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Redactieve

bijdrage

Deze eerste, gekrompen, aflevering
van 2013 is het begin van een nood-
zakelijke besparing op de kosten van
dit blad.
Het terugbrengen van de omvang is een
eerste stap. Over verdere maatregelen
informeren wij u in juni.

De penningmeester is hier onverbidde-
lijk. Hij is bezig met een bezuinigings-
operatie in 2013 van minimaal € 700,–
op de kosten van dit blad.
Wat u zegt: 'hij ook al?'
Ja, hij ook al; het zal u duidelijk zijn
dat onze vereniging de tering naar de
nering moet zetten.

De verslagen over 2012 nemen een
groot deel van de 32 pagina's in beslag.
Als redacteur vind ik het weergeven
van de jaarverslagen horen tot de pri-
maire taak van een verenigingsblad.
U heeft immers het recht om te weten
wat er speelt binnen onze vereniging.
Daarvoor vindt u in dit blad ook altijd
de rubriek 'Uit de ledenvergadering'.
Deze rubriek neemt, door het verslag
van de Algemene ledenvergadering op
25 februari, ook veel ruimte in.

U vraagt zich of: schrijft hij nu als
redacteur of als penningmeester?
In het verslag van 25 febr. (blz. 12)
kunt u lezen dat ik - naast redacteur -
nog steeds penningmeester ben.

Het waarom ervan, benadruk ik op
blz. 6 en 7 op de plaats waar altijd
'Van de voorzitter' stond. Die plaats
is vrij, dat weet u.
Er is geen voorzitter meer!

Terug naar de redactie.
Op de binnenpagina vindt u - in kleur -
een impressie van de Postzegeltotaal-
dag omdat het - ondanks het karige
bezoekersaantal - toch een kleurige
dag werd. Jammer was, dat niet alleen
de weergoden ons in de steek lieten.

Erik den Boer liet zich inspireren door
de doe-eens-een-gooi-quiz van decem-
ber, waarbij Willem Hogendoorn en
Peter de Poorter de geneugten van
Delfshaven onder woorden brachten.
En... met filatelistische elementen,
zoals het hoort in ons blad.

'Het moet niet gekker worden!' is de
hartekreet van Gé van Albada. Dat
hoeft niet in kleur; dat zou PostNL
teveel reclamebudget schelen.
Let op de bril!

Sterkte en plezier met dit nummer,
Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en
toezending van een bewijsexemplaar.
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maart 2013

25 ledenbijeenkomst met 17e Grote Voorjaarsveiling
van 150 kavels - GEEN bezichtiging vooraf
in de middag, wel vanaf 19.00 uur

29/30 FILAMANIA - De Brievenbeurs (zie blz. 11)

april 2013

8 bestuursvergadering

19/20 4e Filafair - Den Bosch, Marathonloop 1 - GRATIS

22 ledenbijeenkomst met veiling

mei 2013

6 bestuursvergadering

24 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 194

27 ledenbijeenkomst met veiling

juni 2013

3 bestuursvergadering

10 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 194

Agenda
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Onze maandelijkse bijeenkomsten
hebben altijd een veiling, soms een
dialezing of een andere attractie.
Plaats: restaurant ‘de Lepelaar’,
Apollotoren 2, 2324 DR, te Leiden.
We beginnen om 20.00 uur., maar de
zaal is al om 19.30 uuur open, zodat u
de gelegenheid heeft om de veiling-
kavels 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

Website

http://www.lvpv.nl

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

Algemene informatie

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 woensdag van de
maand van 10 - 17 uur
en zaterdag 6 okt. en
1 dec. ‘12 van 10 - 12 u.

Telefoon tijdens
openingsuren:
(035) 541 25 26.

Leenadressen



6

Dat is de vraag.
En ik - Frans Hemelop - stel hem hier.
Op de ‘traditionele en vaste’ plaats van
de (waarnemend) voorzitter a.i.
En ik stel hem aan u allen.
Ook aan mijn mede-bestuursleden.

Op onze Algemene ledenvergadering
van 25 februari heb ik mij - tegen de
verwachting van mijzelf en van mijn
vrouw Bep in - herkiesbaar gesteld
voor één jaar.
Zie: Uit de ledenvergadering, blz. 15.

Voor leden die op 25 februari niet aan-
wezig waren, op de agenda stond:

'Wegens de recent aangekondigde
oriëntatie richting 'De Postzegel-
vrienden', heeft de heer Hemelop
zich bereid verklaard zich herkies-
baar te stellen en ieder geval nog
voor één jaar het penningmeester-
schap voort te zetten.’

Ik heb dat als volgt toegelicht.
Dit jaar wil ik meemaken als bestuur-
der en niet als een aan de zijlijn zittend
erelid. Ik wens er de verantwoordelijk-
heid voor te dragen zoals ik al 27 jaar
voor onze vereniging heb gedaan.
U heeft mij daarna herkozen.

Net zo min als u en mijn medebestuur-
ders Jan Pieters, Jan van de Kasteele
en Hilbert Kamphuisen, weet ik nu het
antwoord op bovengenoemde vraag.

Wat ik wel hoop is dat dit antwoord in
de loop van het jaar zichtbaar wordt.
Daarom stel ik mij slechts voor één
jaar beschikbaar.

Want niet alleen de komende oriëntatie
met ‘De Postzegelvrienden’ is bij mijn
besluit van belang geweest, er is meer.

In feite weet u er alles van.
Sinds twee jaar is het bestuur op zoek
naar versterking. Tevergeefs.
Alle mogelijkheden hebben we erbij
gebruikt. Zonder resultaat.
Ook persoonlijk heb ik enkele leden
aangeschreven of gemaild. Zonder het
gehoopt of gewenst effect.
Dan houdt het een keertje op.
U - lid van de vereniging - is aan zet.

Op dit moment resten er slechts twee
mogelijkheden:
1. bij gebrek aan voldoende bestuurs-

leden heft de vereniging zich op;
2. bij gebrek aan inzet van ons allen,

leden en bestuur, fuseren wij met
elke vereniging die daarvoor in
aanmerking zou kunnen of willen
komen.

Dat is mogelijk triest; wel realistisch.

Maar misschien is het tij nog te keren.
Ik blijf optimistisch. Eerlijk gezegd:
anders was ik allang weggeweest.

Haalt ‘onze Leidsche’
het jubileumjaar

2015 nog?
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Misschien kunt u helpen.
Denk in ieder geval met ons mee.
Reageer!
Geef uw mening.
Draag uw ideeën aan om als ‘Leidsche’
te blijven bestaan, ook na 2015.

Wilt u daarbij een voorzetje:
- werf een lid; als één op de tien leden

dit doet, zijn dat 20 nieuwe leden;
- sponsor een advertentie in ‘de

Sleutelpost’, u weet wel hoe;
- en niet als laatste: meldt u zich zo

snel mogelijk als bestuurslid;
- of verzin zelf iets (beters) !

Persoonlijk wil ik alle werkzaamheden
die ik naast het penningmeesterschap
doe, in de loop van het jaar overdragen
aan mijn mede-bestuursleden of aan
mijn opvolgers. Daar ga ik niet - zoals
tot mijn teleurstelling in het afgelopen
jaar - heel 2013 op zitten wachten.

Als u het bestuur daarbij wilt onder-
steunen, geeft u ook de broodnodige
steun aan UW vereniging.
Ik wens u allen, mijn medebestuurs-
leden, maar ook mijzelf, veel wijsheid
en begrip toe in 2013.

Met hartelijke groeten,
Frans Hemelop

Nieuwe leden:
T.W. Niesthoven Leiden
R.G. Steenbergen Voorhout

Overleden:
E.J. Roelants Oegstgeest

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

Ledenmutaties

Doe mee !

Ledenwerfactie 2015.

Kijk op blz. 28.

Overstappen?

Heeft u een abonnement bij Collect-
club van PostNL?
Wilt u dan overwegen dat abonnement
over te zetten naar de nieuwtjesdienst
van onze vereniging?
Als u dat doet, ontvangen wij een aan-
trekkelijke provisie van PostNL.
En... alle beetjes helpen, nietwaar?

U kunt ons nog meer helpen.
Koopt u of iemand in uw omgeving,
kennissenkring of zakenpartner regel-
matig grote aantallen postzegels om te
frankeren?
Wilt u die bestelling dan (laten) doen
via uw vereniging?
Ook hiervan profiteren wij door de
provisie van PostNL.

Wilt u hierover eerst meer informatie?
Neem dan a.u.b. contact op met Wim
Groenewegen.
Bel: (071) 589 13 34
of mail: w.groenewegen@tele2.nl

Alvast bedankt!
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Opening
De heer De Poorter opent om 20.15 u.
Hij heet ieder welkom, in het bijzonder
de ereleden Groenewegen, Hemelop,
Hogendoorn, Pieters en Vijlbrief.
Mevr. De Rijk en mevr. Gros hebben
zich afgemeld.

Notulen vorige vergadering
De notulen van november staan in de
Sleutelpost, hebben ter inzage gelegen,
en worden ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken en mededelingen
Er is een kerstkaart ontvangen van me-
vrouw Kleiboer.
De voorzitter roept leden op, die hun
contributie nog niet betaald hebben,
dat alsnog te doen. De penningmeester
vult aan dat gelukkig de meesten een
machtiging hebben gegeven. Van de
circa 50 die dat niet hebben gedaan
heeft inmiddels een kwart betaald.
De penningmeester deelt verder mee
dat de heer Kamphuisen bereid is ge-
vonden om het penningmeesterschap
van hem over te nemen. Wij zoeken nu
nog een voorzitter, maar eigenlijk zijn
er minstens 5 bestuursleden nodig!
De Penningmeester herinnert eraan dat
postzegeltotaaldag wordt gehouden op
zondag 27 januari 2013. De velletjes
zegels van Gerrit Dou zijn al binnen
i.v.m. de komende tariefverhoging.
Hij roept iedereen op te komen.

Bij de vorige vergadering is de vraag
gesteld of er niet teveel kavels per
avond worden geveild. Bij minder ka-
vels zou wellicht het aantal dat retour
gaat minder worden. De voorzitter
deelt naar aanleiding hiervan mee dat
er natuurlijk ook nadelen zitten aan
minder kavels; bv een langere wacht-
tijd voor de inzenders tot dat hun kavel
geveild wordt. Het bestuur zal alle
voor en tegens nog eens doorspreken.
Bij een volgende vergadering zal daar
nog op worden teruggekomen.
De heer Kniese is door de KNBF be-
vorderd tot jurylid categorie 2. De
voorzitter feliciteert hem daarmee.
Ten slotte wijst de voorzitter er op dat
na afloop het mogelijk is de kavels van
de kerstveiling te bekijken.

Veiling
Deze heeft een vlot verloop; van de 90
kavels gaan er 29 retour.

Doe is een gooi Quiz
De quiz gaat dit keer over de Pilgrim
fathers. De eerste prijs gaat naar me-
vrouw Dobbe, die als enige 5 van de 6
vragen goed heeft beantwoord.

Halve euroloterij
De eerste prijs bij de verloting wordt
gewonnen door de heer G. Anker.

Uit de

leden-

vergadering

Ledenbijeenkomst
17 december 2012 - 50 aanwezigen
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Rondvraag
De heer Van Waveren vraagt of de ka-
vels voor de kerstveiling op de website
te plaatsen. De heer Hemelop zegt dat
de kavellijst al op de site staat. Als je
ook de inhoud wilt tonen, moet je alle
kavels scannen; een heel karwei.
De voorzitter merkt op dat het wel een
mooi idee is. In het bestuur zal eens ge-
praat worden over de mogelijkheden
tot praktische uitwerking.

Gratis verloting
De secretaris wint de eerste prijs.

Sluiting
De voorzitter roept op aanwezig te zijn
op Postzegeltotaaldag op 27 januari.
De volgende vergadering is op maan-
dag 28 januari, ook daar is iedereen
welkom. Dan sluit hij de vergadering.

Opening
De heer De Poorter opent de vergade-
ring om 20.15 uur. Hij heet allen wel-
kom, in het bijzonder de ereleden
Groenewegen, Hemelop, Hogendoorn
en Pieters. Het erelid de heer Vijlbrief
heeft zich afgemeld. Mw. Hemelop is
vanavond bereid de loten te verkopen.

Notulen vorige vergadering
Deze hebben ter inzage gelegen en
worden ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris heeft catalogi van Smits
Philately; belangstellenden kunnen er
een meenemen.
De heer Hemelop deelt mee dat de
postzegeltotaaldag geslaagd was. Door
het slechte weer waren er helaas de
helft van het aantal bezoekers van vo-
rig jaar, maar de reacties waren zeer
positief. De burgemeester, de heer Len-
ferink nam als historicus het eerste vel-
letje Dou zegels in ontvangst van de
heer Kamphuisen. De heer L. Jansen,
stelde enkele van zijn schilderijen ter
beschikking om te exposeren. Van de
velletjes zijn er al 150 verkocht. Op de
valreep maakte een officieel stempel
van PostNL het mogelijk speciale en-
veloppen uit te geven. Zowel velletjes
als enveloppen zijn nog te koop.
De voorzitter heeft opgevangen dat het
beter zou zijn om de totaaldag op een
andere datum te houden, met kans op
minder slecht weer. Het bestuur zal
daar over nadenken.
De voorzitter zegt dat het bestuur van
de KNBF is afgetreden. Nadat voorzit-
ter en penningmeester in december
2012 waren afgetreden, heeft de rest
van het bestuur, in een extra algemene
vergadering op 19 jan., hun functie ter
beschikking gesteld. Twee commissies
onderzoeken de achtergrond en doen
voorstel voor een nieuw bestuur.
Op de jaarvergadering in april zal een
nieuw bestuur worden gekozen.

(Vervolg op pagina 12)

Ledenbijeenkomst
28 januari 2013 - 55 aanwezigen
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25 maart
Da’s toch een kaart waard!
1001 vrouwen
vel van 10 met 6 versch.illende
gegomde postzegels
- € 5,40, waarde ‘1’

22 april
Europapostzegels - Ned. Postauto’s
vel van 10 met 2 verschillende
gegomde postzegels
- € 9,00, waarde ‘Europa’
Nederlandse schrijvers
nog onbekend

20 mei
Rijksmuseum
vel met 10 versch.illende gegomde
postzegels
- € 5,40, waarde ‘1’
Mooi Nederland - Noord-Veluwe
vel met 5 gelijke gegomde postzegels
- € 2,70, waarde ‘1’
Mooi Nederland - Verzamelvel
vel met 5 gelijke gegomde postzegels
- € 2,70, waarde ‘1’

Onder voorbehoud
van wijzigingen,
druk- en schrijf-
fouten

Nieuwe emissies

Activiteiten

agenda

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart
2013 wordt de 3e beurs Filamania
voor postzegels gehouden in Sport-
hallen De Mammoet in Gouda.
De beurs is gratis toegankelijk.

Stichting Pro Filatelie houdt - evenals
voorgaande jaren - een postzegel-
beurs tbv. het jeugdwerk.
Filamania wordt gecombineerd met
de poststukkenbeurs de Brievenbeurs
in de sporthallen op dezelfde locatie,
en wordt georganiseerd door Stich-
ting ‘de Brievenbeurs’.

Voor de goede orde, Filamania is
GEEN ruilbeurs. Informatie en
route: www.filamania.com

Open:
vrijdag 29 maart 10.30-17.00 uur
zaterdag 30 maart 10.00-16.00 uur

GRATIS entree & parkeren

toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Openbaar vervoer: station Gouda
3x p/u bus, Connexxion 1 of 178,

Mammoet / Burg. Van Reenensingel

29 en 30
maart

de MAM-
MOET,
Gouda
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Door de heer Kamphuisen is gesproken
met de voorzitter van ‘De postzegel-
vrienden’ over mogelijke samenwer-
king. Onze vereniging acht dat zinvol.
Drie leden van hen en drie leden van
ons zullen gaan bekijken wat wij zinvol
samen kunnen doen. Alleen al in de
zaal blijken er circa 15 leden te zijn die
van beide verenigingen lid zijn. De
heer Van Melle merkt op dat samen-
werking onvermijdelijk is, gelet op de
teruggang in het aantal filatelisten.
De heer Hemelop deelt mee dat slechts
vier leden de contributie 2013 niet heb-
ben betaald.

Nieuwe leden
De vergadering stemt in met de benoe-
ming van de heren T.W, Niesthoven en
R.G. Steenbergen tot lid.

Verloting tijdige betalers
De heer Schilperoort ontvangt een bon
van € 15.

Veiling
Deze heeft een vlot verloop. Van 90
kavels gaan er 33 retour.

Doe is een gooi Quiz
De quiz gaat over de universiteit van
Leiden. Twee leden hebben alle 6 vra-
gen goed: K. Klerks en J. Spierenburg.

Halve euroloterij
De eerste prijs is voor Mw. Arbouw.

Rondvraag
Mevrouw Besseling vraagt applaus
voor de heren Hemelop en Kamphui-
sen, voor hun inspanning om de post-
zegeltotaaldag een succes te maken. De
zaal geeft krachtig blijkt deze mening
te ondersteunen.

Gratis verloting
De heer W. de Jong heeft eerste keus.

Sluiting
De voorzitter roept op aanwezig te zijn
op de Algemene jaarvergadering op
maandag 25 februari.
Daarna sluit hij de vergadering.

Opening
De heer de Poorter opent om 20.15 u.
Hij heet allen welkom, in het bijzonder
de ereleden de heren Groenewegen,
Hemelop, Hogendoorn, Pieters en Vijl-
brief. Mevr. Gros en de heer Blonk
hebben zich afgemeld.

Notulen vorige vergadering
De notulen van 28 januari 2013 hebben
ter inzage gelegen. Zij worden onge-
wijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken
De secretaris heeft een bericht gekre-
gen van fam. Roelants met dank voor
de aanwezigheid van de vereniging bij
de begrafenis van de heer Roelants.
Verder is er een aankondiging binnen-

(Vervolg van pagina 9)

Ledenbijeenkomst
25 februari 2013 - 56 aanwezigen
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gekomen van de Filateliebeurs op 29
en 30 maart in Gouda.

Voorstel benoeming erelid
De voorzitter deelt mee dat de heer
A.G.C. Blonk vanaf 1971 tot 1973 re-
dacteur Sleutelpost was en sindsdien
vele jaren betrokken bij de rondzend-
dienst. Daar is hij ook nu nog actief.
Hij stelt voor de heer Blonk te benoe-
men tot erelid. De vergadering gaat er
onder applaus mee akkoord. De heer
Blonk, die niet aanwezig kan zijn, zal
zijn oorkonde toegezonden krijgen.

Schorsing niet-betalende leden
De voorzitter meldt dat drie leden de
contributie nog niet hebben betaald.
Dit zijn de heren Rebergen, Nieboer en
Van Gelderen. Zij worden op grond
van art. 3, 5e lid van het Huishoudelijk
reglement geschorst, en krijgen nog
één keer een aanmaning.
De heer Anker vraagt enige clementie
voor de heer Van Gelderen; deze is de
afgelopen tijd erg ziek geweest. De
voorzitter zegt toe dat hier nog eens
naar zal worden gekeken, maar wijst er
op dat betrokkenen meer dan één keer
verzocht zijn hun contributie te beta-
len. Er is dus al ruim de gelegenheid
geweest om die te voldoen.

Jaarvergadering
a. Jaarverslag secretaris 2012

Het verslag heeft ter inzage gelegen.
Het wordt zonder discussie goedge-
keurd. De voorzitter deelt mee dat

vorig jaar 5 leden zijn overleden.
Zij worden staande herdacht.

b. Financieel verslag over 2012
Het verslag over 2012 heeft ter in-
zage gelegen. De penningmeester
licht toe dat door een berekenings-
fout op de waarde van de postzegel-
voorraad een afschrijving heeft moe-
ten plaatsvinden. Ook voor voor-
gaande jaren is dit doorgevoerd.
Daarnaast zijn de inkomsten ge-
daald. Dit, onder meer, door de ver-
andering van locatie waardoor er
m.i.v. van september geen barinkom-
sten meer zijn. Ook de provisie van
de rondzenddienst is gedaald. Het
resultaat voor 2012 is € 1.282,40 ne-
gatief. Het verslag wordt zonder wij-
ziging vastgesteld.

c. Begroting 2013
De begroting voor 2013 heeft ter in-
zage gelegen. Het ledenaantal daalt.
De contributie gaat nagenoeg geheel
op aan kosten van Filatelie, contri-
butie van de KNBF en de Sleutel-
post. De overige verenigingsactivi-
teiten moeten betaald worden uit de
opbrengsten van rondzenddienst,
veiling, de halveeuroloterij e.d. Al
deze opbrengsten nemen af en er
moet ondanks de voorgestelde con-
tributieverhoging fors bezuinigd
worden. In de begroting is al een be-
zuiniging op de Sleutelpost aange-
bracht, maar er zal verder in de kos-
ten moeten worden gesneden. Voor-
gesteld wordt de contributie voor
2014 te verhogen tot € 37,75.
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De heer Anker vindt dat het in deze
krappe tijden met teruglopend inko-
men van ouderen beter zou zijn de
contributie gelijk te houden. Hij
wijst op het grote deel van de abon-
nementskosten van Filatelie in de
contributie. Hij vraagt zich af of niet
moet worden overgegaan op keuze
tussen wel of geen Filatelie. De pen-
ningmeester geeft aan dat dan de le-
den die kiezen voor Filatelie aan-
merkelijk duurder uit zijn. In de daar
op volgende discussie wordt in de
zaal opgemerkt dat de hoogte van de
contributie voor de LVVP relatief
laag is vergeleken met die van an-
dere typen verenigingen. De voorzit-
ter geeft aan dat het bestuur zeer zui-
nig is bij zijn uitgaven en alle kos-
tenposten op noodzaak zal bezien.
De begroting wordt ongewijzigd
vastgesteld.

d. Contributie 2014
Met het voorstel de contributie niet
met de gebruikelijke € 0,75 te verho-
gen maar met € 1,50 gaat de verga-
dering akkoord.

e. Verslag kascontrolecommissie
Het verslag wordt voorgelezen door
de heer Flerig. De commissie wijst
op de geconstateerde noodzaak tot
afwaarderen van de postzegelvoor-
raad. De administratie is zorgvuldig
en ordelijk bijgehouden. De com-
missie adviseert de vergadering om
de penningmeester decharge te ver-
lenen. Verder wordt gewezen op de
noodzaak om fors te bezuinigen.

De activiteiten zullen moeten wor-
den aangepast aan de financiële
mogelijkheden.
De vergadering gaat, onder applaus,
akkoord met de dechargeverlening.

f. Decharge bestuur
De voorzitter vraagt of hij kan con-
stateren dat met de goedkeuring van
het Jaarverslag van de secretaris en
de rekening en verantwoording van
de penningmeester het bestuur is ge-
dechargeerd voor het vorige jaar ge-
voerde beleid. De vergadering be-
vestigd dit met applaus.

g. verslagen veiling, adviescommissie
en jeugd
De jaarverslagen over 2012 voor de
veiling, de adviescommissie en de
jeugd hebben ter inzage gelegen. De
vergadering gaat akkoord met de
verslagen. Zij zullen in de Sleutel-
post worden gepubliceerd.

Verkiezingen
a Kascommissie

De heer T. Flerig treedt af. De heer
R. Hegenbarth wordt benoemd.

b Bestuur
De heer De Poorter is aftredend als
vice-voorzitter. Hij stelt zich niet
herkiesbaar. Er hebben zich geen
kandidaten gemeld. De heer De
Poorter, draagt daarom de voorzit-
tershamer over aan de secretaris, de
heer Van de Kasteele, om als waar-
nemend voorzitter de vergadering
verder te leiden.
De heer Van de Kasteele zegt dat de
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vereniging de heer De Poorter veel
dank verschuldigd is voor het vele
werk dat hij in lange jaren voor de
vereniging heeft gedaan.
Hij was actief bij de rondzending, is
jaren voorzitter en vice-voorzitter
geweest en heeft het laatste jaar weer
als waarnemend voorzitter moeten
optreden. Namens het bestuur dankt
hij de heer De Poorter voor de pret-
tige samenwerking. Als teken van
dank overhandigt hij een kistje met
wijn. Als kleine compensatie voor
alle tijd die mevrouw De Poorter
hem wegens verenigingsactiviteiten
heeft moeten missen, krijgt hij voor
haar een boeket bloemen.
De heer Van de Kasteele geeft aan
dat hij bereid is de vergadering als
waarnemend voorzitter te leiden,
maar hij blijft secretaris. De functies
van voorzitter en vice-voorzitter zijn
vacant en hij doet een dringend be-
roep op de leden om zich voor die
functies beschikbaar te stellen. Met
een steeds kleiner wordend bestuur
gaat het op termijn niet goed.

De heer Hemelop is aftredend als
penningmeester. Hij heeft zich be-
reid verklaard nog voor één jaar her-
kiesbaar te stellen. De heer Hemelop
licht toe dat hij wegens de recent
aangekondigde oriëntatie richting
'De Postzegelvrienden' het wense-
lijk vind dit proces - als bestuurslid -
te kunnen begeleiden.
De heer Kamphuisen, die zich kandi-
daat had gesteld voor deze functie,
heeft zich teruggetrokken. Hij geeft
aan dat hij dit met een zekere op-
luchting heeft gedaan nu de finan-
ciën in de goede handen van de heer
Hemelop blijven. Hij deelt mee dat
hij met instemming van het betuur
met de voorzitter van ‘De Postzegel-
vrienden’ is gaan praten. Wat hem
betreft wordt er allereerst gepraat
over samenwerking op onderdelen,
maar ook de mogelijkheid van een
fusie op termijn, ook al wordt daar
verschillend over gedacht, moet zijn
inziens niet worden uitgesloten. Het
laatste woord daarover is uiteindelijk
aan de leden van de verenigingen.
De vergadering gaat akkoord met de
herbenoeming van de heer Hemelop.

Vrijwilligers
De 24 vrijwilligers krijgen als dank
voor hun inzet in het afgelopen jaar
een flesje wijn. Ook negen leden, die
op alle 10 bijeenkomsten aanwezig wa-
ren, worden daarvoor met een flesje
wijn bedankt.

(Vervolg op pagina 28)

Jan van de Kasteele geeft de bloemen
voor Anke aan Peter de Poorter.
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Op 27 januari 2013 werd bij K&G
onze Postzegeltotaaldag gehouden.
Er waren ‘levensgevaarlijke toestanden
op de weg’ voorspeld, dat was spijtig
en te merken aan het bezoek.
De wel aanwezigen genoten toch van
het tentoongestelde moois.
Hilbert Kamphuisen reikte het eerste
velletje Gerrit Dou uit aan historicus
Henri Lenferink. De burgemeester had
zijn bezoek voorbereid en schetste de
artistieke kenmerken van Gerrit Dou.
‘Niet zo’n expresieve schilder als diens
leermeester Rembrandt’.

Na de uitreiking wist hij ook nog alle
plekjes in Leiden te noemen, waarvan
Loek Janssen prachtige pentekeningen
liet zien.

De actie ‘Wordt GRATIS lid’ gaf dit
jaar gelukkig wel direct resultaat: twee
leden meldden zich aan.

Er was veel belangstelling voor het vel-
letje Gerrit Dou en de herdenkings-
envelop, die - zij het op het nippertje -
weer een officieel stempel droeg.
De door de weersverwachting beperkte
‘handel’ trok toch veel ‘snuffelaars’.

Er was veel moois te zien; o.a. van Loek Janssen.

Impressie Postzegel-

totaaldag 2013

...en vaste crew: Frans Terwiel en Willem de Wit

Een ‘legertje’ fotografen was aanwezig...

Reproducties van Gerrit Dou op ware grootte
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Had de ruilhoek daardoor ook minder
bezoek, de postzegelberg voor de
jeugd trok dit jaar alleen de kleinzoons
van Frans Hemelop.

De schilderijen, beschikbaar gesteld
door Loek Janssen en Jan Nederlof, de
reproducties op ware grootte en de ver-
schillende gevarieerde kaders werden
door onze bezoekers met veel belang-
stelling bekeken.

Wij danken bezoekers en medewerkers
en zien ze heel graag terug in 2014!

het bestuur

Frans legt ‘het waarom’ van de zegel uit. De collectie zegels van Frans Terwiel.

Is dit het begin van het thema ‘LEGO’?Overhandiging van de presentatiemap.

Thematisch Apeldoorn - Hans van Waveren.
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Misschien wel het bekendste stand-
beeld van Rotterdam. De ‘verwoeste
stad’ van Zadine (NVPH nr 838).
Zie ook: 855 en 839, de Mariniers en
de Militaire Willemsorde.
Het bombardement op de stad.
Ik ben 10 jaar geboren na het bombar-
dement. Mijn familie sprak er weinig
over. In 1953 gingen ze wonen in het
centrum van de stad. Eén grote zand-
bak. Langzaam kwamen de verhalen
bij mij binnen. Je wordt ouder niet
waar. En heb er veel over gelezen.
Ik kon het navragen aan mijn ooms,
opa's e.a. En nu het volgende.
Persoonlijk kan ik stellen: het was een
precisie bombardement.
Om de volgende redenen.
a. Delfshaven is blijven staan.

Men wist dondersgoed aan Duitse
zijde dat men dan een heel groot
probleem met de Amerikanen zou
krijgen.

Reden: vertrek punt van de Pelgrim
vaders naar Obama land.

b. De havens, pakhuizen, werven zijn
niet gebombardeerd. Stadhuis, post-
kantoor, Museum Boymans van
Beuningen, het Centraal station,
Hofplein station ook niet.

c. Duitse winkels zijn blijven staan
(Gerzon, Bervoets), havenkwartier,
hotel Atlanta, bioscoop de Doelen.

Later, door mijn beroep, kon ik in veel
archieven: Rijksarchief, Ministerie van
Binnenlandse Zaken. Uren heb ik er
lopen en zitten lezen. Rode oortjes
kreeg ik er van. Nu stille getuigen,
anoniem voor mij.

Terug naar Delfshaven.
Ik ben het met Willem Hogendoorn en
Peter de Poorter eens: het is de moeite
waard om er eens te gaan kijken.
Een aanrader is een echt Rotterdams
biertje.

Jan Gat
alias ‘Jan met de Jatjes’

of ook ‘Stad zonder hart’
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Wat men altijd heel veel zegt: het
oudste pand van Rotterdam staat in
Delfshaven. Helemaal fout, dat is het
Schieland Huis in echt Rotterdam.
We hebben geleerd van Willem: Delfs-
haven was tot 1888 een zelfstandige
gemeente.

Ik heb nog een leuke.
De laatste bom is gevallen in een
woonwijk van Schiebroek. Een goede
kennis van mij was toen baby.
Het hele huis weg.
Martin lag in zijn wiegje op straat.
Niks gemerkt en het is goed gekomen.
‘Martin, hier drinken we op’.
‘Erik, als het maar
Oranjeboom bier is’.

Moraal: postzegels plakken
is meer dan een hobby

Erik den Boer
(Rotterdammer)

De ruïne van de St. Laurenskerk
in Rotterdam op 15 mei 1940

contributie 2013 2014
bedrag voor 1/1 na 1/1 voor 1/1 na 1/1

jonger dan 65 34,00 36,25 35,50 37,75
65 of A.O. 31,50 33,75 33,00 35,25
gezinslid 5,50 5,50 5,50 5,50

korting tijdige betaling 2,25 2,25
verhoging in 2014 1,50
plus incasso kosten 1,00 1,00

Op de bijzondere Algemene ledenver-
gadering van 26-9-2000 werd besloten
de contributie met ingang van 2002
jaarlijks te verhogen.

Op de Algemene ledenvergadering van
25 februari 2013 werd de contributie
voor 2014 als volgt vastgesteld:

Contributie 2014
is vastgesteld
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Hierbij bied ik u het jaarverslag
over 2012 aan.

Het ledental van de vereniging is dit
jaar helaas weer afgenomen. Er mel-
den zich vier nieuwe leden en één ge-
zinslid aan. Daar tegenover stonden
echter 17 bedankjes en 5 overleden
leden. Het aantal leden daalde daar-
mee per saldo met 17 en bedroeg
205 op 31 december 2012.

Tijdens de jaarvergadering in februari
werd de heer P.J. van de Kasteele her-
kozen als secretaris.
Tot op heden is het niet mogelijk ge-
bleken om een voorzitter te vinden.
Tevens heeft het bestuur nog steeds
behoefte aan een tweede penning-
meester en een bestuurslid dat de
veiling onder zijn hoede wil nemen.

De ledenvergaderingen werden in het
verslagjaar iets meer bezocht dan in
het jaar daarvoor (plus 2).
Totaal waren op de 10 gehouden
ledenvergaderingen 517 leden aan-
wezig. Gemiddeld dus bijna 52.

Dit jaar waren de vaste onderdelen
zoals, doe eens een gooipuzzel, gratis
verloting onder de leden op de presen-
tielijst, de maandelijkse veiling, de
grote veiling en de dia/PowerPoint le-
zingen op diverse vergaderingen ook

weer vertegenwoordigd. De verkoop
van loten voor de halve euroloterij
loopt nog steeds goed. De prijzen die
de leden kunnen winnen worden ken-
nelijk gewaardeerd.
Op de veilingen werden gemiddeld
minder kavels verkocht dan vorig jaar.
Dit jaar kreeg 47,3 % van de kavels
een nieuwe eigenaar, tegenover 51%
in 2011.
Voor de jaarlijks te houden gratis
verloting, voor die leden welke hun
contributie vóór 1 januari hebben
voldaan, waren weer een aantal
waardebonnen beschikbaar.

De in januari gehouden postzegel-
totaaldag stond in het teken van de
Pieterskerk, waarvan de toren 400 jaar
geleden, in 1612, instortte. De heer
Hemelop, ontwierp daarvoor weer een
zegel, die dit thema in beeld bracht.
Het eerste postzegelvelletje werd door
de directeur van de Stichting Pieters-
kerk uitgereikt aan de oudste inwoner
van Leiden, mevrouw Langezaal-

Verslag
secretaris

2012
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Timmers. De zegel is nog steeds te
verkrijgen. De dag was een groot
succes.

Het tentoonstellen van delen van de
verzamelingen van leden blijft een
onderdeel van de maandelijkse bijeen-
komsten. Diverse leden hebben een
deel van hun verzameling op een ver-
enigingsavond aan de aanwezige le-
den getoond. Dat verdient navolging.

In de loop van het voorjaar werd
duidelijk dat het houden van de ver-
gaderingen in Rijn en Vliet na 2012
ongewis was. Het bestuur heeft toen
gezocht naar een andere locatie. Een
goede vervanging is gevonden in de
Lepelaar, waar de bijeenkomsten
vanaf september worden gehouden.
Aangezien daar de zaal alleen op
maandagavonden beschikbaar was is
na bespreking in de ledenvergadering
besloten om voortaan op maandag te
vergaderen.

Ondanks de teruggang in het aantal
leden hebben wij druk bezochte ver-
enigingsavonden en een goed lopend
rondzendverkeer.
Er waren dit jaar 5 leden die hun
25-jarig of zelfs hun 50-jarig lidmaat-
schap mochten vieren. Dit laatste be-
trof de heer P.J. Scheeren.
Het bestuur dankt alle vrijwilligers
welke hun tijd inzetten voor het goed
functioneren van onze vereniging.
Rest mij nu nog het sombere deel

van dit jaar te vermelden, nl. de
overledenen.
De vereniging heeft de volgende over-
ledenen te betreuren:
P. Bakker
G. Bergman
J. de Graaff
C. Ligtvoet
E.J. Roelants
Ik verzoek u hen allen een ogenblik
staande in stilte te herdenken.

Leiden, 25 februari 2013
De Secretaris
P.J. van de Kasteele

Verslag advies-
commissie 2012

In het afgelopen verenigingsjaar zijn
er drie collecties getaxeerd. Adviezen
uitgebracht en inmiddels verkocht.
Tijdens de postzegeltotaaldag zijn een
paar adviezen uitgebracht.

Namens de commissie,
Jan Pieters
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(afrondingen op € 5)

Door andere activiteiten binnen de
vereniging ontving u dit verslag pas
op de Algemene ledenvergadering.
Van de contributie 2013 is 94% voor
1 januari ontvangen, incl. afgegeven
machtigingen, vorig jaar was dat 93%.
Daarom hebben 195 leden, incl. erele-
den, meegeloot bij de gratis verloting.
Allemaal hartelijk dank voor de mede-
werking en... graag: machtigingen
inzenden.

De baten/lasten van 2011 zijn ook ver-
meld, zodat u ze kunt vergelijken. Het
positief resultaat 2011 (€ 290,27) is in
2012 gedaald tot € 1.282,40 (begroot
tekort: € 275), dat is dus een zeer
sterke daling van € 1.572,67.
Deze daling van afgerond € 1.570
wordt in de tabellen toegelicht.

De nettoprovisie rondzenddienst
daalde van € 638,82 (in 2010/11) naar
€ 381,90. Dit bedrag is vermeld in het
verslag rondzenddienst 2011/12.

Aan de kostenkant zijn er verschuivin-
gen en verklaarbare veranderingen;
kostenbewaking blijft noodzakelijk.
Op ‘de Sleutelpost’ moet drastisch
worden bezuinigd. De opbrengst ad-
vertenties is stabiel; pogingen om
nieuwe adverteerders of sponsors te
vinden zijn - tot nu toe - niet erg suc-
cesvol geweest. Kom op mensen! De
huidige adverteerders en sponsors wor-
den hartelijk bedankt. Via het Kleur
Fonds werden 36 pagina's in kleur op-
genomen - zonder extra kosten! Dank-
zij uw gulle bijdragen en de verkoop
van onze persoonlijke postzegels.
Aan de inkomstenkant daalden de
rondzenddienst; de contributie, de
rente en provisie verkoop zegels.
De berekende voorraadwinst is verval-
len; de correctie over 2009 t/m 2011
veroorzaakt de éénmalige afname van
het vermogen van € 1.191,72.
De netto-opbrengst bar viel na juni vol-
ledig weg. Voor de laatste keer heel
veel dank aan de bar-medewerkers.
Graag hoor ik uw vragen, opmerkingen
of suggesties.
Leiden, 25 februari 2013

Frans Hemelop
penningmeester

minder kosten zaalhuur 105
minder porti/tel./drukw./K.v.K./bestuur 25
meer opbr. halfjeslot./lagere ksten loterij 70
minder diverse lasten (kosten bar 346) 460
minder kosten jubilarissen/representatie 175
minder kosten 'de Sleutelpost' totaal 55
minder kosten algemeen 100

meer opbrengsten en minder kosten 990
resultaat dus lager 1.570

minder provisie / meer kosten veiling 145
minder nettoprovisie rondzenddienst 255
meer kosten Michel/NVPH 120
minder contributie/entreegeld 300
meer afschrijvingen 60
meer Bondscontributie 15
minder opbrengst advertenties 20
meer kosten Maandblad Filatelie 80
minder opbr. rente/prov. verkoop zegels 170
minder donatie/minder kosten jeugd 10
minder voorraadwinst 585
minder div.baten (bar 792/Vriendlot. 307) 800

minder opbrengsten en meer kosten 2.560

Financieel
verslag

2012
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LEIDSCHE VEREENIGING v. POSTZEGELVERZAMELAARS - FINANCIEEL OVERZICHT 2012

BEZITTINGEN 31 december 2012 SCHULDEN

diverse inventaris 243,14 vooruitontvangen contributie 2013 5.704,00
inventaris 490,40 te betalen aankoop zegels 123,90
rondzendstempels 276,30 te betalen aankoop zegels PostNL 303,28
kruisposten 2,85
te vorderen provisie veiling/opbr. kavels 116,04 te betalen portikosten 100,31
te vorderen verkoop zegels PostNL 46,02 kruisposten 552,67
te vorderen Vriendenloterij 60,00 te betalen kosten veiling 15,00

te betalen onkosten 34,84
te vorderen rente 45,00 reserve voorraadwinst 424,42

reserve inventaris 300,00
deposito PostNL 150,00 Jubileumfonds 5.713,27
voorraad zegels Kleur Fonds 1.196,99 Kleur Fonds 952,66
voorraad artikelen Jubileum 39,55
voorraad bar 32,89 EIGEN VERMOGEN
voorraad drukwerk 55,00 31 december 2011 2.798,50
voorraad speldjes 2.895,05 correctie 2009 - 2011 1.191,72 -
voorraad zegels 329,49 1 januari 2012 1.606,78
voorraad porti 105,05 + 434,54 AF: NADELIG

SALDO 2012 1.282,40 -
kas 315,78 31 december 2012 324,38
betaalrek. ING *) 8.149,18 + 8.464,96
*) zakelijke spaarrekening 7.079,98 14.548,73 14.548,73

LASTEN 2012 2011 BATEN 2012 2011

afschr. rondzendstempels 9,45 6,30 contributie 6.408,00 6.719,25
afschr. inventaris 128,48 69,61 contributie jeugd *** 27,50 27,50
kosten algemeen 420,02 517,90 entreegeld 11,00 4,40
kosten zaalhuur 582,42 685,70 opbrengst reglementen 6,00 2,40
kosten K. v. Koophandel 24,08 26,64
kosten bestuursvergadering 145,76 93,95 nettoprovisie rondzenddienst 381,90 638,82
kosten Bondsdagen 44,10 46,10 provisie veiling 389,10 403,88
kosten porti/telefoon 144,86 183,24 provisie verkoop zegels PostNL 77,86 144,28
kosten drukwerk 59,00 93,65
kosten Yvert/Michel 120,00 donatie/opbrengst jeugdafd. *** 22,30 58,74
Maandblad Filatelie 4.208,15 4.130,30
Sleutelpost Kleur Fonds 669,50 850,08 bijdrage uit Kleur Fonds 669,50 850,08
Sleutelpost drukwerk 2.080,53 2.025,55 opbrengst halfjesloterij 1.347,50 1.328,00
Sleutelpost porti 401,64 460,91
Sleutelpost algemeen 61,81 111,12 opbrengst advertenties 580,00
Bondcontributie 999,10 984,40 w.o. 340,00 PostNL
diverse lasten ** 545,42 1.006,60 AF: ideële doelen 22,84 557,16 574,90
afboeking voorraden -250,00 -833,60
kosten jeugdafdeling *** 82,00 108,50 opbrengst rente 74,25 179,30
kosten jubilarissen 51,86 142,74 diverse baten * 1.153,62 1.948,69
kosten veiling 143,31 10,00 * w.o. Vriendenloterij 411,63
kosten gratis verloting 131,13 138,58 in 2011 411,63

kosten halfjesloterij 598,05 652,79
kosten quiz/’doe-’ns-’n-gooi’ 24,00 24,00 * w.o. opbrengst bar 791,74
kosten verloting(waardebon) 56,80 45,00 ** w.o. kosten bar 346,12
kosten cadeau/representatie 246,62 329,91 winst bar 445,62
reservering Jubileumfonds 680,00 680,00 in 2011 581,33

WINST 2011 290,27 VERLIES 2012 1.282,40
12.408,09 12.880,24 12.408,09 12.880,24

De opbrengst van rondzendstempels tot een bedrag van € 3,60 werd rechtstreeks op de voorraad afgeboekt.
*) = diverse baten **) = diverse lasten ***) = baten en lasten jeugdafdeling
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De jeugdclub was van plan dit
seizoen weer 8 keer bij elkaar te
komen. Voor de zomervakantie was
het aantal jeugdleden vijf, waarvan
vier jongens en een meisje. Tijdens de
bijeenkomsten brachten we door leuke
opdrachten spelenderwijs de jeugd wat
meer filatelistische kennis hij. Daar-
naast was er gelegenheid tot ruilen
maar het snuffelen in de postzegelherg
vinden ze toch het leukste. We deden
dit gezamenlijk met de jeugdclub van
Voorschoten, wat uitstekend beviel.
Voor de zomervakantie sloten we af
met een bingo, waarbij alle door de
senioren beschikbaar gestelde prijzen
een nieuwe eigenaar vonden.

Voor deze prijsjes zeg ik u namens de
jeugd hartelijk dank.
Na de zomervakantie ging het
‘bergafwaarts’ met het aantal jeugd-
leden. Door andere verplichtingen
(sport, muziekles etc), kwamen er
steeds minder jeugdleden, en in no-
vember zouden we er nog maar een
over gehouden hebben.
Als gevolg hiervan zijn we (tijdelijk?)
gestopt. We hopen (bijvoorbeeld) door
de Postzegeltotaaldag weer op nieuwe
instroom, waarna we met nieuw elan
zullen herstarten.

Willem Hogendoorn

Verslag
jeugdafdeling

2012

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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Vrijwilligers

(m/v) bedankt!

Tijdens de Algemene
ledenvergadering op 25
februari stonden onze
trouwe en onmisbare vrij-
willigers opnieuw in het
middelpunt.

Deze vrijwilligers zorgen er-
voor dat veel activiteiten van
onze vereniging zo goed - en
als vanzelf - draaien.
Deze 24 man/vrouw werken
- merendeels op de achter-
grond - voor u en ons alle-
maal.
Voor deze bijeenkomst ont-
vingen zij allen een uitnodi-
ging of - bij verhindering -
een bedankje voor hun goede
diensten.

Met een dankwoord van
vice-voorzitter Peter de
Poorter kregen allen onder
applaus een feestelijke fles
wijn overhandigd.

Maar liefst negen leden die
in 2012 op alle tien bijeen-
komsten aanwezig waren, ontvingen
voor hun trouw eveneens een fles.
Van de vrijwilligers waren er acht *)
ook 10 keer trouw aanwezig!

Wij hopen van harte dat alle mede-
werkers - ook die van ‘de bar’ - ons
nog heel lang kunnen assisteren.

het bestuur

BAR

C. Anker

G. Anker

C.J. Arbouw-Lohmeyer

F.L.H. Corba *)

A.C.J. Hemelop-Bosch

A.J. Schilperoort

RONDZENDDIENST

A.G.C. Blonk

W. Groenewegen

R.K.J. Hegenbarth

F. Hemelop

M.W. van der Heul

P. Laterveer

J.W. Neuteboom *)

J.J.M. Pieters *)

P.J.J. de Ru

J.F. Sarneel-van Gent

TOTAALDAG

L.H. Janssen *)

H.A.C. Kamphuisen

VEILINGCOMMISSIE

A.J. Flerig

H.D. Scheer *)

F.H. Terwiel *)

W. de Wit *)

JEUGDAFDELING

W. Hogendoorn

LOTENVERKOOP

L. Vijlbrief *)

TROUW BEZOEKER

J.A.A. van Biezen

J. Bosmans

P. van Dijk

J. Immerzeel

Th.A.E. Kniese

J. Kuijpers

mw. N.M.E. van Oosten

W. van Oosten

L.M. van der Steen



26

Issoria
wordt donateur!

rek.nr 892 838 426
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 ons erelid L. Vijlbrief

HOSPICE ISSORIA

Deze advertentie wordt gesponsord
door ons lid W.I.E O’Wie ?

Plaats hier úw
Sponsor advertentie

voor een
door ú gekozen
GOED DOEL.

Wat let ú ?
Maar € 20 per jaar !

(Het deel boven de kostprijs van
de advertentie wordt gedoneerd

aan úw goede doel.)

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 erelid W. Groenewegen

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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Hierbij het verslag van de veiling-
commissie over 2012.

In 2012 zijn er 546 kavels ingeleverd.
In 10 veilingen plus de schriftelijke
Kerstveiling zijn er 1.008 kavels
aangeboden. Daarvan zijn er 484
kavels verkocht en gingen er 524
kavels retour.

Verslag van
Willem de Wit
23 januari 2013

Namens de veilingcommissie:
Ton Flerig
Henk Scheer
Frans Terwiel
Willem de Wit

Verslag
veiling

2012

veilingjaar 2012 verkoop provisie

maand kavels retour aantal in % in € in €

januari 80 48 32 40,0% 182 20
februari 80 47 33 41,2% 137 18
maart 149 64 85 57,0% 390 44
april 80 41 39 48,8% 262 28
mei 79 47 32 40,5% 241 28
juni 80 37 43 53,7% 427 45
september 90 55 35 38,9% 214 23
oktober 90 49 41 45,5% 219 22
november 90 57 33 36,6% 158 17
december 90 29 61 67,8% 238 28
Kerst 2012 100 50 50 50,0% 1.101 116
totaal 1.008

940

524 484 47,3% 3.569 389

in 2011 1.018 503 515 51,0% 3.592 404
gemiddeld excl. prov. koper + inz.

SLEUTELTJE

GRATIS TE PLAATSEN !

NIET alleen HIER, maar OOK op de WEBSITE !
Voor ieder lid - eens per jaar.

e-mail: webmaster@lvpv.nl of  (071) 521 29 38
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Veiling
De veiling heeft een vlot verloop. Van
de 90 kavels gaan er 43 retour.

Doe is een gooi puzzel
De puzzel gaat deze keer over de ge-
schiedenis van de vereniging. De heer
L. Jansen wint de eerste prijs met vijf
van de zes antwoorden goed.

Halve Euroloterij
De eerste prijs wordt gewonnen door
de heer J. Neuteboom.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik van gemaakt.

Gratis verloting
Als eerste kiest dhr. P. Laterveer.

Sluiting
De voorzitter roept iedereen op om bij
de komende ledenvergadering, op
25 maart, aanwezig te zijn. Dan wordt
de grote veiling gehouden waarvan
de kavels al te bezichtigen zijn vanaf
19.00 uur.
Daarna sluit hij de vergadering.

P.J. van de Kasteele

(Vervolg van pagina 15)

Grote ledenwerf
actie op herhaling.
Nu tot 2015!

We blijven het proberen !

Kunt u het zich nog herinneren?
In ons blad van juni las u er alles over.

De ledenwerving heet nu ‘Actie 2015’,
en loopt van 1 oktober 2012 t/m
31 december 2015, dik 3 jaar!

Helpt u ons uw vereniging (weer)
te laten groeien?

Wij rekenen op u!

het bestuur

bij ontvangt u totaal

het 1e lid bon € 5,00 € 5,00

het 2e lid bon € 6,00 € 11,00

het 3e lid bon € 7,00 € 18,00

het 4e lid bon € 8,00 € 26,00

het 5e lid bon € 9,00 € 35,00

het 6e lid bon € 10,50 € 45,50

het 7e lid bon € 12,00 € 57,50

het 8e lid bon € 13,50 € 71,00

het 9e lid bon € 15,00 € 86,00

het 10e lid bon € 16,50 € 102,50
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6 jaar Kleur Fonds

In maart 2007, in nummer 169 werd
het Kleur Fonds opgericht.

In het begin werd het Kleur Fonds
voornamelijk gevuld door donaties en
bijdragen in het ‘potje op de bar’.

Daarna heeft de winst van de speciale
postzegelvelletjes, te beginnen met de
Pilgrim Fathers in 2009, een belang-
rijke rol gespeeld.
In 2010 de goedlopende Cleveringa-
postzegels, in 2011 de 3 October
velletjes, met voor het eerst een offi-
cieel poststempel. Er werden in 2011
ruim 1.100 velletjes verkocht.
Ook de velletjes van de Pieterskerk
deden het in 2012 niet slecht.
Kijkt u maar naar het onderstaande
overzicht.

In 2012 waren er ook, veel meer dan
voorheen, ‘gulle gevers’.

- Zes personen doneerden samen
een bedrag van € 184,– ; zij worden
reuze bedankt.

- In de loop van het jaar ook nog
€ 116,– van ‘Anoniem’; bedankt!

In de ‘ballendoos’ op de bar, later in
‘de Clown’, zat in 2012 ook nog eens
€ 70,–, (in 2011: € 45,–); dat is geluk-
kig weer gestegen.

Dus... allemaal heel hartelijk bedankt
daarvoor namens de penningmeester.

Frans Hemelop
redacteur

Stand Kleur Fonds

Frans Hemelop
penningmeester

saldo op 1 januari 2012 544,64
bijdragen van leden in 2012 370,13 Opmerking:

winst verkoop postzegelvelletjes 707,39 + van de winst velletjes

1.622,16 gaat dit jaar (nog) niets
extra kosten 'de Sleutelpost' 36 pagina's 669,50 - naar het Jubileumfonds

saldo op 31 december 2011 952,66
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Persoonlijke post-

zegels van PostNL

Persoonlijke postzegels zijn niet
meer uit ons filatelistisch bestaan weg
te denken.
Iedereen geeft er wel wat uit, niet in de
laatste plaats de postzegelverenigingen
zelf, waarbij prachtige ontwerpen uit-
gegeven worden, zoals de laatste van
onze eigen vereniging van de Leidse
fijnschilder Gerrit Dou.
Inmiddels zijn we ook wel gewend aan
het feit dat PostNL zelf allerlei series
uitgeeft (van vlinders, jaren 60, Kaste-
len tot Donald Duck in alle provincies
en ga zo maar door).
Op zich is daar uiteraard niets op te-
gen, want het is vooral leuk voor de
thematische verzamelaars!
Het verzamelen van persoonlijke post-
zegels is, uiteraard, onbegonnen werk,
maar voor de (semi-)officiële uitgiften
van PostNL is onlangs een catalogus
verschenen.

Er zijn nu echter een paar uitwassen
die de uitdrukking rechtvaardigen:
‘Het moet niet gekker worden’.

Het eerste is de uitgifte van een speci-
aal jubileumboek ter gelegenheid van
de 75e verjaardag van onze Koningin.
Dit boek bestaat uit een box met vijf
mappen en dus ook met vijf verschil-
lende velletjes persoonlijke postzegels
(en ook nog een 2 Euro munt, jawel).

Oplage 750 mappen en een prijs van
€ 75,– dat betekent € 15,– per velletje!

Nog gekker wordt het (zie de laatste
Collect uitgave) met de uitgifte van een
speciale ‘Gouden’ editie van het Jaar-
boek 2012. En wel in een oplage van
slechts 100 stuks en een prijs van - ja,
u leest het goed - € 295,– !
Daar krijgt u dan wel twee velletjes
persoonlijke postzegels voor; ééntje
postfris en ééntje gestempeld!

Ik zal me maar van verder commentaar
onthouden.

G.A. van Albada

‘Het moet niet gekker worden!’
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Eeuwfeest
Maredijkbuurt

In 2013 vieren we het 400-jarig
bestaan van de Maredijkbuurt.
Al in 2011 is een Eeuwfeestcommissie
gestart met de voorbereidingen en het
belooft een heel bijzondere verzame-
ling van activiteiten te worden.
Er is een website gelanceerd waarop
zelfs een webwinkel is waar je nu al
diverse producten kunt bestellen (o.a.
postzegels met het logo van Maredijk-
buurt 400 jaar en een boek over de ge-
schiedenis van de Maredijkbuurt).

Website: www.maredijkbuurt400.nl
voor meer informatie.

Postzegelvel: 10 postzegels.
Prijs: € 6,00 per vel (excl. eventuele
verzendkosten). Dit artikel wordt tegen
kostprijs geleverd.

Compleet: de speciale ‘Gouden’ editie van het Jaarboek 2012 voor één koop(je) van € 295,–

noot redactie (en ‘ontwerper’) :

Tijdens mijn zoeken naar de ‘oude’
Marepoort op de zegel van Gerrit Dou,
trof ik deze postzegel aan.
Ook echt Leids en ook 400 jaar!
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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 24 mei 2013.

In dit nummer:

Mooi nep!

Een man in Roemenië, die zich
Beethoven noemt, heeft dit poststuk
ontworpen.
Op de afbeelding (zowel op de envelop
als op de ingedrukte postzegel) zien we
het orgel van de Hooglandse kerk in

Leiden.

De ontwerper noemt deze kerk de
Leiden University Cathedral.
Boven de afbeelding staat dat het een
pijporgel kathedraal is.
Op de ingedrukte postzegel zien we
als ‘landsnaam’ Lanconia. Dit is echter
geen land, maar een fantasienaam.

Hoewel de envelop er op het eerste
gezicht vrij echt uitziet, is het dus
pure nep.
Maar wel nep met een Leids
(kerkelijk) tintje.

Willem Hogendoorn

Filate-
listigheden

43



Leidse Postzegel- en
Muntenhandel

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

Reeds meer dan 65 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



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://www.lvpv.nl

 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


