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BONDSBRIEF EXTRA
Aan de besturen van de aangesloten verenigingen en andere belangstellenden.

In memoriam Jan Balkestein 24 oktober 1926 – 12 januari 2019
Gisteravond bereikte ons het bericht van overlijden op 12 januari jl. van
de heer Prof. Ir. J.G. (Jan) Balkestein, erevoorzitter van de KNBF.
De heer Balkestein trad in 1985 toe tot het bestuur van de toenmalige NBFV (nu KNBF) als
commissaris Filatelistische Vorming.
Hij werd kort daarna commissaris Juryzaken welke functie hij vervulde van 1986 tot 1990
In 1990 werd hij benoemd tot voorzitter van de NBVF.
Vanuit de NBFV was de heer Balkestein ook vertegenwoordiger in de Stichting Filatelie. In
1986 is de heer Balkestein samen met de heer Han Siem de initiator geweest tot het
opzetten van de “Multilaterale”, in Hotel Nagtegaal te Lisse. De multilaterale is een
samenwerking van Duitstalige landen die bij toerbeurt tentoonstellingen organiseren.
Hierbij zijn 7 landen aangesloten.
In 1995 is de heer Balkestein benoemd tot ere-voorzitter van de NBVF. Na het vertrek van
Pieter van der Loo heeft de heer Balkestein van 1997 tot 1999 tijdelijk als waarnemend
voorzitter de Bond vertegenwoordigd.
In 2013 is de heer Balkestein door het toenmalige bestuur van de KNBF gevraagd om het
woord te voeren tijdens een Bijzondere Algemene Vergadering. Dit vanwege perikelen met
het bestuur en een nieuw te kiezen bestuur
De heer Balkestein is Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Het afscheid zal plaatsvinden op donderdag 17 januari 2019 om 10.30 uur in de St.
Martinuskerk aan de Jan Deckerstraat te Heeze.
Voor aanvang van de dienst is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Aansluitend wordt hij ter ruste gelegd op de parochiebegraafplaats.
Wij wensen de familie veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Bondsbestuur KNBF
Houten, 16 januari 2019
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