


HET PAALHUIS
40e Jaargang nr. 377     september 2020     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:  10 september  2020; algemene ledenvergadering,agenda
                                              zie i.p.v. interview.

  8  oktober       2020                            
 12 november   2020
 10 december   2020  BINGO 
 14 januari   2021
 11 februari   2021
 11 maart   2021
  8  april   2021

Van de bestuurstafel:
Hallo medeverzamelaars,
Hoe is het met jullie allemaal? Met ons is het (relatief) goed: niet 
slechter dan voor de coronering. We zijn de tijd goed doorgekomen.
Alternatieven gezocht en ook wel gevonden om toch te doenn wat 
we wilden. Natuurlijk, de ophok-, mondmombakkes- en 
anderhalvemeterplicht belemmerden ons, maar kregen ons er niet 
onder. In en om het huis waren er gelukkig mogelijkheden om de 
druk wat te verzachten. Ondertussen zijn de regels verzwakt en 
weer aangescherpt en houdt niet iedereen rekening met elkaar en 
ontduikt men de waarschuwingen.
Maar …. heel voorzichtig denken wij aan een bijeenkomst op 10 
september in de Sporthal Gaasperdam. Als de trend zich voortzet 
soepel genoeg blijven, dan is de hal open en is het bestuur zoveel 
mogelijk aanwezig. Om 19.00 uur gaat de hal voor ons open en 
mogen we naar ons plekkie. Om elkaar de ruimte te geven en geen 
gevaar voor elkaar te zijn, heeft de leiding van de sporthal
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gevraagd om bij binnenkomst de handen te ontsmetten en je 
gegevens te noteren. Als je de dubbele deuren door bent, wijst dat
zich vanzelf. Het bestuur van jullie vereniging ziet daarna graag, dat
er twee personen aan een tafel plaatsnemen en daardoor de 
anderhalve meter afstand gewaarborgd blijft. Mondkapjes zijn niet 
verplicht (nog), maar mogen natuurlijk gedragen worden. We zullen 
proberen een veiling te houden. Op twee tafels worden de in 
mappen verzamelde kavels neergelegd. Wanneer er steeds een lid 
naar de tafel toegaat, dan besmetten we elkaar zeker niet. Voor alle
zekerheid proberen we er een flesje handontsmetter bij te zetten. 
Zo moet het kunnen, toch?
Nu dan hoop ik jullie op 10 september weer te zien, bij geen 
tegenbericht uiteraard.
Vriendelijke filatelistische groeten,
Het bestuur van Statuut’80

Het bestuur hoopt, dat de bezoekers op 10 september a.s.
Nr. 376 van het Paalhuis van april j.l. nog bewaard hebben, zo 
ja, neem het mee, belangrijk voor het nog even doornemen van 
de cijfers van de Jaarvergadering van 2019

Jaarverslag van de voorzitter van Statuut’80 over 2019
De kantine van Sporthal Gaasperdam blijkt een plezierige plek om elkaar 
te ontmoeten. Er komen telkens ongeveer veertien leden. Dat is niet 
slecht, nl. 20% van het totale aantal.
De avond werd begonnen met het binnendruppelen van de bezoekers 
vanaf 19.00 uur. De veilingkavels werden uitgestald en konden worden 
bekeken. De penningmeester noteerde de aanwezigen, deelde 
consumptiebonnen uit en verkocht loten. Om 20.00 uur opende de 
voorzitter de avond met belangrijke punten uit de bestuursvergadering en, 
indien aan de orde, ook uit de regiovergadering. Daarna de verloting en 
de veiling. Ik heb vastgesteld, dat de bijeenkomsten heel gezellig zijn, dat 
men graag komt en dat er eigenlijk te weinig leden gebruik van maken. 
Heel vaak komen er interessante  vraagstukken aan de orde, die voor 
meer mensen van toegevoegde waarde (kunnen) zijn.
Elke decemberbijeenkomst is er een feestelijke activiteit, sinterklaas, 
kerst, of, heel modern, sinterkerst. Een avond vol verlotingen en een 
bingo; en altijd hobby-gerelateerd. Hans van Santen
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Jaarverslag Penningmeester

Balans per 31 december 2019
       2019           2018        2019             2018

Voorraden     1.955.33    1.289.36
Vorderingen     2.246.65    1.937.67        Eigen verm.     12.882.18 . 13.053.26
Liquide middelen   10.727.40  12.166.23  Schulden k.t       2.047.20     2.340.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------
  14.929.38  15.393.26              14.929.38   15.393.26   
================        ================

Toelichting op de balansposten
Voorraden        2019  2018   Eigen vermogen         2019        2018

Verlotingsmateriaal   611.55          681.55   Kapitaal begin v.h jr, 13.053.36  13.727.97
Postzegels    1.255.08         519.11       nadelig saldo           - 171.18    - 674.71 

    --------------------------------
Kavellijsten/zakjes       48.70           48.70         12.882.18 13.053.26  
Telm/watermerkz.          0.00   0.00     ==================
Loupe         40.00 40.00

____________________
   1.955.33       1.289.36
==================

Vorderingen/          2019            2018   Schulden k.t.            2019           2018

Huur        0.00        62.50      Contributie                 1.710.00   1.890.00
Paalhuis 0.00    0.00  Bestuursavond              337.20      450.00
Consumpties Lydia       36.00
Rondzending         2.146.65  1.839.17
Jubileum            100.00                                              

     ---------------------------- --------------------------------
        2.246.65  1.937.67         2.047.20   2/340.00
    ================ ===================

                       

Liquide          2019              2018
Kasgeld          82.30             68.50
Zakelijk rek.     1.878.35        1.334.10       NL061INGB0004966700
Spaar rek.     8.766.75      10.763.63     NL061INGB0004966700

              _____________________
  10.727.40      12.166.23  
===================  

Toelichting bij het jaarverslag van 2019 van de penningmeester.

Algemene opmerking m.b.t. liquide middelen: de ter beschikking staande liquide 
middelen zijn verminderd met ruim  1.400.00 euro; het verlies is beperkt tot  
171.00 euro. 

Dit komt, doordat Statuut’80 behoorlijk veel materiaal overgenomen heeft van de 
leden, zowel betaald, in o.a. porti, als ook ten geschenke heeft gekregen.
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-Dit vind je terug in het bedrag van de voorraden m.n. onder het kopje postzegels.
Ook is er voor de verloting veel materiaal geschonken door de leden zodat er 
minder uit de voorraad is genomen.

-Dit jaar is men met veel plezier in de stockboeken gedoken, op zoek naar 
ontbrekende zegeltjes en door een nieuw aandachtgebied in de verzameling op 
te nemen.

-Afgelopen jaar is er ook weer leuk materiaal aangeboden voor de 
verenigingsveiling, er is driftig op geboden, ruim 150.00 euro meer dan begroot.

-Het niet verkochte materiaal, geschonken aan de vereniging, is opgenomen in de
giften.

-Zowel in 2019 en ook voor 2020 wordt eenzelfde nadelig saldo verwacht. Er is 
een afspraak dat er geen agendapunt wordt opgevoerd betreffende 
contributieverhoging. Deze discussie zal dan pas gevoerd worden als de liquide 
middelen het bedrag van 5,000,00  euro nadert,

-De begroting 2020 is grotendeels gebaseerd op de cijfers van 2019 en op wat al 
bekend is: o.a. de bijeenkomsten, geen huur wel voor ieder een consumptie en 
dat we 75 GCA loten kunnen verkopen     Riky van der Palen.

Jaarverslag van de rondzendleider van de Vereniging Statuut’80 over 2019
In het jaar 2019 zijn er 7 rayons. Twee daarvan zijn eenman rayons: het grootste 
rayon telt zes deelnemers. Totaal nemen er 18 leden deel aan de rondzendingen. 
De zendingen bestaan uit doosjes met elk tien boekjes; het aantal zegels per 
boekje verschilt, o.a. door de grootte van de boekjes. Ook de inhoud van de 
boekjes verschilt, gelukkig, zodat er genoeg variatie is. Alleen de zegels van 
Verenigd Europa zijn niet zo in trek. Duitsland, Nederland, België, Engelse 
Koloniën en Oostenrijk zijn gewilde landen en motieven als schepen, kaktussen-
flora, fauna en fietsen hebben ook aftrek.
Het aantal zendbewegingen is gemiddeld acht per rayon, waarbij de leden van 
een rayon ronduit traag doorgeeft: drie per jaar.
In het afgelopen jaar heeft men voor ca. 2.500.00 euro zegels uitgenomen. De 
vereniging heeft er 10% aan verdiend, dus zo’n 250.00 euro.
Het aantal nieuwe boekjes loopt wat terug en daarom, aan het slot van dit 
verslag, het verzoek aan alle leden hun dubbele zegels in rondzendboekjes te 
plakken: een aan bezigheidstherapie grenzende arbeid, en zeer plezierig voor de 
deelnemende leden aan de rondzendingen van Statuut’80

Hans van Santen.
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Voorafstempelingen:
In dit Paalhuis willen we u iets vertellen over voorafstempelingen op 
postzegels. Niet te verwarren met “voor vernietiging”, zoals men die in
Duitsland in Hannover en Hildesheim kende. Onder voorafstempeling 
verstaat men een afstempeling door de posterijen op de zegel alvorens 
die op een poststuk is geplakt en die meestal op het hele vel plaatsvindt. 
Er vindt dan later geen stempeling met plaats en datum meer plaats. Die 
voorafstempeling werd gebruikt om een werkverlichting te verkrijgen, 
indien grote partijen post en/of drukwerk werd aangeboden, waardoor het 
tijdrovende stempelen overbodig was.
Van de vele landen die voorafstempeling in gebruik hebben, zouden wij u 
graag enkele zegelvoorbeelden laten zien. Het is een te uitgebreid gebied 
geworden om compleet te verzamelen. Alleen al Amerika en Canada 
hebben in de loop der jaren intensief gebruik gemaakt van de 
voorafstempeling. Blijft echter de mogelijkheid om van een of enkele 
landen die zegels te verzamelen.
Natuurlijk kan men zich ook beperken tot de zgn. “locals”, de plaatselijke 
voorafstempelingen, wat het voordeel heeft dat men daar vaak de 
voorafstempeling, voornamelijk voor gebruik op een wikkel voor de 
verzending van kranten. Men leverde aan de post de wikkel met daarop 
het geplakte zegel, waarna ze met een handrolstempel werd bewerkt en 
aan de verzender werd geretourneerd, die de wikkels om de kranten deed
en aan de post ter verzending afleverde.

Hevige discussies heden aan de orde:
Hij heeft gewonnen de Zilvervloot.
We zingen zijn lof meestal massaal in de voetbalstadions, maar Piet Hein 
overwon de Zilvervloot in de baai van Matanzas in CUBA, Het grootste 
deel van de buit ging naar de West-Indische Compagnie maar de zeeheld 
mocht zelf zo’n zevenduizend gulden houden, een voor die tijd enorm 
bedrag. Op 10 oktober 2011 gaf PostNL de eerste Zilveren Persoonlijke 
Postzegel uit, met de afbeelding van Piet Hein. Deze postzegel werd 
“geslagen” door de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht met een 
speciale lasertechniek: “stamp minting”.
Natuurlijk ontbreekt op de postzegel de “Amsterdam” niet, het 
vlaggenschip waarmee Piet Hein de Spanjaarden versloeg en de 
Zilvervloot won. 

Een fraai standbeeld was de dank van Nederland en dan willen “ze” hem 
alsnog onthoofden en van z’n voetstuk gooien.
Overgenomen van geilustreert verzamelen.
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Velinglijst 1 d,d. 10-09-2020

Nr 1 Saarland 1950 291 x    140.00     15.00
     2      “ 1954 349 0      12.00        1;25
     3 Duitsland So-zone 1945 26-28 0    180.00 17.50
     4       “             “       1946 64-65 0      17.00   1,75
     5       “             “ 1946 87-89 A+B 0    159.00 15.00
     6           “            “ 1949 240-241 0      22.00   2.00
     7           “         “ 1949 230-231 0      11.00   1.00
     8 DU opdruk Ukraine 1941 1 t/m 20 xx   1.50
     9 Duitse Post 239 blok 6 xx   220.00 25.00
    10 DDR 261-270 0       90.00 10.00
    11 DDR 1950 blok 7 0     170.00 17.50
    12 DDR 1950 271-272 x     150.00 10.00
    13 DDR 1950 276-279 0       26,00   2,50
    14 DDR 1951 280-281 xx     20.00   2.00
    15 DDR 1951 287 xx   130.00 10.00
    16 DDR 1952 303-306 0       25.00   2,50
    17 DDR 1952 311-314 0       45,00   4.00
    18 DDR 1955 blok 13 0     180.00 20.00
    19 DDR 1958 blok 15 0     160.00 15.00
    20 Duitsland Bund 1991 blok 25 xx   0.75
    21       “           “ 1967 boekje 17 xx   1.50
    22       “           “ 1967 boekje 19 xx   1.00
    23       “           “ 1971 boekje 23 xx   1,00
    24       “           “ 2000 boekje 40 xx      65.00   5.00
    25       “           “         2000 boekje 43 xx   1.50
    26         “           “ boekje 31 xx   1.50
    27       “           “ 1991 boekje 27 xx   1.25
    28       “           “ boekje 40 xx   1.50
    29       “           “ 1970 boekje 14 xx   1.00
    30       “           “  1972 boekje 17 xx      22,00   2.00
    31       “       “ 1989 boekje 22 xx   2.00
    32 Andorra Frans 253-254 Vogels xx   1.50
    33        “         “ 261-262 Vogels xx   1.50
    34        “         “ 274-275 Vogels xx   1.00
    35          “         “ 363-364 Vogels xx   1.00
     

U kunt uw telefonische bieding tot 21.00 uur opgeven bij:
H.L.M. v.d. Palen tfn 020-6973310 of e-mail ( zie binnenkant van de kaft)

-6-



Veilinglijst 2  10-09-2020
1   Nederland FDC E 7 beschreven 170.00 17.50
2 “    “    E 8     “      “ 120.00 12.00
3 “    “    E 11     “      “ 150.00 15.00
4 “    “    E 12     “      “   12.00   1.25
5 “    “    E 14     “      “   90.00 10.00
6 “    “    E 15     “      “ 170.00 10.00
7 “    “    E 16     “      “ 130.00 15.00
8 “     “    E 17     “      “   55.00   5.00
9 “    “    E 18     “      “   40.00   4.00
10 “    “    E 19     “      “   65.00   6.50
11 “    “    E 21     “      “   85.00   8.50
12 “    “    E 22     “      “   25.00   2.50
13 “    “    E 23     “      “   60.00   6.00
14 “    “    E 25     “      “   65.00   7.50
15 “    “    E 26     “      “   37.50   3.75
16 “    “    E 27 onbeschreven 200.00 25.00
17 “    “    E 28 beschreven   45.00   4.50
18 “    “    E 29     “      “   40.00   4.00
19 “    “    E 33 onbeschreven 170.00 17.50
20 “    “    E 35     “      “     9.00   1.00
21 “    “    E 36 beschreven   25.00   2.50
22 “    “    E 37 onbeschreven    3.50   1.00
23 “    “    E 38     “       “         110.00 11.00
24 “    “    E 39     “       “  16.00   1.50
25 “    “    E 40     “       “  33.00   3.25
26 “    “    E 41 beschreven  18.00   1.50
27 “    “    E 42 onbeschreven  10.00   1.00
28 “    “    E 43 beschreven   23.00   2.25
29 “    “    E 44 onbeschreven   40.00   4.00
30 “    “    E 45       “      “   19.00   2.00
31 “    “    E 46       “      “   70.00   7.00
32 “    “    E 47 beschreven   20.00   2.00
33 “    “    E 49       “      “   12.50   1.50
34 “    “    E 55 onbeschreven   18.50   2.00
35 “    “    E 56       “      “   42.00     4.00

U kunt uw telefonische bieding tot 21.00 uur opgeven bij:
H.L.M. v.d. Palen tfn 020-6973310 of  e-mail (zie binnenkant van de kaft

-7-



Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 10-09-2020

1.  Opening
2. In nagedachtenis van overleden clubleden
3. Bespreking notulen van 9 mei 2019; verantwoording over 2018  
       Verslag staat in Het Paalhuis september 2019
4. Mededelingen
5. Ingekomen stukken o.a. verslag kascommissie
6. Jaarverslag van de voorzitter, penningmeester, rondzending
7. Verkiezing kascommissie Nicolaas Bakker en Goos van Dolen, Goos is 

aftredend, reserve lid Frank Bosman
8. Bestuursverkiezing,aftredend en herkiesbaar: veilingmeester Kees de 

Vries
9. Contributie en bijdrage donateurs
10. Geen leden ontzet uit het lidmaatschap
11. Vaststellen van de begroting 2020
12. Samenwerking met verenigingen in onze regio
13. Rondvraag
14. Sluiting               




