
             POSTSTUKKEN, ENVELOPPEN, ZEGELS  EN STEMPELS " DAG VAN DE POSTZEGEL "

Wat word er bedoeld met deze uitdrukking " Dag van de Postzegel ". Heden ten dagen slaat het op een
speciale tentoonstelling en/of evenement waarbij er een speciale envelop word ontwikkeld waarbij deze
is voorzien van een postzegel en afgestempeld met een stempel " Dag van de Postzegel ". Meestal gebeurd
dit één maal per jaar en kan op een of meerdere dagen plaats vinden.
Het uitgeven deze envelop met stempel is gebonden aan een Reglement en valt onder de auspiciën van de
KNBF ( Koninklijke Nederlandse bond van Filatelistenverenigingen ). Door het artikel heen zal ik dit reglement
per punt weergeven.
Vaak ook worden er ook speciale postzegels gedrukt met deze opdruk, deze komen over het algemeen uit
andere landen, er is er een bekend uit ons land namelijk  NVPH nr. 422 uit 1943.

Artikel 1.  ALGEMEEN
Jaarlijks wordt onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten verenigingen
verder de Bond te noemen, op een zaterdag in oktober een Dag van de Postzegel georganiseerd.

Artikel 2.  DOEL
De dag van de postzegel heeft tot doel jaarlijks, aan de filatelie als hobby, bijzondere aandacht
te geven door voor georganiseerde als niet-georganiseerde verzamelaars filatelistische
evenementen met propagandische waarde te organiseren.

De aan mij oudst bekende uitgave van de dag van de postzegel komt uit 1937 en daarop volgende jaren.
Misschien zijn er eerdere uitgaven, maar deze zijn niet in mijn verzameling aanwezig. ( o wie o wie ?? ).

Artikel 3. ORGANISATIE
De algemene leiding berust bij het Bondsbestuur, vertegenwoordigt door de commissaris
evenementen. De uitvoering van de organisatie wordt overgelaten aan de vereniging of afdeling
van een vereniging die zich daartoe bereid heeft verklaard, onder de toepassingen van de 
betreffende reglementen. Voor de werkzaamheden die aan de uitvoering zijn verbonden wordt
een comité benoemd, tenminste bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De "Stichting Dag van de Postzegel Amsterdam" en de "Stichting Dag van de Postzegel Rotterdam"
zijn gerechtigd jaarlijks een Dag van de Postzegel te organiseren nadat de door de Bond
vastgestelde Dag van de Postzegel heeft plaatsgevonden.
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Er komen verschillende uitvoeringen voor met betrekking tot de kaarten c.q enveloppen die voor
de dag van de postzegel worden gebruikt. Het komt voor dat er diverse postzegels worden 
gebruikt en soms indien het evenement langer als 1 dag duurt diverse stempels.
Ook komt het voor dat er op diverse plaatsen in Nederland een dag van de Postzegel werd georganiseerd.

Artikel 4.  AANMELDING
Voor de Dag van de Postzegel is de termijn van aanmelding tenminste één jaar voorafgaande
aan de geplande datum van het evenement.

Artikel 5.  TOEWIJZING
De organisatie waaraan de uitvoering wordt toegewezen ontvangt daarvan bericht.

In 1943 tegelijk met de uitgifte van de zegel Dag van de Postzegel werden er zeer vele varianten van
zowel de kaarten en de enveloppen uitgebracht, ook de zegel (s) konden verschillen. Zo zijn er losse
velletjes papier, speciale briefkaarten en hele brieven bekend. Ook werden er bij deze uitgifte twee
steden en twee stempels gebruikt.

Voor het eerst komen er nu ook
zegels en stempels voor op
maxi kaarten. De envelop naar De Bilt
is zeer zeldzaam en ook voorzien
van een aantekenstrook uit
Amsterdam met Dag van de Postzegel.

Artikel 6.  TENTOONSTELLING
De organisatie die zich aanmeld voor de Dag van de Postzegel verbindt zich tot het
organiseren van een tentoonstelling. De commissaris Evenementen van de Bond bepaalt
in overleg in welke gevallen een wedstrijdtentoonstelling kan worden gehouden en in welke
categorie. Daarbij gelden de maxima en de minima aan kaders zoals in het tentoonstelling
reglement is bepaald.
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In 1945 werd er een speciale briefkaart ontworpen met het thema Dag van de Postzegel.

           Voorzijde   1945

Zoals u ziet waren de technische mogelijkheden
direct na de oorlog nog niet helemaal aanwezig
en werd de achterzijde met de hand gegraveerd.                 Achterzijde    1945

Artikel 7.  JEUGDINZENDINGEN
Tenminste 10% van het aantal kaders dient te worden gereserveerd voor jeugdinzendingen.

Artikle 8.  ENVELOPPEN
De Bond geeft ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel jaarlijks een herinnerings-
enveloppe uit met een speciaal stempel. Het Bondsbestuur stelt de verkoopprijs van deze
enveloppe vast. Deze enveloppen worden door de plaatselijke organisatoren ter beschikking
gesteld in een aantel als gewenst, tegen de door de Bond vastgestelde prijs. De verkoop-
prijs zal overal hetzelfde zijn. Het (doen) aanbrengen van enige verdere aanduidingen
op de door de Bond uitgegeven enveloppen is niet geoorloofd.

In 1946 wordt er voor het eerst gebruik gemaakt van een gekleurd stempel, op deze kaart 2 x in het rood.
Pas later in 1975 wordt er weer met een gekleurd stempel gewerkt, deze was in het groen.
Op de scan ziet u ook een zwart stempel, uiterst links, zodat er voor deze uitgifte ook twee
stempels werden gebruikt. Natuurlijk is verschil het op dit zwart-wit figuur niet de zien. ▼▼▼

◄◄◄ Links de kaart uit 1948
zowel de voor als de achterzijde.
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Vanaf 1968 word er door de Bond een standaardisatie ingevoerd, in het begin nog zoekenden naar de
juiste formule, genummerde enveloppen met een Dag van de Postzegel-stempel en steeds dezelfde
zegel met een bijstempel uit 7 verschillende steden. Toch slipte er soms een andere envelop
tussendoor.

Ook bij envelop nr. 2 komt dit voor, genummerde envelop met dezelfde zegel maar nu 10
enveloppen met het Dag van de Postzegelstempel en een plaatsstempel extra.

Artikel 9.  SUBSIDIES
De subsidieregeling, opgenomen in het tentoonstellingreglement is onverkort van
toepassing.

Dus om een Dag van de Postzegel te organiseren moet u voldoen aan deze reglementen en
voorts aan het tentoonstellings-regelement.

Het uitgeven van 1 envelop met dezelfde zegel maar diverse stadsafstempelingen komt verder voor
op nr.19, 20, 25, 26, 27, 28 en 29.
Een nummer wil ik u niet onthouden n.l nummer 22 uit 1989. In dit jaar bestond onze vereniging
50 jaar en ter gelegenheid hiervan werd er een bijzonder kaart geproduceerd. Buiten het stempel
van de vereniging werd de achterkant door een ijverig lid ( leden ) beplakt met wereldzegels.

Bonnen:
Speciale catalogus NVPH
Google
Eigen verzameling

Samenstelling:
J.J.P van der Vat
jjpvdvat@gmail.com
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