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HET PAALHUIS 
41 Jaargang nr. 393 mei  2022    Verschijnt 9 x per jaar 

BIJEENKOMSTEN IN AMSTERDAM-ZUID-OOST 

Plaats: SPORTHAL GAASPERDAM 

Ravenswaaipad 5,  1106 AW Amsterdam Z-O 

Telefoonnr: 020-6977222 

tom-tom adres: Parkhof 100 

   

De bijeenkomsten vinden plaats op de tweede donderdagavond van de 

maand. 

De zaal is open om 19.30 en de bijeenkomst begint om 20.00 uur. 

Data:  12 mei  2022  Jaarvergadering 

                        08 september 

                        13 oktober 

                        10 november 

                         08 december Bingo 

Van het bestuur. 
Beste StatuutTachtigers, 
Een korte mededeling, vanwege de beperkte ruimte: de jaarvergadering komt 
eraan. Alle reeds uitgebrachte, voor deze vergadering bestemde, stukken 
kunt u nog verzamelen uit eerdere publicaties. Dit Paalhuis staat vol met het 
financieel overzicht. De jaarvergadering is gepland op 12 mei. We zien uw 
komst en deelname verwachtingsvol tegemoet. 
Riky en Hans. 
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Jaarverslag Rondzendingen 2021. 
Het afgelopen jaar was een druk rondzendjaar. Eenenzeventig bewegingen 
over zeven rayons, met in totaal veertien deelnemers. Uw rondzendleider 
heeft pakketten samengesteld van tien boekjes per doosje en drie doosjes 
per tas, waardoor er dertig boekjes per tas rondgingen. Eenentwintig-hon-
derddertig keer is een boekje door zijn handen gegaan. 
Veel meedoende leden zijn er niet, lijkt het zo. Het is circa twintig procent van 
het totaal aantal leden. Zo bekeken, vallen die veertien leden dus mee. Toch 
moet ik vaststellen, dat dat aantal slinkende is. Door natuurlijke uitval. De 
leden worden ouder; helaas overlijden er ook.  
Het aantal leverende leden is niet groot. Drie leden geven vaak meer dan tien 
boekjes, soms veel meer; twee tot drie leden bieden soms een enkel boekje 
aan. Door het toch wel stagnerende aanbod slinkt de voorraad zienderogen. 
Nieuwe boekjes zijn zeer gewenst. 
De totale omzet is ongeveer tweeduizendzevenhonderd  Euro. Dat levert de 
vereniging dan plus- minus tweehonderdzeventig Euro op. Daar moeten de 
bankkosten van af: zesendertig Euro zestig.                               Hans van Santen. 
 

Het bestuur, jaarverslag. 
Het bestuur, bestaande uit de leden Van der Palen, De Vries en Van Santen, 
Kwamen in de dagen voorafgaande aan de bijeenkomsten bij elkaar, ook als 
er, door de coronamaatregelen geen bijeenkomsten mochten plaatsvinden. 
Diverse punten werden besproken: samenwerking met collega-verenigingen, 
regiosamenkomsten, Het Paalhuis, enz. Ook de bestuurssamenstelling. Kees 
kon door omstandigheden niet meer op de club komen; hij merkte ook, dat 
het werk voor de vereniging hem steeds zwaarder viel – te zwaar werd. Hij 
stelde zich, na het verlopen van zijn termijn, niet herkiesbaar. Na de 
jaarvergadering zou blijken, dat het bestuur nog twee leden overhad, zoals te 
lezen is in het verslag van de bijeenkomsten. Meer is er niet te melden: 
hopelijk meer voor 2022, als de situatie – zonder corona – weer 
genormaliseerd is.                                                                             Hans van Santen 
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Veilinglijst voor de veiling van mei 2022: 

Knr Item Omschrijving 0/x/xxx C.p. Inzet 

01 Gri Visite diploma 1976 met gestempelde postzegel 0 ? 0,10 

02 Ned Lindneralbumsupplement 1984    bod 

03 Ned Excellentalbumsupplement 1982   bod 

04 Ned Onibo Amsterdam: 13 geïll bladen met pstzgls. ’75-‘81 0/xxx ? bod 

05 Ned Rood Importa EDB album: GrFilD 1-29; DHBhs 1-33   bod 

06 Ned Davo EDK album  ‘81-’83 + enkele postzbs   bod 

07 Sur Davo EDE album Surin. 11-116, incompl. Onbeschr. xxx 100 5,00 

08 Ned Davo EDE album 303-373 xxx 100 5,00 

09 Ned Davo EDE album 150-164 beschr.; 165-202 onbes. + 8 veldpo 150 5,00 

10 NA Davo alb EDE. 7+28 beschr. 14,22=24,27,36-171A onb. 0/xxx 140 5,00 

11 Ned Davo alb. Pzmapjes, mèt Max. krtn. Molenreeks 80-88 0 ? bod 

12 Ned Rood alb. met Max. krtn. Enschedé ’81-‘89 0 ? bod 

13 Ned Album en plactic zakje EDB1 t/m 193 xxx 400 7,50 

14 Ned 3 strips v 5 rolzgls: 952b, 954b, 955b xxx 32 2,00 

15 Ned Davo album pzm. 1(14-01-’82)-70(8-11-’89) xxx 125 4,00 

16 NA Davo EDE album 140-288, lijkt compleet, onbeschr. xxx 700 25,- 

17 NA Davo EDE album 22, 31 t/m 171A, lijkt com. onbeschr. xxx 200 7,00 

18 Ned Excellent EDE alb. 12-135, v.a. 46 compl. Be- en onb.. 0/xxx 100 7,00 

19 Ned 2 zwarte pzm albums nr.71 – 200b xxx 200 10,- 

20 Ned Davo EDK album. 1 – 85 (tot 66 dubbel) -155 stuks  ? 5,00 

21 NA 2 pzm albums (1x Davo) 1 t/m 118 xxx 250 9,00 

22 Ned Presentatiemapje 1 1994 WK Voetbal 2x NVPH 1614 xxx Ca 3 0,50 

23 Ned Kinderbedankkrt. 2006 Afb en zgl NVPH 2445a. bl.st Leiden ? bod 

24 Ned 4 krtn ca 1901. Amsterdam en Oranje pzgls afgeweekt 0  1,00 

25 Ned Jaargangen ’81-‘94 (‘91-‘94: 2x!) xxx 400 20,- 

26 Dld Philexcat. 80-81. Tussen de blzn. zitten pzgls.. 0 ? bod 

27 Aru EDE in 2 plastic zakjes. 1-74 xxx 350 17,- 

28 Wer Agiokistje afgew.; agioblikje onafgew. Brutogew.700g 0  3,00 

29 Ned Compleet vel NVPH 1183 xxx  3,00 

 

 
 
 
 



Toelichting bij het financieel jaarverslag van de Penningmeester.

In grote lijnen zijn de cijfers beïnvloed door  weer  een coronajaar.
Dit is o.a. terug te zien in de opbrengst verloting en stuiverboeken.
Daarentegen is de provisie veiling meer dan verdubbelt en, zoals het vorig
jaar,  is  dit   grotendeels  te  danken  aan  mooi  veilingmateriaal  dat  uit  de
voorraad  van  Statuut  80  zelf  komt  maar  ook  beschikbaar  is  gekomen  en
aangeleverd door familie van een overleden lid.
Dit jaar heeft de Grote Club Actie het maximale bedrag opgehaald omdat alle
loten verkocht zijn, met dank aan de leden en bekenden.

Aan de uitgave kant zijn de kosten voor de bijeenkomsten uiteraard beperkt 
daar en tegen zijn de kosten voor de website verhoogd.

Al  met al is het nadelig saldo beperkt gebleven € 34,02

Het overzicht  van de ledenadministratie, in het Paalhuis nummer 391, 
spreekt voor zichzelf.

Riky van der Palen
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