelfde
datum werden drie
nieuwe besteller-
stempels met num-
mers .5, .16 en .23
toegezonden ter
vervanging van de
stempels verstrekt
op 7 november
1868 (nummer .5),
6 februari 1878
(nummer .16) en
25 februari 1884
(nummer .23).

1895-08-31
Nummer .7

Op 31 augustus
1895 werd een
nieuw besteller-
stempel met num-
mer .7 toegezon-

den ter vervanging van het stempel ver-
strekt op 7 november 1868.

100 postbestellers
in Leiden:
bestellerstempels

3
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1896-09-15
Nummer .25

Op 15 september 1896
werd een nieuw bestel-
lerstempel met nummer

.25 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 25 februari 1884.

In dertig jaar tijd was het aantal van 10
postbestellers in 1868 gegroeid naar 43
bestellers in 1897.

1897-08-18
Nummers .39 tot en met .43

Vervolgnummers
.40 tot en met .43
werden verstrekt
op 18 augustus
1897.

1899-06-07
Nummer .42

Op 7 juni 1899
werd een nieuw
bestellerstempel
met nummer .42
toegezonden ter

vervanging van het stempel verstrekt
op 18 augustus 1897.

1902-08-30
Nummers .9, .15, .17, .24, .26 en .38

Op 30 augustus 1902
werden zes nieuwe be-
stellerstempels met de
volgnummers .9, .15,
.17, .24, .26 en .38 toe-
gezonden ter vervanging
van de stempels ver-
strekt op 7 november
1868 (nr .9), 6 februari
1878 (nr .15), 9 maart
1880 (nr .17), 25 febru-
ari 1884 (nr .24), 2 ja-
nuari 1886 (nr .26) en 1
april 1893 (nr .38).

Na de vier nieuwe
postbestellers, aan-
genomen in 1897,
duurde het zes jaar
voor twee nieuwe
collega’s in dienst
kwamen.
Ook zij werden
voor zes postbe-
stellingen per dag
aangewezen.

SLEUTELTJE
GRATIS TE PLAATSEN
Voor ieder lid - eens per jaar.

e-mail: f.hemelop@wxs.nl of  (071) 521 29 38

Standaardbrievenbus
uit 1850.
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1903-01-12
Nummers .44 en .45

Vervolgnum-
mers .44 en .45
werden ver-
strekt op 12 ja-
nuari 1903.
Ook de letters A
t/m F voor zes
postbestellingen
per dag.

Hoe het precies is gegaan is niet duide-
lijk, maar bij de indiensttreding van en-
kele nieuwe bestellers ging het mis met
de nummering. Nummer 47 werd als
eerste verstrekt in juni 1904, terwijl
nummer 46 volgde in juni 1905, een
jaar later.

1904-06-02
Nummer .47

Vervolgnummer .47
werd verstrekt op 2
juni 1904. waarschijn-
lijk was vergeten om
bestellerstempel num-

mer .46 aan te vragen. Dit werd op 6
juni 1905 hersteld.

In juni 1905 werden dus zeven nieuwe
postbestellers aangenomen, waarvan
één het nummer 46 ontving en de ande-
ren 48 tot en met 53. Het korps was
hiermee boven het aantal van vijftig
postbestellers gekomen.

1905-06-06
Nummers .20, .46 en .48 t/m .53

Vervolgnummers .46 en
.48 tot en met .53 wer-
den verstrekt op 6 juni
1905.
Bestellerstempel num-

mer .46 was
waarschijnlijk
‘vergeten’ in
1904.
Op dezelfde
datum werd
een nieuw be-
stellerstempel

met nummer .20 toegezonden ter ver-
vanging van het stempel verstrekt op 5
juni 1880.

1906-06-07
Nummer .22

Op 7 juni 1906 werd
een nieuw besteller-
stempel met nummer
.22 toegezonden ter
vervanging van het

stempel verstrekt op 6 april 1883.

Trambrievenbus
uit 1922.
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In 1906 werd overgegaan naar een
nieuw stempelboek om de te verstrek-
ken stempels te registreren.
Waarschijnlijk is toen de administratie
in het gedrang gekomen, want de be-
stellerstempels met de nummers 54 tot
en met 63 zijn niet vermeld in het oude
boek en ook niet in het nieuwe boek.
In de tweede helft van 1907 werd over-
gaan tot het uniformeren van de model-
len van de bestellerstempels.
Het oude model bleef in gebruik, maar
alle nieuwe stempels werden voortaan
verstrekt in het achthoekige model. Dit
gold ook voor de oude model stempels
die door wat van oorzaak ook, vervan-
gen moesten worden.

1906/1907
Nummers .54 tot en met .63

Van de bestellerstem-
pels met de volgnum-
mers .54 tot en met .63
is geen afdruk in het
stempelboek opgeno-
men. Een datum van

verstrekking van de stempels ontbreekt
eveneens.

Het postkantoor Leiden ontving
bestellerstempels in model type I
(achthoekig).

 wordt vervolgd

Aanschaf benodigdheden

Zoals u wellicht weet kunt u een abon-
nement ‘nieuwtjes’ afsluiten via onze
vereniging. Veel leden maken hiervan
al gebruik.
Een minder bekend feit is dat ook aller-
lei toebehoren zoals catalogi, insteek-
boeken, albums, supplementen via de
vereniging kunnen worden aangeschaft.
Op al deze zaken krijgt u korting.

Interesse?
Neem dan contact op met
de heer W. Groenewegen
 (071) 589 13 34

Deze plaats
is nog vrij!

Wie wil hier een
sponsor-advertentie

plaatsen?

Slechts € 20,– per jaar,

waarvan € 5,– à € 6,–
naar het door u gekozen

(goede) doel gaat.

(Voorbeelden? Zie blz. 30)

Wilt u reageren? - Cees Janssen,
Timmermanshove 29,
2726 DX Zoetermeer,

 (079) 351 27 56 of e-mail:
cees.j.e.janssen@hccnet.nl
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Het scheepswrak ligt vlakbij de kust
voor Wijk aan Zee. Maar er doen zich
verhalen voor die niet kloppen.
De Baloeran werd gebouwd bij de
scheepswerf Wilton Feyenoord te
Schiedam voor de Rotterdamsche
Lloyd. Bron: mijn grootvader.

In de dagen voor WO II in 1939 was
het schip opgelegd in de Waalhaven
van Rotterdam. De Javaanse matrozen
speelden er gamalan muziek op het
achterdek en het rook daar naar Indië.
De muziek schijnt heel mooi geweest
te zijn, dat vertelde mijn moeder altijd.
Een echte Rotterdamsche. Rotterdam-
mer zijn is een soort virus. Ik ben er
ook door besmet.

Maar nu verder met mijn verhaal.
Bij de gevechten om Rotterdam mei
1940 kon het schip de Waalhaven niet
uit. De Duitse Kriegsmarine nam het
schip in beslag. Het werd omgebouwd
tot logementschip en electriciteits cen-
trale. Achtereenvolgens werd het schip
gestript er herdoopt in Strassburg.

De Nederlandse bemanning werd er af
gehaald. De buitenlanders werden weg-
gevoerd naar concentratie kampen.

Met Duitse bemanning voer het als
Rode Kruisschip! De Duitsers vonden
het schip maar niets. Logisch ook, het
was bedoeld voor de tropen.
Bij het passeren van IJmuiden bracht
het verzet het schip grote schade toe.
Een zeeloods had een bom geplaatst in
de machinekamer. Bij Wijk aan Zee
werd het schip op het strand gezet.
Vervolgens op zandbank gezet bij
Wijk aan Zee. Een Engelse motortor-
pedoboot gaf het schip de genadeklap.
Anno 2009 ligt het schip in twee stuk-
ken, op de bodem van de Noordzee.
Bron: Oom Dirk van Andel, hoofd
technische dienst van de Koninklijke
Lloyd. Oom Dirk vertelde dit met
krachttermen en vloeken.

Erik den Boer

Bronnen:
Zeekaarten, boeken o.a Varen in Oorlogstijd,
Maritiem museum Rotterdam, persoonlijke ver-
halen, Technische dienst Rotterdamsche Loyd.

De

Baloeran
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Tijdens onze Algemene
ledenvergadering op 23
februari werd - namens u -
weer aandacht geschonken
aan onze trouwe en onmis-
bare vrijwilligers (m/v).
Deze club mensen zorgt er-
voor dat onze vereniging
goed blijft draaien.
Zij werken merendeels op de
achtergrond, maar ontvingen
nu een speciale uitnodiging.

Na een dankwoord van voor-
zitter Willem Hogendoorn
kreeg elke vrijwilliger onder
applaus een feestelijke fles
wijn overhandigd.
Vier leden die in 2009 alle
bijeenkomsten hebben be-
zocht, ontvingen voor hun
trouw eveneens een fles.
Speciaal bedankt met een
oorkonde werden:
H.A.C. Kamphuisen voor
zijn bijdrage aan ‘de Sleutel-
post’ nr 180 en zijn vitrine.
F.H. Terwiel voor het maken
van twee nieuwe kaders.
Hun resultaten ziet u elders.
Van de vrijwilligers waren er zes *)
ook 10 keer trouw aanwezig, petje af!

Het bestuur hoopt van harte dat alle
medewerkers nog heel lang willen en
kunnen assisteren.

Vrijwilligers

(m/v) bedankt!

RONDZENDDIENST

A.G.C. Blonk

H. Gaykema

W. Groenewegen

R.K.J. Hegenbarth

F. Hemelop

M.W. van der Heul

W. Hogendoorn *)

P. Laterveer

J.W. Neuteboom

J.J.M. Pieters

P.J.J. de Ru

J.F. Sarneel-van Gent

BAR

C. Anker

G. Anker

C.J. Arbouw-Lohmeyer

F.L.H. Corba *)

A.C.J. Hemelop-Bosch

C. Ligtvoet

A.J. Schilperoort

JEUGDAFDELING

Th.A.E. Kniese

LOTENVERKOOP

L. Vijlbrief *)

TOTAALDAG

H. van Waveren

TROUW BEZOEKER

J. Immerzeel

L.H. Janssen

W. Karstel

J. Kuijpers

VEILINGCOMMISSIE

G.P.J. Corba

A.J. Flerig *)

H.D. Scheer

G.A.H. Slakhorst

F.H. Terwiel *)

W. de Wit *)

ALLE VRIJWILLIGERS HARTELIJK BEDANKT!



38

Precies op onze 70e verjaardag werd
op 17 januari 2010 in het gebouw van
K&G opnieuw onze Postzegeltotaaldag
gehouden.
Het aantal bezoekers was dit jaar iets
minder dan in 2009. Maar daar stond
tegenover dat burgemeester Lenferink
de eerste postzegelvelletje uitreikte aan
mevr. H. ten Kate-Cleveringa.

Wij waren zeer vereerd dat
zij, ook namens haar zus-
ter, mevr. L.A. Cleveringa,
bij ons aanwezig wilde zijn
om uit handen van burge-
meester Lenferink het eer-
ste velletje in ontvangst te
nemen. Ook hij ontving een
herinnering aan deze ge-
denkwaardige dag.

De herhaalde actie ‘Wordt
GRATIS lid’ leverde twee
‘gewone’ en twee huisge-
nootleden op.
Er was veel belangstelling
voor de Cleveringa-zegels
en herdenkingsenveloppen.

De ontvangst van het hoge bezoek.

Het eerste velletje...

Er was weer van alles te zien én te koop.

...het 3e voor de burgemeester.

Impressie Postzegel-

totaaldag 2010
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De ‘handel’ was tevreden en de ruil-
hoek en postzegelberg bij de jeugd-
hoek trok weer veel bezoek.
De expositie en de kaders van onze
(jeugd-)leden werden met veel be-
langstelling bekeken.

Wij danken alle bezoekers en mede-
werkers en zien ze allemaal heel
graag terug.
Tot ziens in 2011!

Het bestuur

Bijdrage van Mireille Kniese.

Stapelaar David (buiten mededinging). Wedstrijdpostzegelstapelaars in actie!

De handel was weer blij met het bezoek.‘Oude garde’ bij de vitrine van Kamphuisen.
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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 bijzondere bijdrage voor 'de
Sleutelpost’ van juni inleveren tot en
met 21 mei 2010.

In dit nummer:

Sijmen is jarig!
Sijmen Schoonderwoerd in Nieuw
Vennep is een jeugdige postzegel-
verzamelaar. En jarig, dus krijgt hij op
die heugelijke dag van familieden een
kaartje. Je moet tenslotte aan TNT Post
laten merken dat hun reclameleuzen in
praktijk worden gebracht.

‘Met een kaartje laat je zien
dat je echt aan iemand denkt.’

en
‘Da's toch een kaart waard!’

Als de postbesteller echter bij onze
jarige Sijmen voor de brievenbus staat,
met een mooi gefrankeerde felicitatie-
brief, gaat het helaas mis.

Er zit - bewust - een mooi blokje van
de ‘Herfstbomen’ uit 2007 op de brief.
En zo’n mooi blokje haal je voor een
jarige postzegelverzamelaar toch niet
uit elkaar om er slechts eentje te ge-
bruiken?
Jammer voor Sijmen, heeft de stempel-
machine zijn mooie postzegels (door
de snelheid?) niet gezien. De ‘PRIC2-
machine’ wel, dus de brief komt bij
Sijmen op het goede adres.
Maar de besteller is duidelijk geen
postzegelverzamelaar en voorziet het
mooie blokje - helaas ongestempeld -
van enkele ferme krassen. Je ziet er
maar liefst zes!
Een klacht naar TNT Post?
Die geeft - zoals vaak in
dit geval - niet thuis.
Maar blijft wel mooie
postzegels verkopen.

J. Bosmans

(buitenlandse zegels worden
ook niet ontzien, je zou ze nog
eens willen gebruiken).

‘Losgemaakt’ van de rode ondergrond
valt het kraswerk nog beter op.

Filate-
listigheden
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Leidse Postzegel- en
Muntenhandel

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

Reeds meer dan 60 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 website: http://home.planet.nl/~hemel026/lvpv.htm

 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


