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LIDMAATSCHAP OOK IN 2019: € 30.- - PER JAAR  

Bankrekening: NL44RABO 01 07 96 68 59 t.n.v. Penningmeester PV Breda 

 

Viering 125-jarig jubileum  

Het  was een bijzonder geslaagd evenement met een 

mooie opkomst aan leden en niet-leden uit het hele 

land. 

De opening op zaterdag 17 november werd verricht 

door de burgemeester van Breda de hr. Paul Depla, 

gevolgd door speeches van de hr. Hans Kraaibeek, 

voorzitter van de KNBF en de hr. Cees van den Bosch, 

voorzitter van regio 8 van de KNBF. Tijdens deze  

officiële opening werd door Hans Kraaibeek aan zowel 

Luc Siegmund als Leo Elzinga de Bondsspeld van de 

KNBF uitgereikt voor hun verdiensten t.bv. de PV 

Breda. 

Meer informatie over het jubileum kunt u lezen in de  

januari uitgave van het maandblad Filatelie. Ook kunt 

u een beeldverslag zien van BredaNu via YouTube: 

https://youtu.be/Pr5gadwupyI 

Ook zijn er foto’s gemaakt tijdens de twee dagen, deze 

kunt u vinden op onze website: www.pvbreda.nl via 

menu item: Jubileum 125 jaar. 

E-mail adressen!  

Tot nu toe hebben ongeveer 75 leden hun e-mailadres 

gegeven aan de ledenadministratie en daar zijn we 

zeer blij mee, want vanaf volgend jaar (2019) willen 

wij zoveel mogelijk via e-mail onze informatie aan de 

leden gaan versturen i.p.v. per post. Met de nieuwe 

posttarieven scheelt dat per brief ongeveer 130 euro 

aan frankeerkosten als we alle leden per e-mail 

zouden kunnen bereiken. 

Daarom deze oproep aan de leden die nog niet hun e-

mailadres hebben doorgegeven, wilt u zo vriendelijk 

zijn om uw e-mailadres door te geven via e-mail aan: 

ledenadministratie@pvbreda.nl  

 

Betaling lidmaatschapsgeld 2019 

In januari 2019 willen wij de incasso gaan uitvoeren 

van de verschuldigde contributie. Voor die leden die 

een automatische incassomachtiging hebben 

afgegeven zal dit dus automatisch gebeuren d.m.v. 

afschrijving van het contributiebedrag van 

• EURO 30,-- voor de gewone leden van de PV 

Breda  

• EURO 25,-- voor de voormalige leden van de 

Baronie. 

Bij de incassoafschrijving ziet u het mandaatkenmerk: 

LID-xxxx, waarbij xxxx uw lidnummer is bij de PV 

Breda. 

De andere leden willen wij vriendelijk verzoeken, dat 

zij het verschuldigde contributiebedrag voor 31 januari 

2019 overmaken op de rekening van de PV Breda 

NL44RABO 01 07 96 68 59 t.n.v. Penningmeester PV 

Breda. 

Mocht u alsnog een automatische incasso willen laten 

uitvoeren dan kunt u het ingevulde 

machtigingsformulier (te vinden op de website 

www.pvbreda.nl bij menu item  “De 

Vereniging/Verenigingsnieuws”) opsturen per post: 

Penningmeester PV Breda 

Schepenhof 7 

4844 BM  Terheijden 

 

of inscannen en e-mailen naar: 

penningmeester@pvbreda.nl 
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 Oproep voor veilingkavels!!! 

Beste leden, wij verzoeken u om veilingkavels in te 

leveren om op de ledenvergaderingen een leuke en 

aantrekkelijke veiling te kunnen blijven houden. 

Tot nu toe zijn er maar enkele leden die weleens 

kavels inleveren. U heeft vast nog dubbelen en/of 

interessante postzegels, etc. Deze kunt u inleveren bij 

Cees Mertens. 

Natuurlijk moeten de kavels de moeite waard zijn om 

te veilen. Geen kapotte zegels, etc. Graag inleveren op 

stockkaarten of in stockboeken. 

Op elke ledenvergadering kunt u de kavels inleveren. 

Of u kun ook even bellen of emaillen met Cees, 

0765144671. Email; cees.mertens@ziggo.nl. 

Ledenavonden 

Elke laatste dinsdagavond van de maand wordt een 

ledenavond georganiseerd voor ALLE leden van onze 

vereniging. Naast de mededelingen van het bestuur 

wordt u ook in de gelegenheid gesteld om vragen te 

stellen aan het bestuur over de zaken die u bezighoudt 

als lid van onze vereniging.  

Natuurlijk is er ook een mooie veiling georganiseerd 

door Cees Mertens en wordt er een lezing gegeven 

door Luc Siegmund over een bepaald filatelistisch 

onderwerp.  

Kortom kom ook naar deze avond speciaal voor U 

georganiseerd. Zie de website bij Agenda voor de 

actuele data. 

Rondzendverkeer 

Daar Luc Siegmund stopt als rondzendleider buitenland 

is er gezocht naar en opvolger. Deze is gevonden in de 

persoon van Frans Verschueren die dit zal overnemen 

per 1 januari 2019     

Daar wij op dit moment hoofdzakelijk zijn aangewezen 

op rondzendboekjes van anderen dan onze leden  
roepen wij u bij deze op ook eens een rondzendboekje 

- Zie volgende kolom - 

   

   

 

    

NOG Chris Gommers Diamantdijk 160 Roosendaal  

-vervolg- 

(gratis verkrijgbaar) te maken. Het liefst met de betere 

zegels tegen een redelijke prijs.  

Dit zowel voor NOG als buitenland 

Inleveren van boekjes kan op verenigingsavonden of bij 

de rondzendleiders thuis 

Mededelingen van het bestuur: 

Nieuwe samenstelling Nalatenschapscommissie 

Zoals besproken in de afgelopen Algemene Leden 

Vergadering heeft het bestuur een nieuwe 

samenstelling voorgesteld van de 

Nalatenschapscommissie. Dat zijn de volgende leden 

geworden: 

• De hr. C Gommers (voorzitter) 

• De hr. L. Siegmund 

• De hr. E. Matzinger 

Aan de commissie is gevraagd om hun dienstverlening 

en reglement eens goed tegen het licht te houden en 

met nieuwe voorstellen te komen richting het bestuur.  

 

 

Wij wensen alle leden zeer fijne feestdagen 

toe en een voorspoedig nieuw 

postzegeljaar. 
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