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LIDMAATSCHAP OOK IN 2018: € 30.- - PER JAAR
Bankrekening: NL44RABO 01 07 96 68 59 t.n.v. Penningmeester PV Breda

125-jarig jubileum

E-mail adressen!

De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang!!
Op de algemene ledenvergadering van 23 oktober
2018 zult u nader geïnformeerd worden.

Om snel te kunnen communiceren wil de vereniging
over de e-mail adressen van de leden beschikken. Een
aantal leden heeft zijn of haar adres reeds door
gegeven. Ruim honderd leden nog niet!!

Voor het meehelpen met opbouwen op vrijdagavond
16 november zoeken wij nog vrijwilligers, u kunt zich
aanmelden bij het secretariaat (info@pvbreda.nl) of
gewoon mondeling bij een van de bestuursleden.

Als u tot deze laatste groep behoort wilt u dan zo
vriendelijk zijn om uw e-mail adres door te geven via
e-mail aan: penningmeester@pvbreda.nl Alvast
bedankt voor uw medewerking.

Algemene Ledenvergadering 23 oktober

Incasso lidmaatschapsgeld 2019

De agenda voor deze bijeenkomst is:82dfc0434bf

Door omstandigheden is de automatische incasso van
de lidmaatschapsgelden in 2018 niet gelukt en
moesten wij helaas overgaan tot het versturen van
brieven naar de leden met het verzoek om alsnog het
lidmaatschapsgeld over te maken.

1. Opening door de voorzitter.
Jubileum 125 jaar PV Breda op 17en 18
november 2018.

2. Huldiging Jubilarissen.
3. Veiling gevolgd door de afrekening van de
verkochte kavels.

4. Verslag van de algemene ledenvergadering
van 22 mei 201.
Zie Brepost nummer 4 2018.

5. Begroting 2019.
6. Vaststelling contributie 2019.
7. Nalatenschap commissie.
8. Rondzendverkeer.
9. Rondvraag.
10. Sluiting
De begroting 2019 is vooraf in te zien, er liggen
kopieën op de tafel aan het begin van de zaal.

Bladzijde. 1

Om de automatische incasso voor 2019 te kunnen
uitvoeren hebben wij een aantal acties uitgevoerd
zoals het invoeren van de ledenadministratie in een
geautomatiseerd systeem Davilex Club en het afsluiten
van een nieuw contract met de Rabobank.
Wij hebben echter wel uw hulp nodig!! Omdat de
oude machtigingsformulieren niet meer geldig zijn
willen wij u verzoeken een nieuwe machtiging aan ons
te geven door het invullen van het machtigingsformulier die u bij de uitnodiging voor de ALV heeft
gekregen. U kunt deze afgeven aan een van de
bestuursleden, opsturen per post of inscannen en emailen naar: penningmeester@pvbreda.nl

POSTZEGELVERENIGING BREDA
REDACTIE: L. Elzinga
Schalmei 5 4876 VC Etten-Leur
Email: info@pvbreda.nl

Datums voor de ledenbijeenkomst in de
Vlieren
De datums in 2018 zijn:
23 oktober, 27 november en 18 december
In 2019:
29 januari, 26 februari, 26 maart, 30 april, 28 mei, 25
juni, 24 september, 29 oktober, 26 november en met
de jaarlijkse bingo 17 december.
Zie ook de website: www.pvbreda.nl bij Agenda.

Ruilbeurzen voor verzamelaars 2019
In gemeenschapshuis “ De Blaker”, Graaf Hendrik III
plein 168 Breda
Zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur
Op de volgende data:
19 januari, 16 febr. 16 maart, 20 april, 18 mei, 15 juni,
21 september, 19 oktober, 16 november en 21
december.
Ruiltafels en semi handelaren zijn aanwezig.
Toegang 1 euro. Vrij parkeren!!!

Postzegelruilbeurzen 2019
In het clubhuis “ De Toss”, Valkenierslaan 285a te
Breda Telefoon: 076-5601499
Zondagmorgen van 9.30 uur tot 12.30 uur op de
volgende data:
6 januari, 3 februari, 10 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni
1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december.
Ruiltafels en semi handelaren zijn aanwezig.
Toegang gratis!!! Vrij parkeren!!!
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Mededelingen van het bestuur:
M.i.v. de ALV van juni 2018 heeft de PV Breda een
nieuwe penningmeester:
Wim Mooijekind
Schepenhof 7
4844 BM Terheijden
Tel: 0624414643
Email: penningmeester@pvbreda.nl
Wij zoeken een nieuwe coördinator voor de
rondzendingen buitenland omdat Luc Siegmund heeft
aangegeven hiermee te willen stoppen. Om te
voorkomen dat we als vereniging moeten gaan
stoppen met deze dienstverlening aan onze leden
zoeken wij dringend naar een opvolger voor Luc. Heeft
u interesse in deze functie dan kunt u dat kenbaar
maken bij een van de bestuursleden, de vereniging
zou hier heel blij mee zijn.

