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POSTZEGELVERENIGING BREDA 
REDACTIE: L. Elzinga 

      Schalmei 5 
      4876 VC Etten-Leur 
      Email: info@pvbreda.nl 
 
 
 
  

 
 
 
BESTUURSMEDEDELINGEN: 
 
Contributie 

In ons vorige nummer van nov/dec 2017 gaven wij aan dat de contributie voor 2018 
ongewijzigd 30,-- euro bleef. Diverse leden hebben dit bedrag overgemaakt. 
De leden met een automatische incasso hebben nog geen afschrijving op hun rekening 

gezien. De oorzaak is dat de verwerking van de incasso’s niet zijn gelukt. Wij verzoeken onze 
leden die nog niet betaald hebben het lidmaaatschapsgeld zo spoedig mogelijk over te maken 

op bankrekeningnummer NL44RABO0107966859 t.n.v. Penningmeester PV Breda. 
 

125-jarig jubileum  
Van de burgemeester van Breda, de heer P.F.G. Depla, ontvingen wij het bericht dat hij ons 
bedankte voor de uitnodiging om op 17 november onze manifestatie ter ere van het 125 jarig 

bestaan te openen. De burgemeester heeft aangegeven dat hij deze opening graag verricht. 
 

 
Algemene ledenvergadering op 24 april 
Naast de opening en de veiling, verslag van de algemene ledenvergadering van  24 oktober 

2017 (zie brepost no: 3  van 20170 en ingekomen stukken volgen de jaarverslagen van de 
rondzendingen en veiling. 

Om verder met de rekening van baten en lasten, balans, verslag kascommissie en 
aansluitend decharge van het bestuur te volgen.  
Zoals reeds in de ALV van oktober 2017 werd verteld zullen in het bestuur twee nieuwe leden 

aantreden. De heren Gommers en Vuyk zijn verkiesbaar. Ook een nieuwe kascommissie zal 
benoemd worden. Na de rondvraag volgt een lezing en wordt met een presentje de 

bijeenkomst afgesloten. 
 
Manifestatie 17 en 18 november 

Wij roepen nog steeds vrijwilligers op om deze dagen mede te organiseren en handen en 
voeten te geven aan een succes. Aanmelding bij het bestuur.  

Ook stellen wij de leden in de gelegenheid zich op te geven als zij op 17 en 18 november een 
deel van hun verzameling willen tentoonstellen naast die van de Collectie PV Breda. Voor 
kaders beschikbaar gesteld door de KNBF zal gezorgd worden. Eveneens aanmelding hiervoor 

bij het bestuur. 
Ook zullen er tafels beschikbaar zijn voor ruilbeurs en handel. De kosten bedrage 10 euro 

voor 2 dagen. Verdere informatie over de viering volgt later. Hiervan reeds een tip van de 
sluier: Er zal een beurs gehouden worden op zowel de zeventiende als de achttiende. 
Tafelhuur is 10 euro per tafel voor 2 dagen. Openingstijden voor beide dagen van 10.00 tot 

16.00 uur in de Vlieren, Mgr. Nolensplein 1 4812 JC Breda. Voor meer inlichtingen en 
tafelhuur 06-50895044. 
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Datums voor de ledenbijeenkomsten in De Vlieren 
De datums in 2018 zijn: 

27 maart 
24 april 

22 mei 
26 juni 
25 september 

23 oktober 
27 november  

18 december 
 
Ruilen  

Wist u dat op de ledenbijeenkomsten in de Vlieren ook geruild kan worden? Neem uw 
ruilmateriaal mee en wellicht kunt u via het ruilen uw verzameling aanvullen. 

 
E-mailadressen 
Om snel te kunnen communiceren wil de vereniging over de e-mail adrseen van de leden 

beschikken. Een aantal leden heeft zijn of haar adres reeds door gegeven. Ruim honderd 
leden nog niet. Als u tot deze laatste groep behoort wilt dan uw e-mail adres doorgeven aan 

info@pvbreda.nl 
 

Daan Touw 
Bij Veilinghuis Corinphila wordt op 10, 16 en 17 maart een deel van de verzameling van 
Daan Touw geveild. 

 

Let op: 

 
Er zijn datums gewijzigd voor de bijeenkomsten in 

de Toss en in de Blaker zie hiervoor de agenda en 
de Flyers. 
 
 

 

 
 

 
 
NIEUWTJESDIENST: 
AFRA postzegels, Van Well Groeneveldlaan 1, 5224 GR  ‘s-Hertogenbosch.  
                                 Tel.: 073-6214109      E-mail: afrapost@home.nl  
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