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

No 1: Februari 2019

LIDMAATSCHAP OOK IN 2019: € 30.- - PER JAAR
Bankrekening: NL44RABO 01 07 96 68 59 t.n.v. Penningmeester PV Breda

Ledenavonden
Helaas moeten we constateren dat de ledenavonden,
op de laatste dinsdag van de maand, niet goed door de
leden worden bezocht. Met ons ledental van ongeveer
140 zouden er toch meer moeten komen dan het
huidige aantal van 25-30 leden!!!
Het doel van de ledenavond is om de leden te
informeren, om vragen te stellen aan het bestuur,
meedoen met de clubveiling, genieten van
presentaties en lezingen, maar ook het gezellig
samenzijn is belangrijk.
We willen de ledenavonden interessanter maken voor
een ieder. Heeft u een leuk en/of goed idee laat het
ons weten? Laat ons weten hoe het er op andere
verenigingen aan toe gaat. Wellicht kunnen wij er iets
van leren. schroom niet, klim in de pen/computer en
wij horen het graag van u.
De volgende ledenbijeenkomsten zijn:
Dinsdagavond in “De Vlieren”:
26 februari, 26 maart, 30 april, 28 mei, 25 juni, 24
september, 29 oktober, 26 november en met de
jaarlijkse bingo 17 december.
Zaterdagmiddag in “De Blaker”:
16 maart, 20 april, 18 mei, 15 juni, 21 september, 19
oktober, 16 november en 21 december.
Zondagochtend In het clubhuis “ De Toss”:
10 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 1 september, 6
oktober, 3 november, 1 december.
Zie ook de website: www.pvbreda.nl bij Agenda.

Bladzijde. 1

Jubilarissen 2019
25 jaar lid: de heer P.J.N. van Diepen.
Tijdens de algemene leden vergadering op 29 oktober
zal de huldiging plaatsvinden.

Algemene Leden Vergadering
Op dinsdag 30 april 2019, om 19.30 uur.
Locatie: de Vlieren, Mgr. Nolensplein 1, Breda
Agenda:dfc4bf

1.

Opening door de voorzitter, mevrouw Erica
Mooijekind;

2.

Verslag van de algemene ledenvergadering
van 23 oktober 2018;
Rekening van baten en lasten, balans, verslag
kascommissie en aansluitend decharge van
het bestuur;
Benoeming kascommissie 2019;
Ideeën de ledenvergaderingen attractiever te
maken;
Veiling gevolgd door de afrekening van de
verkochte kavels;
Sluiting.

3.
4.
5.
6.
7.

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

No 1: Februari 2019

Betaling lidmaatschapsgeld 2019

Mededelingen van het bestuur:

Er zijn nog enkele leden die nog niet hun contributie
voor 2019 hebben betaald, het vriendelijke verzoek
om dit alsnog te doen. U kunt dit doen door het
verschuldigde contributiebedrag over te maken op de
rekening van de PV Breda NL44RABO 01 07 96 68 59
t.n.v. Penningmeester PV Breda.

De Brepost is er voor ons allemaal dus als u copy heeft
kunt u die e-mailen naar: webmaster@pvbreda.nl

E-mail adressen!
We hebben er al veel maar nog niet allemaal!
Daarom deze oproep aan de leden die nog niet hun emailadres hebben doorgegeven, wilt u zo vriendelijk
zijn om uw e-mailadres door te geven via e-mail aan:
ledenadministratie@pvbreda.nl

Wijziging rekeningen rondzendverkeer
Het bestuur heeft besloten om de ING bankrekeningen
voor het rondzendverkeer Nederland en Buitenland
onder te gaan brengen bij de Rabobank, we doen dit
uit kostenoogpunt en efficiëntie
Voor het Rondzendverkeer Nederland wordt het
bankrekening nr.: NL85 RABO 0335 4380 08
Voor het Rondzendverkeer Buitenland wordt het
bankrekening nr.: NL16 RABO 0335 4385 71
Beide rekeningen zijn nu al te gebruiken. Er geldt nog
een overstapperiode van minimaal een half jaar maar
wij verzoeken u de verzendlijst van uw eigen
bankrekening alvast aan te passen met de nieuwe
nummers.

Pinnen mag tijdens de veilingen
Het afrekenen van de aankoop van de kavels via PIN
heeft de voorkeur van het bestuur. Pinnen is voor de
penningmeester efficiënter omdat de te betalen
bedragen direct op de Rabo bankrekening worden
overgemaakt en er geen kasgeld meer geteld hoeft te
worden.

Bladzijde. 2

Nalatenschappenveiling!
Op zondag 31 maart 2019 houdt Filatelistenvereniging
“De Helmveste” te Helmond een grote
nalatenschappenveiling en een ruilbeurs. De ruilbeurs
begint om 9.30 uur en duurt tot 13.00 uur.
Ook de veiling is voor iedereen toegankelijk en als u
nog geen lid bent ontvangt u een gratis
proeflidmaatschap voor onze vereniging gedurende 2
maanden. De 246 kavels zijn te bezichtigen van 11.00
tot 13.00 uur. De veiling start om 13.30 uur.
Er is een enorm aanbod van verzamelingen Nederland,
FDC’s, postzegelboekjes, landenverzamelingen,
motief, verrassingsdozen, ansichtkaarten,
stockboeken, catalogi, enz. Heel veel verzamelingen
zitten in mooie albums van onder andere DAVO,
Lindner en Leuchturm. Dit alles tegen zeer lage
inzetprijzen en slechts 5% veilingkosten.
De volledige kavellijst kunt u downloaden via onze site
www.dehelmveste.nl of aanvragen via jtc100@ziggo.nl
of via telefoonnummer 06-53917522.
Beurs en veiling vinden plaats in Wijkhuis De Brem,
Rijpelplein 1, 5709 BT Helmond.
(navigatieadres: Twentehof 93, Helmond).

