
 

 
 



 

 

bestuurssamenstelling en functies van de filatelistenvereniging 

“De Bevelanden” 
 
 
voorzitter dhr. J.M. Vermeule, Claushof 5 4461 SL  Goes 
 tel. 0113-216570 - e-mail jmvermeule@zeelandnet.nl 
secretaris/ dhr. P.J. van Eijkeren, Middelmeet 43, 4464 AX  Goes 
ledenadministratie tel. 0113-228562 of 06-53421506 - e-mail ecm@zeelandnet.nl  
penningmeester dhr. C.J.D. Boonman, Sperwerhof 14, 4451 EE Heinkenszand 
 tel. 06-41919761 - e-mail c.boonman@t-mobilethuis.nl 
directeur rondzendverkeer/ dhr. J. Janse, Hurgronjestraat 14, 4451 AL  Heinkenszand 
tevens financiën RZV  tel. 0113-562979 of 06-40399006 - e-mail laska98@zeelandnet.nl 
nieuwtjesdienst mevr. J.M. Paardekooper, Poldermanstraat 9, 4461 KT  Goes 
 tel. 0113-221813 (na 18.00 uur) 
materialendienst/ dhr. R. van der Walle, Gerard Revelaan 58, 4481 DT  Kloetinge 
betalingsverkeer tel. 0113-853615 (na 19.30 uur) - e-mail wallervd@zeelandnet.nl 
veilingmeester dhr. A. Koens, Hurgronjestraat 16, 4451 AL  Heinkenszand 
 tel. 0113-561744 - e-mail koensrijk@zeelandnet.nl 
jeugdcommissie dhr. P. van Keulen, J. van Stolberglaan 41, 4461 TG  Goes 
 tel. 0113-214144 - e-mail pkeulenvan@zeelandnet.nl 
 

*** 
betalingen: 
contributies NL12 RABO 0116 9896 96 t.n.v. filatelistenvereniging 
 De Bevelanden te Kloetinge 
rondzendingen NL52 INGB 0002 1657 73 t.n.v. filatelistenvereniging 
 De Bevelanden te Heinkenszand 
nieuwtjesdienst NL79 INGB 0004 2394 38 t.n.v. filatelistenvereniging 
 De Bevelanden te Goes 
materialendienst NL55 RABO 0152 5859 82 t.n.v. filatelistenvereniging 
 De Bevelanden te Kloetinge 

 
*** 

filatelistenvereniging “De Bevelanden”, de postzegelvereniging  
 voor Schouwen, Zuid- en Noord-Beveland, biedt u onder meer: 

 
- maandelijkse bijeenkomsten in "Amicitia" te Kloetinge met allerlei activiteiten, w.o. clubveilingen 
-  het landelijke maandblad Filatelie 
- verzorging van nieuwe uitgiften uit alle landen en ook per thema door de nieuwtjesdienst 
- rondzendingen: u kunt regelmatig boekjes ontvangen waaruit u zegels kunt kopen 
-  twee grote ruilbeurzen per jaar met handelaren, grote clubveiling, ruilmogelijkheden, enz. 
- voordelige aanschaf van uw albums, insteekboeken, aanvullingsbladen, enz. 
- tentoonstellingen, propagandabijeenkomsten en bezoek aan tentoonstellingen elders 

   - alle activiteiten worden maandelijks via het clubblad aan de leden bekend gemaakt 
- website met veilinglijst en nieuws 

 
contributie 2021 
leden   € 31,-  huisgenoten  €   9,- 
jeugdleden  €   9,-  externe leden / donateurs € 10,-  
 
webpagina van onze vereniging: www.postzegelclubdebevelanden.nl 
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Een nieuw winterseizoen 2021-2022 
We hebben noodgedwongen veel langer geen bijeenkomsten kunnen organiseren dan dat 
we in de loop van 2020 ooit hadden kunnen denken. Ook na de aangepaste bijeenkomst 
van 8 oktober 2020 hebben we maanden niets in clubverband kunnen doen.  
 
Gelukkig is nu (bijna) iedereen die dat wil gevaccineerd en is het aantal 
ziekenhuisopnamen fors gedaald. Er zijn gelukkig al een aantal versoepelingen 
doorgevoerd en er gloort hoop dat we weer bij elkaar kunnen komen. We hebben een 
bijeenkomst gepland voor 9 september 2021 waar we nog rekening zullen moeten houden 
met beperkende maatregelen.  

Met aangepaste regels denken we op 9 september een bijeenkomst te kunnen 
organiseren. Weliswaar is de capaciteit van Amicitia als gevolg van de RIVM richtlijnen 
beperkt tot circa 25 bezoekers.      

 
Maar als alles goed blijft gaan, dan kunnen we misschien in oktober weer een gewone 
clubavond organiseren. Dan is er waarschijnlijk geen beperking meer voor het aantal 
bezoekers van onze clubavond. Het is de bedoeling van het bestuur om op die avond de 
Algemene Ledenvergadering te houden. Meer hierover leest u onder het kopje Bijeenkomst 
14 oktober 2021.  

Voorzichtig worden er ook weer filatelistische evenementen voorbereid. De Postex 2021 in 
Apeldoorn zal op 15 en 16 oktober doorgaan. En ook zal van 16 tot 18 december 2021 de 
beurs en tentoonstelling Hertogpost 2021 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch 
doorgaan.   

Bijeenkomst 9 september 2021 
Wij nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst op donderdag 9 september in Amicitia in 
Kloetinge vanaf 19.30 uur. U moet zich voor de bijeenkomst per mail of telefonisch 
aanmelden bij onze secretaris Peter.  email: ecm@zeelandnet.nl  of 06-53421506. 
Er mogen maximaal 25 bezoekers tegelijk in de grote zaal aanwezig zijn. 
 
Bij klachten van verkoudheid, hoesten en/of koorts blijft u thuis. 
 
Bij binnenkomst meldt u zich in de hal van Amicitia bij Peter. Hij registreert uw 
aanwezigheid op de lijst. Wilt u aangeven of u voor de veiling komt of dat u na het ophalen 
van uw nieuwtjes, materialen, informatie over het rondzendverkeer en/of financiële 
afhandeling weer vertrekt. 

 
Als u, uw nieuwtjes wilt afhalen bij Cobie of materialen wilt aanschaffen bij Richard, dan 
gaat u linksaf naar de kleine zaal aan de voorzijde. U doet uw zaken in volgorde per tafel 
en houdt onderling 1,5 meter afstand. 
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We hebben voor de liefhebbers ook een aantal stockboeken voor lage prijzen in de 
aanbieding. Deze boeken kunt u in de kleine zaal bekijken en eventueel kopen. 
Hierna kunt u de veilingkavels bekijken in de biljartzaal. Ook hier moet u onderling 1,5 
meter afstand houden. Aanwijzingen van de bestuursleden moeten worden opgevolgd. 
 
Veilingmeester Anton Koens heeft weer een leuke , wat grotere veiling samengesteld met 
75 kavels. Zie de veilinglijst achter in dit blad. Als u de kavels in de biljartzaal bekeken 
heeft en u wilt bieden dan krijgt u een biednummer. Uit de biljartzaal gaat u dan naar een 
plaats in de grote zaal die u door Jan gewezen zal worden. Ook hier moet de onderlinge 
afstand van 1,5 meter gerespecteerd worde.  
 
Het is niet de bedoeling dat u gaat lopen of naar elkaar toe schuift. Indien gewenst kunt u 
bij Meindert koffie, thee of iets anders bestellen.  
 
Er kan niet gehandeld worden in de grote zaal en er is ook geen gelegenheid om op de 
clubavond uit de rondzendboekjes te kopen. 
 
Omstreeks 20.30 uur zullen we beginnen met de veiling. De kavels zijn allemaal gescand 
en worden met een beamer geprojecteerd. Het bieden gaat op de gebruikelijke wijze. De 
kavels worden in de biljartzaal door Kees op het nummer van de koper gelegd. 
 
Na afloop van de veiling blijft u zitten en volgt u de aanwijzingen op. Degenen die niets 
gekocht hebben en willen vertrekken doen dat waarbij voldoende afstand tot elkaar wordt 
gehouden. De kopers wachten totdat zij verzocht worden om één voor één in de biljartzaal 
af te rekenen en de kavels in ontvangst te nemen.  
 
Als u daarna nog iets wilt drinken dan kunt u via de biljartzaal naar het buffet of vertrekken.        
 
Wij hebben geprobeerd om de clubavond met alle beperkingen die  nog steeds nodig zijn 
in verband met het Corona virus zo goed mogelijk te organiseren. Helaas zijn er een aantal 
beperkingen die onze clubavond anders maken dan u van ons gewend bent. Wij vragen u 
begrip hiervoor. Toch hopen wij dat u weer aanwezig wilt zijn en u zich tijdig aanmeldt bij 
Peter. 

Schriftelijke biedingen, per mail of telefoon 
Als u niet naar de bijeenkomst met de veiling op 9 september of 14 oktober kunt of wilt 
komen, dan kunt u als u belangstelling heeft voor bepaalde kavels ook een bod per mail of 
telefonisch aan onze veilingmeester Anton Koens doorgeven.  Mail:  
koensrijk@zeelandnet.nl of telefonisch op 0113 – 561744. Eventueel kunt u bij Anton ook 
telefonische inlichtingen vragen over het kavel.  

Rondzendverkeer 

Het rondzendverkeer start rond deze tijd ook weer op. Wij vragen aan de deelnemers om 
binnen 3 dagen de kistjes bij de volgende deelnemer af te geven.  Als dat niet lukt neem 
dan contact op Joost Janse 0113-562979 of laska98@zeelandnet.nl   
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Bijeenkomst 14 oktober 2021 en ALV 
Wij nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst op donderdag 14 oktober in Amicitia in 
Kloetinge vanaf 19.30 uur. Als de verwachtingen uitkomen zijn dan de beperkende 
maatregelen vanwege COVID-19 niet meer van kracht. Mocht dat evenwel wel het geval 
zijn, dan zullen we de bijeenkomst houden zoals we dat voor 9 september hebben 
omschreven. Dus met vooraf aanmelden bij Peter enz. 

Op deze avond zullen wij ook een korte Algemene Ledenvergadering houden waarin onder 
meer de jaarstukken over 2019 en 2020 besproken zullen worden. Ook de begrotingen 
voor 2021 en 2022 komen aan de orde. Voor 2022 doen we een voorstel voor de 
contributie mede in het licht van ons jubileumjaar 2022. We bestaan namelijk 95 jaar als 
vereniging. Als gevolg van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen stellen we voor 
om het huishoudelijk reglement aan te passen.  

In 2020 waren onze secretaris Peter van Eijkeren en penningmeester Carlo Boonman 
aftredend en in 2021 zijn voorzitter Jan Vermeule en onze materialen man Richard van der 
Walle aftredend. Allen stellen zich herkiesbaar. Eventueel kunt u tegenkandidaten stellen 
zoals omschreven in onze statuten. 

De jaarstukken over 2019 en 2020 samen met de begrotingen voor 2021 en 2022 en 
voorstel voor het gewijzigde huishoudelijk reglement worden binnenkort aan de leden 
toegestuurd. 

Jubileum 1927-2022 en Contributie 2022  
In de bestuursvergadering van 16 augustus hebben wij onze activiteiten in het 
winterseizoen 2021-2022 besproken. Op 1 januari 2022 is het 95 jaar geleden dat voor 
Goes en omstreken een postzegelvereniging werd opgericht. Omdat we denken dat het 
organiseren van een tentoonstelling in 2022 mede vanwege de hoge kosten en de 
beperkte belangstelling van onze leden hiervoor, niet langer in beeld is voor het vieren van 
dit jubileum, heeft het bestuur nagedacht over alternatief. In de algemene ledenvergadering 
van 14 oktober 2021 wil het bestuur voorstellen om de contributie voor 2022 vanwege het 
jubileum te reduceren tot 50% van de geldende contributie. Het bedrag dat in 2022 aan 
contributie ontvangen zal worden, wordt in onze opbrengsten van 2022 verdubbeld waarbij 
dit bedrag onttrokken zal worden aan de reservering tentoonstelling. Als dit voorstel in de 
vergadering wordt aangenomen zal de contributie voor 2022 voor leden € 15,50 bedragen 
en voor externe leden en donateurs in 2022 € 5,-- betalen.  
 
Wilt u de verschuldigde contributie voor 2022 - na vaststelling door de ledenvergadering - 
alvast betalen? Dat kan op de bijeenkomst van 14 oktober bij Richard van der Walle of op 
onze bankrekening NL12 RABO 0116 9896 96 t.n.v. filatelistenvereniging De Bevelanden 
te Kloetinge onder vermelding contributie 2022. 

Waarschijnlijk beurs op zaterdag 20 november 2021 
Afgaande op de berichten dat de meeste beperkende maatregelen van de overheid in de 
herfst afgeschaft zullen worden, verwachten we op zaterdag 20 november weer onze 
gebruikelijke najaarsbeurs te kunnen organiseren. Dus ook weer met de handelaren zoals 
u dat gewend bent. Op dit moment is het nog onder voorbehoud want als de maatregelen 
langer van kracht blijven of opnieuw uitgevaardigd worden, dan zullen we dit moeten 
heroverwegen.   
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CLUBVEILING SEPTEMBER 2021

No. Omschrijving C.W. Inzet

1 xx Nederland, 19 5ct. Kon.Willem III, 1872-1888. 40,00 3,75

2 xx Nederland, 38 12,5ct. Pr. Wilhelmina 1891-1894. 45,00 4,15

3 o Nederland, 82/83. Kon. Wilhelmina ongetand 1923. 20,00 2,10

4 xxx Nederland, 179 Kon. Wilhelmina 1926-39. 9,00 1,00

5 xx Nederland, 212/19 Olympiade Amsterdam 1928 70,00 10,00

6 xx Nederland, 350/55 Zomerzegels 1940 43,00 3,00

7 o Nederland, 356/373 Guilloche 1940 175,00 21,75

8 xxx Nederland,  521 strook van 3,  Kon. Juliana 1947 9,00 1,00

9 xxx Nederland, 573/77 Kinderzegels 1951 28,00 3,50

10 xxx Nederland, 779/83 Kinderzegels 1962 5,50 0,50

11 xxx Nederland, V1773/1777  Verrassingszegels 1998 10,00 1,00

12 xxx Nederland, 1909/1918 Sail 2000 Amsterdam 2000 13,00 1,50

13 o Nederland, 1994/98 Cartoons, Serie en kombinaties 2001 18,00 1,50

14 xxx Nederland, V2212/31 Decemberzegels  2003 12,00 3,00

15 xxx Nederland, V2792/2801 Universiteit van Utrecht 2011 17,00 3,50

16 xxx Nederland, V2967/2972a Grenzeloos Nederland 2012 16,80 3,50

17 o Nederland, D33/D40 Cour int de Justice . 13,10 1,40

18 xxx Nederland, Automaatstroken in org. Verpakking 1989 54,00 7,00

19 xxx Nederland, Briefkaart indruk nr.61 0,50

20 xxx Nederland, 7 Briefkaarten bijz, zegels en reclame opdruk 1,50

21 xxx Ned. Antillen, 1004/05-1006/07-1020/21. 1992 17,50 2,00

22 xxx Ned. Antillen, 1048/51-1085/88 Honden 1994-95 16,30 2,00

23 xxx Indonesië, Stockblad,1127/30-1135/38-1140/49-1159. 1984 26,20 3,00

24 xxx Suriname, Port 58/63. 1987. 22,00 2,20

25 xxx Suriname, 1609/14 +blok 70 moskeeën 1997. 13,00 1,30

26 xxx België, 1182/87 Zoo van Antwerpen 1961 10,00 2,00

27 xxx België, Blok 39,52,53,55,56,57,59,en 60 20,00 2,00

28 o DDR, 2/3  Zegels vertouwelijke dienstzaken 1965 85,60 5,00

29 xxx Duitsland, 13 blokken tussen 2/18 + 3Pb. 5,00

30 o Duitsland, Mi.1023 velletje van 10 Dag van de postzegel 1979 14,00 1,50

31 xxx Eiland Man, 36/37 2 Blokken Bee Gees 1978 6,00 1,00

32 xxx Frankrijk Mi. 538/49 Stadswapens 1941 26,00 2,75

33 xxx Frankrijk. Yv. 2396/2400 Beroemde personen 1986 5,65 0,75

34 xxx Frankrijk, Yv. Pb.2853 Rodekruis, St. Nicolaas 1993 17,00 4,00

35 xxx Frankrijk, Yv. 59, 100 j. Tour de France 2003 15,00 5,00

36 xxx Luxemburg, Albumblad Div series, ook Caritas 50,00 5,00

37 xxx Portugal Madeira, Blok 13,15,17 en 35 Europa en Wijn 31,50 3,50

38 Zweden, 5 blanco FDC  1991-95 25,20 2,00

39 o Zakje met ca. 80 zegels uit Zwitserland 0,50

40 Sigarendoosje met postzegels 1,00

41 Doosje Wereld , Afgeweekt. 1,50

42 Doos Wereld, afgeweekt, veel Oost Europa 1,00

43 Map met divers filatelistisch materiaal 5,00

44 Stockboek  Griekenland 3,00

45 Stockboek Met zegels uit meest Europese landen 3,00

46 Stockboek, verzameling met doubletten Duitsland-Berlijn 5,00

47 2 Stockboeken Frankrijk Wat oude zegels met Doubletten 4,00

48 Stockboek, Engeland 3,00

49 DAVO Frankrijk album, leeg, met bladen 1950-1973 4,00

50 Nederland, DAVO album met verzameling 1940-1996 10,00
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8 

 

 

 
 

CLUBVEILING SEPTEMBER 2021

No. Omschrijving C.W. Inzet

51 Stockboek Oostenrijk, Verzameling, veel paren 6,00

52 Stockboek Australië, verzameling 2,00

53 Stockboek Griekenland en diverse landen 2,00

54 Zwitserland,album met ca. 150 FDC env. Van 1963-1989 15,00

55 DAVO album 4 Rep. Indonesië, verz. 1998-2001 200,00 20,00

56 xxx Oostenrijk, Jaarcollectie 2000 in map 90,00 8,00

57 xxx IJsland, Serie sporte en inhoud boekjes 1990-2004 72,00 6,00

58 xxx Nederland, 4 vellen Bomen 2007 40,00 5,00

59 o Nederland, P80/P106 Portzegels 1947/58 16,15 1,50

60 xxx Nederland, PR14 Bedreigde dieren 2006 18,00 3,00

61 xxx België, 1082/88 Belgische legenden 1958 11,50 2,30

62 xxx België, 1216/21 Zoo van Antwerpen 1962 6,00 1,20

63 o België, Bl 29, PR117/18 Prive uitgifte op envelop 1950 18,50 2,50

64 2 Poststukken Duitse Reich en Oostenrijk uit 1885 1,00

65 o Liechtenstein, 706/09 4 Kleinbogen 1978 30,00 3,00

66 o Liechtenstein, 830 Kleinbogen Heilig jaar1983. 10,00 1,00

67 xxx Luxemburg, Pb 1730/33 en Bl. 1877/86 25,00 2,50

68 xxx Portugal bl. 93 1993 en Portugal-Madeira bl.15 1996 Europa 16,00 2,00

69 xxx Frankrijk, Yv 795/802 Beroemde personen 1948 23,00 3,00

70 xxx Alderney, Mi 13/21 Zeevogels en Luchthaven 1984-1985 63,00 5,00

71 o o Japan, 5053/62. Japan- Oostenrijk jaar 2009 2,00

72 Michel catalogus 3 Zuid europa 2015 5,00

73 Michel catalogus 4 Zuid-Oost Europa 2015/16 5,00

74 Edel collectie, Verzameling O.L. spelen in 3 banden 25,00

75 Reistas postzegels en met van alles wat 5,00
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