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

Algemene Leden Vergadering

-vervolg-

Concept verslag ALV van dinsdag 30 april 2019.

Het bestuur is voornemens dit ultimo 2019 in de
balans te verwerken. Voorts doet hij een beroep de
bankkosten te laten verminderen door bijvoorbeeld
een rekening courant systeem in te voeren met de
deelnemers aan de rondzendingen en periodiek af te
rekenen. In een komende bestuursvergadering zal dit
laatste punt behandeld worden.

Om 19.30 uur aanvang van de vergadering.
Aanwezig: 26 leden inclusief bestuur.
Opening door de voorzitter mevrouw E. Mooijekind.
Zij doet verslag van de stand van zaken met betrekking
tot het door het bestuur vastgestelde reglement
adviescommissie nalatenschappen. Dit reglement
wordt in de komende Brepost geplaatst.
De prijs voor het Maandblad Filatelie is ook voor 2020
gelijk gebleven. Er vindt door de Vlieren een
inventarisatie plaats met als doel de buurt meer te
betrekken bij haar activiteiten. Eén van de
uitgangspunten is voor de huurders de prijzen gelijk te
houden.
Op 17 en 18 mei is in Barneveld de Hollandfila.
De inventarisatie de ledenvergaderingen attractiever
te laten zijn, wordt in de komende
bestuursvergadering behandeld. Ideeën hiervoor
kunnen nog steeds bij het bestuur ingediend worden.
De veiling wordt aan het einde van deze bijeenkomst
gehouden.

De heer G. Wolters leest namens de kascommissie het
verslag voor van haar positieve bevindingen bij haar
controleren en beveelt de vergadering aan het
bestuur decharge te verlenen. Dit wordt met applaus
ondersteund.
Uit de vergadering wordt een nieuwe kascommissie
voor 2019 gevormd. Deze zal bestaan uit de leden: F.
Verschueren en J. de Monte.
Op de vraag naar catalogi over de gehele wereld is het
antwoord dat dit voor de vereniging een zeer kostbare
zaak is. Enkele leden verwijzen hiervoor vervolgens
naar de bibliotheken i Roosendaal, Breda en Tilburg.
De bijeenkomst wordt beëindigd met de veiling
waarna een ieder zich naar huis spoed voor de halve
finale Europa Cup met Ajax. Inmiddels 20:45 uur

Het verslag van de ALV van 23 oktober 2018 wordt
goedgekeurd.

Hertogpost 2020

De penningmeester licht de rekening van baten en
lasten toe en geeft inzicht in de balans. Dit is inclusief
de kosten van het 125-jarig jubileum. Het
bestuursvoorstel om het negatieve resultaat 2018 tlv
het eigen vermogen te brengen wordt door de
vergadering aanvaard. De heer Matzinger stelt voor de
voorraad jubileumboekjes af te boeken daar je anders
nog jaren met deze balanspost blijft zitten.

Voortbordurend op het succes van de
MULTILATERALE HERTOGPOST 2017 zal ter
gelegenheid van het 90-jarig jubileum van de ’sHertogenbossche Filatelistenvereniging in 2020 een
grote postzegeltentoonstelling georganiseerd worden
in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch.
Het evenement vindt plaats gedurende drie dagen, op
donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 2020.
Zie ook de website: www.hertogpost-event.nl
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E-mail adressen!

Mededelingen van het bestuur:

We hebben er al veel maar nog niet allemaal!

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

Daarom nogmaals 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 email aan: ledenadministratie@pvbreda.nl

Rondzendverkeer
Zoals jullie allen weten zijn de bankrekeningnummers
gewijzigd, voor de zekerheid vermeld ik ze hier
nogmaals;

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

Ledenavonden

Nederland en overzee NL 85 RABO 0335 4380 08

De volgende ledenbijeenkomsten zijn:

Buitenland

Dinsdagavond in “De Vlieren”:

NL 16 RABO 0335 4385 71

Hierbij wil ik jullie verzoeken ( voor zover dat soms
niet gebeurd ) om bij de overschrijving duidelijk te
vermelden welke
rondzending het betreft en het doosnummer. Dit
maakt het voor de rondzendleiders makkelijker e.e.a.
terug te vinden.
Tevens wil ik u allen vragen de rondzending niet te
lang vast te houden en deze bij vakantie of ziekte toch
door te geven

24 september, 29 oktober, 26 november en met de
jaarlijkse bingo 17 december.
Zaterdagmiddag in “De Blaker”:
21 september, 19 oktober en 21 december. De
bijeenkomst op 16 november gaat niet door vanwege
de West-Brabantse Verzamelbeurs 2019, zie flyer in
deze BrePost.
Zondagochtend In het clubhuis “ De Toss”:

Bij voorbaat dank voor de medewerking

1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december.

Chris Gommers

Zie ook de website: www.pvbreda.nl bij Agenda.

Hoofd rondzenddienst

Schenkingen

Pinnen mag tijdens de veilingen

Voor de beginnende verzamelaar zijn er diverse
stockboeken geschonken door dhr. Kevin van Damme
uit Breda.
Door dhr. Erik Matzinger zijn een aantal dubbeltjes
boeken geschonken aan onze verenging.

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.

Vakantie!
Wij wensen u een mooie zomervakantie en zien u
graag weer op onze ledenavond op 24 september a.s.
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Nalatenschapscommissie
In de ALV van 30 april j.l. is door de voorzitter de
nieuwe nalatenschapscommissie voorgesteld, deze
bestaat nu uit de volgende leden:
de hr. C. Gommers (voorzitter en bestuur
afgevaardigde) e-mail: cae.gommers@home.nl
de hr. E. Matzinger
de hr. L. Siegmund
Hieronder volgt het nieuwe en goedgekeurde
reglement zoals ook gepubliceerd op onze website:
REGLEMENT ADVIES COMMISSIE NALATENSCHAPPEN
Artikel 1 Algemeen
1. Volgens artikel 28 van het Huishoudelijk
Reglement kent de Postzegelvereniging Breda,
gevestigd te Breda, hierna te noemen de
vereniging, een nalatenschaps-commissie,
hierna te noemen de commissie, die
postzegelverzamelaars en/of hun erfgenamen
onafhankelijk kan adviseren over de wijze van
schenking of het ten gelde maken van een
verzameling van een overleden lid of van een
niet lid.
2. Erfgenamen van overleden leden (verder te
noemen de erven),hebben het recht, via de
secretaris van de vereniging, een beroep op de
commissie te doen voor advies in zake
schenking of wijze van het ten gelde maken
van de filatelistische verzameling(en) (verder
te noemen de verzameling) van het overleden
lid.
Artikel 2 De commissie
De werkzaamheden van de commissie zijn
onderworpen aan de statuten van de vereniging
alsmede aan de volgende bepalingen:
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-vervolg1. De commissie bestaat uit tenminste drie
deskundige leden, waarvan tenminste een
bestuurslid is en voorzitter is van de
commissie.
2. De commissie wordt benoemd door het
bestuur uit de leden van de vereniging
3. De namen van de benoemde commissieleden
worden op de eerstvolgende algemene
vergadering bekendgemaakt.
4. Het benoemde commissielid behoudt zijn
mandaat voor een periode van drie jaar. Hij/zij
kan door het bestuur voor een gelijke periode
worden herbenoemd.
Artikel 3 Adviesaanvraag
1. De secretaris van de vereniging zal na
kennisname van het overlijden van een
medelid, de diensten van de verenging aan de
erven aanbieden.
2. Tevens zal hij aanbieden dat één of enkele
leden van de commissie, zonder enige
verplichting, een bezoek aan de erven kan
brengen om een globale indruk van de
verzameling te krijgen, en de erven over alle
mogelijkheden met betrekking tot de
verzameling in te lichten.
3. Uitsluitend op een daartoe bij de secretaris of
de commissievoorzitter van de vereniging
ingediend schriftelijk of mondeling verzoek
van een der erven, of een gemachtigde, zal de
commissie de artikel 4 gestelde
werkzaamheden gaan uitvoeren.
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-vervolg4. Ingeval advies wordt aangevraagd met
betrekking tot (een) object(en),behorende tot
een nalatenschap is de aanvrager van het
advies desgevraagd gehouden aan de
commissie mededeling te doen van de
kwaliteit waarin hij optreedt en zijn
bevoegdheid daartoe. Hij dient desgevraagd
tevens de naam en adres van een eventueel
benoemde executeur en/of boedelnotaris op
te geven. De commissiestelt deze
functionaris(sen) in dat geval op de hoogte
van het haar gedane verzoek. Zij kan ook de
overlegging verzoeken van een verklaring van
erfrecht en/of executele.
5. Alvorens de commissie met haar
werkzaamheden aanvangt, zal aan de erven,
door toedoen van de secretaris, een afschrift
van dit reglement worden gezonden met het
verzoek dit, als blijk van instemming hiermee,
getekend te retourneren.
6. Door het inroepen van de bijstand en /of
diensten van de commissie verbinden de
erven zich alle reis-, verblijfs- en overige
kosten voor hun rekening te nemen en op
eerste uitnodiging aan de vereniging te
betalen
Artikel 4 Werkzaamheden van de commissie
De werkzaamheden van de commissie omvatten:
1. Het globaal beschrijven van de aangetroffen
filatelistische verzameling.
2. Het samenstellen van een inventarislijst
(indien mogelijk), gerangschikt naar de aard
van de aangetroffen verzameling(en)
3. Het geven van een indicatie omtrent de
verkoopwaarde van de op de inventarislijst
geplaatste verzameling en/of onderdelen
daarvan, maar zij is bevoegd op dit verzoek
niet in te gaan, al dan niet onder opgave van
redenen.
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-vervolg4. Het geven van een advies omtrent de meest
doeltreffend geachte wijze(n) van verkoop,
daaronder begrepen advies over een
eventuele scheiding of samenvoeging van de
verzameling(en) en/of onderdelen daarvan.
5. Het geven van advies over de wijze waarop de
verzameling te gelden kan worden gemaakt,
waartoe ook behoort de mogelijkheid van
veiling via de vereniging of aankoop door de
vereniging ten behoeve van haar leden na
goedkeuring door het bestuur; en na taxatie
door een derde.
6. Het geven van adviezen betreffende schenking
aan b.v. een archiefinstelling, een museum of
aan de vereniging. 7. De taxaties van de
commissie zijn geheel vrijblijvend en binden
noch de commissieleden noch de vereniging.
Artikel 5 Werkwijze van de commissie
1. Bij de werkzaamheden, als bedoeld in artikel
4, alsook tijdens overleg met de erven, zullen
steeds ten minste twee leden aanwezig zijn.
2. De vereniging verkrijgt door het inschakelen
van de commissie het recht om voor studie
doeleinden, archivering of publicaties foto’s,
scans of fotokopieën te maken van een
verzameling of individuele stukken daaruit.
3. De commissie heeft over de haar tijdens haar
werkzaamheden bekend geworden
bijzonderheden tegenover derden
geheimhoudingsplicht, met dien verstande dat
zij over het verloop van haar werkzaamheden
aan het bestuur van de vereniging globaal
verslag uitbrengt.
4. Het is de leden van de commissie of andere
bestuursleden van de vereniging, niet
toegestaan uit de beoordeelde verzameling
onderhands aankopen te doen.
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-vervolgArtikel 6 Kosten
1. De kosten, verbonden aan de werkzaamheden
van de commissie voor
verenigingsverkoop,(verenigingsveiling)
komen voor rekening van de aanvrager. Deze
kosten bedragen voor leden 5% en voor niet
leden 10% van het ter verkoop aangebodene,
als provisie voor de vereniging.
2. Indien de verkoop van een verzameling en/of
stukken niet op de verenigingsverkoop tot
stand kan worden gebracht, doch door
bemiddeling van de commissie geveild wordt
bij een te goeder naam en faam bekend
staand veilinghuis, zijn de kosten van de
provisie voor de vereniging gelijk aan de onder
punt 1 genoemde percentages met een
minimum van € 25,=
Artikel 7 Slotartikel
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet
beslist het bestuur van de vereniging.
Aldus vastgesteld op 30 april 2019
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West-Brabantse
Verzamelbeurs 2019
i.s.m. PV Breda, OVVP-Oosterhout,
en De Verzamelaar.

Zaterdag 16 november 2019 in Wijkcentrum “ De linde “
( Lambertusstraat 7 te Etten-Leur )

Van 10:00-16:00 uur
Voor postzegels, munten, boeken, sigarenbandjes, suikerzakjes, enz.
Met interessante veiling, verschillende handelaren en veel ruimte om te ruilen.

Toegang is gratis.
Voor inlichtingen en tafelhuur: dhr. G. Engelen, tel: 0165-569430 of
bestuur@filawb.nl

Station op loopafstand.
Voldoende gratis parkeergelegenheid o.a. aan de Wipakker naast “De linde”.
www.delinde-etten-leur.nl en www.filawb.nl
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