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39e JAARGANG No.339
OKTOBER 2020
(i.v.m. corona is no.338 vervallen)
Het bestuur nodigt u graag uit voor de komende maandelijkse bijeenkomst op de 3e
maandag van de maand, te weten op maandag 19 oktober aanstaande. De zaal van het
Wijkgebouw aan de Van Vlotenlaan 85 te Deventer is geopend vanaf 19.00 uur. De
veilingkavels zijn vanaf 19.30 uur te bezichtigen. De veiling zal omstreeks 21.00 uur
beginnen.
Inmiddels zijn we alweer toe aan de derde verenigingsavond sinds het uitbreken van
Corona in maart. De extra avond in augustus werd redelijk goed bezocht, blijkbaar was u
na een verplichte stop toe aan een avondje postzegelen. Op 21 september hebben we de
uitgestelde ALV gehouden. In deze Stokvispost een verslag hiervan. Verder maar één
veilinglijst, die van oktober. In de volgende Stokvispost komen weer twee veilinglijsten
(november/december).
Zoals u in het verslag van de ALV kunt lezen ben ik afgetreden als secretaris van de
vereniging. Dit betekent dat dit mijn laatste voorwoord in de Stokvispost is. Lijkt het u wat
om iets te schrijven in de Stokvispost, of Gert Lagendijk te helpen met het vullen ervan
door artikelen te verzamelen/ editen? Meld u dan bij een van de bestuursleden of Gert
Lagendijk.
Namens het bestuur, Dorette van der Heijden

AGENDA Deventer Postzegelvereniging

Oktober

November
December

12
15
19
9
16
14
15
21

Bestuursvergadering
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VERSLAG ALV 21 SEPTEMBER 2020
1. Opening
De voorzitter Harrie Kerkdijk, opent de vergadering om 20.30 uur. Aanwezig zijn 23 van
de 92 leden. De voorzitter vraagt een minuut stilte om de leden die het afgelopen jaar
overleden zijn te gedenken: de heer Paans en de heer Wijers. Dit is de, vanwege corona
uitgestelde, ALV van 16 maart 2020. De vorige ALV vond plaats op 18 maart 2019. Het
verslag hiervan is gepubliceerd in Stokvispost no.333, mei/jun 2019. De aanwezige leden
hebben hierop geen aanmerkingen. De voorzitter voert een extra punt op bij deze
vergadering: toekomst van de vereniging; een oproep voor bestuursleden/vrijwilligers.
2. Mededelingen:
De voorzitter vraagt of iedereen presentielijst heeft getekend. Dit jaar (2020) heeft onze
vereniging twee jubilarissen. De heren Rek en Rensink zijn beiden 40 jaar lid van onze
vereniging. Beide jubilarissen zijn niet aanwezig, zij ontvangen hun presentje later.
3. Jaarverslag van de secretaris:
Er worden voorlopig geen nieuwe catalogi aangeschaft. De vereniging heeft een
abonnement genomen op de digitale Michel-Online catalogus. Deze kunt u op
verenigingsavonden raadplegen. Indien u interesse heeft om persoonlijk een abonnement
af te sluiten, dan horen we dat graag. Misschien is er een mogelijkheid om bij gezamenlijk
afsluiten een korting te krijgen. Catalogi zullen voortaan worden uitgeleend door Gerrit
Veldkamp/Jos Bingen. Het boetebeleid (zoals aangenomen in de ALV 2019) gaat door
hen uitgevoerd worden. Het Huishoudelijk Reglement zal hierop worden aangepast. De
nieuwe versie van het HR zal worden gepubliceerd op de website
www.deventerpostzegelvereniging.nl en is opvraagbaar bij het bestuur.
4. Jaarverslag van de penningmeester: geen vragen uit de zaal.
5. Jaarverslag van de rondzending: Het afgelopen seizoen hebben zich geen
onregelmatigheden voorgedaan. Ondanks dat zich een aantal nieuwe deelnemers heeft
gemeld blijven de afstanden tussen de deelnemers soms groot. Nieuwe deelnemers en
inzenders blijven welkom. Rondzendboekjes verkrijgbaar bij Harrie Kerkdijk voor € 0,50 /
stuk.
6. Verslag van de kascommissie:
De heren Rensink en Kerkdijk (Niels) vormden de kascommissie. De boekhouding van de
vereniging is keurig op orde bevonden. Op advies van de kascommissie verleent de ALV
décharge aan het bestuur voor het boekjaar 2019. Harrie bedankt Jan Bos
(penningmeester).
7. Verkiezing nieuwe kascommissie:
De heer Rensink is aftredend uit de kascommissie. Zijn plaats zal worden ingenomen door
de heer van der Vegt. De heer Kampmeier meldt zich aan als nieuw reserve lid.
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8. Vaststellen van de contributie voor 2021:
Voorstel van bestuur (in de Stokvispost): Contributie gelijk houden. De contributie is al
jaren ongewijzigd. De vereniging kan zich dit gelukkig permitteren.
Senior lidmaatschap
Bijzonder senior lidmaatschap
Jeugdlidmaatschap,
partnerlidmaatschap
en erelidmaatschap

€ 23,- + kosten Filatelie
€ 23,€ 13,-

Alle lidmaatschappen zijn inclusief afdracht aan de KNBF. Kosten voor het Maandblad
Filatelie in 2021: € 20,60.
9. Verkiezing bestuursleden: Jos Bingen is aftredend, maar gelukkig herkiesbaar als
bestuurslid. De leden gaan akkoord. Dorette van der Heijden niet herkiesbaar. Zij wordt
uitgebreid bedankt voor het vervullen van de functie van secretaris en ontvangt een bos
bloemen en een presentje. De post van secretaris van de vereniging is nu vacant.
10. Extra agendapunt: Toekomst van de vereniging, visie van het bestuur:
Het aantal bestuursleden slinkt, vandaar dat het bestuur een brandbrief heeft doen
uitgaan. De voorzitter Harrie Kerkdijk heeft aangegeven in 2022 niet herkiesbaar te zijn.
Geen bestuur = geen vereniging! Bovendien stopt Harrie dan ook als hoofd rondzending.
Vrijwilligers voor allerlei taken blijven noodzakelijk om de vereniging draaiende te houden.
Geen mensen = geen activiteiten. Er zullen geen mensen persoonlijk worden benaderd,
dus meldt je aan bij een van de bestuursleden! Het bestuur zal zich blijven inzetten om de
vereniging draaiende te houden met de mogelijkheden die er zijn.
De veilingcommissie heeft aangegeven dat zij willen minderen in het werk dat voor de
veiling moet worden verzet. Dit zit hem, naast het klaarmaken van de kavels, vooral in het
slepen met kavels. We hebben het idee om met een nieuwe opzet voor de veiling te
beginnen. Hierbij gaan de veilingcommissie leden Ben Klein Woolthuis en Henk de Graaf
alleen nog de nalatenschappen van (oud-) leden innemen, dit gaat per direct in. Hun
expertise blijft beschikbaar. Daarnaast kunnen leden zelf kavels inbrengen, die vervolgens
op dezelfde avond worden geveild en afgehandeld. Hiermee gaan we hopelijk starten in
2021.
- Het eerste deel van de veiling: blijft zoals we dat gewend waren, met een kavellijst in
de Stokvispost. Deze zal bestaan uit materiaal uit nalatenschappen, eventueel aangevuld
met ander ingenomen materiaal. Er bestaat op dit moment nog een redelijk grote voorraad
van kavels die we hiervoor kunnen gebruiken.
- Het tweede deel van de veiling: kavels die door leden op die avond zijn ingebracht. De
leden bepalen zelf de prijs. De kavels worden geveild. Na de veiling wordt direct
uitbetaald, niet verkochte kavels gaan direct retour. Er wordt op de gebruikelijke manier
provisie in rekening gebracht (15% voor de inzenders, 5% voor de kopers).
De precieze uitwerking van het geheel moet nog worden besproken, maar dit is de kant
die we denken op te gaan.
De Voorjaarsveiling die in maart niet door kon gaan, zal worden gehouden op de
verenigingsavond van december.
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Bovenstaande maakt veel los in de zaal:
- Wordt het geen chaos met zo’n vrije inbreng? Er is geen kavellijst meer te bekijken.
Reactie: we moeten iets proberen, het gaat niet langer zoals nu. Harrie heeft gekeken bij
een vereniging waar dit goed werkt. Er zijn al mensen beschikbaar om dit op te pakken.
Het eerste gedeelte van de veiling komt wel in de Stokvispost te staan.
- Indien het niet blijkt te werken, draaien we dan alles terug? Nee, de huidige situatie is
niet langer werkbaar. Er moet iets veranderen. Als het niet blijkt te werken zullen we met
een ander oplossing moeten komen.
- Is een schriftelijke veiling misschien een optie. B.v. om van overtollig materiaal af te
komen? => zal worden meegenomen.
- Bestaat er volgens de reglementen een minimum aan bestuursleden? Ja, tenminste drie
leden. Voorzitter, penningmeester en secretaris zijn verplicht. De functie secretaris is nu
vacant, dat is niet ongebruikelijk.
- Hoe zit het met de begroting voor 2021 als de veilingopbrengst terugvalt? Ook in de vrije
veiling wordt provisie gerekend. Het is afwachten hoe het gaat lopen, maar we moeten
iets doen. Er is reserve om tegenvallers op te vangen.
11. Rondvraag: Annalien gaat stoppen met het toezicht op de 5 cent boeken. Zij kan dit
niet meer combineren met haar werk. Jos Bingen en Gerrit Veldkamp nemen dit over.
Verder geen vragen.
OPROEP PERFIN VERZAMELAARS
Perfins zijn postzegels met een
perforatie in het zegelbeeld.
Vaak zijn dit firmaperforaties, maar
niet altijd. De perforatie
diende ertoe om te voorkomen dat de
zegels buiten een bepaalde
doelgroep zouden worden gebruikt.
Een firmaperforatie moest
voorkomen dat de zegels door de
werknemers privé zouden
worden
gebruikt.
Een
overheidsperforatie
moest
het gebruik van de zegel beperken tot
een bepaald onderdeel van
de overheid. Er zijn ook filatelistische
perforaties bekend. Lang
werden deze geperforeerde zegels
door
verzamelaars
als
beschadigd gezien, maar dat is veranderd. Sommige filatelisten verzamelen uitsluitend
perfins.
Van de heer Roel Hartgers ontvingen we het volgende verzoek:
“Ik ben verzamelaar en kom een enkele keer als ik tijd heb naar uw
vereniging wat op de zaterdag wordt gehouden. Zijn er in uw vereniging verzamelaars die
perfins verzamelen? Mijn verzamelgebied zijn de Perfins en stempels Nederland tot 1950
en Aantekenstroken. Daar ik in Doetinchem woon is dit misschien een mogelijkheid om
met andere verzamelaars te kunnen ruilen. We zouden dan een afspraak kunnen maken
via de mail? Ik heb van het bovenstaande leuk ruilmateriaal van diverse landen. Als u
deze oproep in uw vereniging kenbaar wil maken zou ik dat op prijs stellen, alvast bedankt
voor de moeite.
Verblijf met vriendelijke groeten, Roel Hartgers
Email: roelofhartgers@gmail.com , telefoonnummer: 0314-330992 ”
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ZEGELS VOOR DE JONGE GENERATIE
Royal Mail probeert de jongere generatie te interesseren door postzegels te ontwerpen
met games als onderwerp, getuige dit artikel uit de Volkskrant:
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VEILING Oktober
Kav
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Omschrijving:
Nederland - 1924 - **/ - Kinderzegels
Nederland - 1926 - /*/ - Koningin Wilhelmina
Nederland - 1933 - **/*/ - Kinderzegels, alleen 261 *
Nederland - 1936 - **/ - Kinderzegel - hoekstuk

Cat Nr.
141/43
188/190, 192,197
261/64
292

Cat.w.
Inzet
35.00 3.00
60.00 5.00
102.00 5.00
40.00 3.00

Nederland - 1938 - **/ - Kinderzegels
Nederland - 1939 - **/ - Kinderzegels - randstukken
NL - 1941/46 - **/*/ - Set divers, 397/401, 444/48,
NL - 1942 - /*/ - Legioen vel, lichte plakker in rand
Nederland - 1942 - **/ - Legioen vel
(scan 1)
Nederland - 1949 - **/ - Zomerzegels
Nederland - 1949 - **/ - Kinderzegels
Nederland - 1951 - **/ - Zomerzegels
(scan 2)
Nederland - 1952 - **/ - Zomerzegels
Nederland - 1952 - /*/ - ITEP - zegels
(scan 3)
Nederland - 1967 - **/ - Fosfor zegels
Nederland - 1967 - **/ - Amphilex blokken (scan 4)
Nederland - 1881 - /Ø - 6 Portzegels,
Nederland - 1989 - **/ - Set automaatstroken
Nederland - 1983 - **/ - 7 Zegels poststaking
Nederland - 2009 - **/ - Boekje Hermitage
NL - 2018 - **/ - 2 Kaarten en blokje meneer de Uil
Nederland - 2017 - /Ø - Hertogpost
Nederland - 2007 - **/ - Boekje Jetix deel 3
Nederland - 2008 - **/ - 4 Vellen EK 2008
Nederland - 2004/13 - 3 x Blauwdruk
Nederland - 2009 - Blauwdruk
Nederland - 2013 - Zegel troonswisseling
Duitsland Bund - 1949 - Ø - U.P.U.
(scan 5)
Duitsland Bund - 1949 - Ø - Helfer der Menschheit
(scan 6).
Duitsland Bund - 1959 - ** - Blok Beethoven
Duitsland DDR - 1950 - Ø - Tag der Arbeit
Zwitserland - 1862 - Freimarken
(scan 7)
Zwitserland - 1867 - Freimarken
(scan 8)
Nederland - **/ DAVO de Luxe 1969/1992
Nederland - Ø/ DAVO 1852/1999

313/17
327/31
454/59 en 469/73
V 402
V 403
513/17
544/48
568/72
583/87
592/95
618/634b en 465b
V 886/88
P4/5, 7, 9/11

48.00 4.00
38.00 4.00
12.60 1.00
145.00 12.00
110.00 11.00
16.50 2.00
16.60 2.00
35.00 4.00
20.00 2.00
90.00 8.00
21.10 2.00
75.00 10.00
45.00 2.00
52.60 5.00
5.00
5.00
2.00
4.70 1.00
4.00
8.00
15.00 3.00
5.00 1.00
7.00
48.00 2.00

3565

BD 1, 4 en 11
BD 7
116
117/20
Bl 2
250
25/26
32/35

170.00 10.00
25.00 3.00
35.00 2.00
100.00 7.00
219.00 10.00
10.00
30.00

Aan eventuele typ- en/of zetfouten kunnen voor zowel koper als verkoper geen rechten worden ontleend.
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VEILING Oktober (vervolg)
Kav
.
36
37
38
39

Omschrijving:
Nederland - **/*/Ø - Blokjes / postzegelboekjes, 1942/1990 ook Ned. Indië en Suriname
Nederland - **/ /Ø - 1971/2000 - In dik stockboek
Nederland - **/ Zegels in stockboek
Nederland - Ø/ Zegels in stockboek

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Nederland - /*/ Set klassiek, complete series in stockb.
Nederland - **/ /Ø - 104 Postzegelboekjes in stockboek
Nederland - **/ Jaarcollecties 1980/90 in mapjes
Nederland - **/ Set blokjes, kindblokjes, Kerstzegels
Nederland - 40 FDC's in mapje
114,
Nederland - 40 FDC's in mapje
Nederland - 49 FDC's in mapje
Nederland - 68 FDC's, verpakt
Nederland - 96 FDC's in mapje
Nederland - 113 FDC's, verpakt
Suriname, Ned. Antillen - ** - Zegels in stockboek
Finland - ** - 17 Blokken
Finland - ** - 2 Postzegelboekjes
15 en 38
Finland - Voornamelijk **, Zegels 1994/98 op 3 kaarten
Jersey - 48 FDC's tussen 1978 en 1988
Isle of Man - 43 FDC's tussen 1975 en 1996

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Zwitserland - Ø - Pracht verzameling, 1850/2000 - in DAVO
Canada en USA - Diverse poststukken in ringband
Canada en USA - Diverse poststukken in ringband
Israel - 25 Postzegelboekjes in stockboekje
Israel - **/ /Ø - Zegels - velletjes in stockboek
USA - Ø - 1945/81 - Zegels in DAVO
Motief - Paarden - Zegels in stockboek
Motief - Orchideeën - 37 FDC's divers
DAVO album FDC's, 25 bladen, leeg
Importa album voor mapjes, leeg
Stockboek, zwarte bladen, leeg
Vier stockboeken, leeg
Map voor vellen, leeg
Doos met klemstroken, divers
Snuffeldoos, diversen

Cat Nr.

Cat.w.

10.00
20.00
10.00
5.00
568.80

125/160
161/192
193/233
234/302

95.00
18.50
102.00
199.00
181.40
2869.0
0

836.20

Aan eventuele typ- en/of zetfouten kunnen voor zowel koper as verkoper geen rechten worden ontleend.
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Inzet

25.00
30.00
8.00
6.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
5.00
15.00
10.00
3.00
10.00
19.00
18.00
95.00
6.00
7.00
15.00
30.00
35.00
7.00
10.00
7.00
7.00
3.00
3.00
3.00
4.00
6.00

Monopolie en Monopoly

Iedereen kent wel het spel Monopoly. Het idee van dit spel is gebaseerd op de term monopolie. De definitie
van monopolie is dat een product of dienst slechts door één partij wordt aangeboden. Deze leverancier heeft
daardoor de mogelijkheid zelf de prijs te bepalen met de mogelijkheid tot hoge winsten. Zuivere monopolies
komen zelden voor. Vaak zijn er alternatieven, mogelijk in een andere vorm. Als voorbeeld de Nederlandse
Spoorwegen, die jarenlang het monopolie op reizigersvervoer per spoor had. Dit was geen zuiver monopolie,
omdat er ook andere vervoersalternatieven beschikbaar waren. Het gevolg van een zuiver monopolie is vaak
dat er geen economische prikkels zijn die kunnen leiden tot kostenbesparing en efficiënte werkwijzen.
Hoe ontstaat een monopolie? In veel landen
overheid, bijvoorbeeld ter bescherming van de
industrie of om kwaliteit of onafhankelijkheid
bepaalde dienstverlening te garanderen, een
gecreëerd. Hiervan zijn vele voorbeelden:
postbezorging (PTT), energieopwekking en –
en openbaar vervoer (NS). Ook kunnen er
redenen zijn dat er een monopolie ontstaat.
slechts één bedrijf is dat een product kan
er sprake van een technisch monopolie,
vaak voorkomt bij nieuwe producten.
bestaan er ook technische monopolies,
door octrooien en patenten. Deze zijn over het
aan een maximale duur gebonden. Ook
handelsgeheimen kunnen leiden tot een monopolie. Een bekend voorbeeld daarvan is Coca Cola.

heeft de
eigen
van
monopolie
voorziening
technische
Zolang er
maken is
hetgeen
Daarnaast
afgedekt
algemeen

Monopolies bestaan over het algemeen maar een beperkte tijd, omdat er vanzelf concurrerende aanbieders op
de markt verschijnen die proberen een marktaandeel te verwerven door een beter(e) of goedkoper(e) product
of dienst aan te bieden. Monopolie zelf in de praktijk brengen, al spelenderwijs, kan met het spel Monopoly.
Door slim te kopen en verkopen, maar ook te ruilen, is het de bedoeling een monopolie te verwerven in een
stad, waardoor de huurprijzen voor huizen en hotels stijgen en de eigenaar snel rijker wordt. Een volledig
monopolie heeft echter als nadeel dat het spel eindigt.
Monopoly werd in 1934, tijdens de financiële depressie, in de Verenigde
Staten ontwikkeld door Charles B. Darrow uit Germantown, Pennsylvania. Hij
boodt het aan aan de gebroeders Parker, maar die wezen het af vanwege 52
ontwerpfouten! Hij besloot het toen zelf te gaan produceren met hulp van een
bevriende drukker. Hij verkocht 5000 handgemaakte spellen aan een
warenhuis in Philadelphia. Toen de vraag verder steeg kon hij het met de
productie niet meer bijhouden en ging weer met de gebroeders Parker praten,
die sindsdien het spel produceren.
Sinds 1935 is het het best verkochte bordspel ter wereld met ruim 200 miljoen
verkochte exemplaren. Het spel is verschenen in 26 talen en vele varianten
en wordt verkocht in 80 landen. De straten van het bordspel reflecteren iets
van de landen waarin het verkocht wordt. De duurste straat op het Nederlandse bordspel is bijvoorbeeld de
Kalverstraat, de bekendste winkelstraat in Amsterdam, een van de duurste op het Zwitserse bordspel is
Paradiso, een glamoureuze plaats aan het Meer van Lugano.
J.G. van der Horst
Bronnen:
- www.wikipedia.nl
- www.hasbro.com/monopoly/
- http://www.fee.org/pdf/the-freeman/carraira0705.pdf (Postal Monopoly: Playing by Different Rules)
Eerder verschenen in Goudapost, orgaan van de Vereniging van Postzegelverzamelaars “Gouda” en op
www.nvpv-clubredactie.nl.
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‘5 CENT BOEKEN’
De activiteit ‘5 cent boeken’ is inmiddels een groot succes
gebleken. Veel leden maken gebruik van de gelegenheid om
tijdens de verenigingsavond de boeken in te kijken en wat
van hun gading uit te nemen. Het succes is zelfs zo groot dat
een aantal ingestelde spelregels wat ondergesneeuwd dreigt
te raken. Daarom hier nog eens de regels bij het uitnemen
van postzegels:
- Aan het begin van de avond worden de boeken klaargelegd
op tafels. Er kan pas worden begonnen met het uitzoeken als
de toezichthouder (dit is meestal Annalien) aanwezig is.
- De boeken moeten op de tafels blijven liggen, dus geen boeken meenemen naar elders
in de zaal. Bovendien is het niet toegestaan achter de tafels plaats te nemen. Deze plek
is gereserveerd voor de toezichthouder.
- Zegels die uit een boek zijn gehaald, moeten worden gekocht! Terugplaatsen van zegels
is niet mogelijk omdat elk boek een andere eigenaar heeft. Bij verkeerd terugplaatsen
benadeelt u de eigenaren.
- Ga voorzichtig te werk bij het pakken van een boek. Zegels die per ongeluk uit een boek
vallen zijn moeilijk op de juiste plek terug te plaatsen.
- Met ingang van januari krijgt de toezichthouder een eigen kas en is het mogelijk om
direct bij de toezichthouder af te rekenen. Dat scheelt een hoop heen en weer geloop.
- Alle zegels kosten 5 cent per stuk. Een blok van b.v. 4 zegels kost 4 x 5 = 20 cent.

NOG STEEDS VERKRIJGBAAR

STEMPELBOEKEN
De vereniging biedt de mogelijkheid tot de aanschaf van verzamelbladen waarop
GROOT- EN KLEINRONDSTEMPELS kunnen worden verzameld. De bladen,
waarop de plaatsnamen zijn voorgedrukt, zitten in showmappen in een ringband.
Prijs: €13,50 per map, €25,- voor beide mappen. Inkijkexemplaren zijn aanwezig
op de bestuurstafel.

