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Voorwoord van de voorzitter  

Beste postzegelverzamelaars, 

De zomer is meteorologisch al weer op zijn einde en 
dan begint het “postzegelen” weer te kriebelen.    
Wat kan ik nog aanvullen aan mijn verzameling en wat 
heb ik te bieden voor die ander? 
 
We hebben een mooi postzegeljaar achter de rug. Een 
prachtig 125 jarige jubileum waar we trots op kunnen 
zijn en tevens de oudste vereniging van Nederland 
zijn. 
 
We hebben als bestuur goed geluisterd naar u en 
geprobeerd om de ledenavonden wat aantrekkelijker 
te maken. De dubbeltjesboeken zijn weer terug en 
hier en daar zijn er ook wat leden die hun boeken 
meenemen om te kunnen ruilen of uitnemen tegen 
betaling. Er zijn nog wat punten die onze aandacht 
hebben en vragen om verder uitgewerkt te worden.  
 
Ook zijn er mensen die vroeger postzegels verzameld 
hebben en die hun boeken schenken aan onze 
postzegelvereniging waar u weer profijt van heeft. 
 
We hopen weer dat u in goede gezondheid een mooi 
postzegel jaar tegemoet gaat. 
 
Hartelijke groet, Erica Mooijekind 
Uw voorzitter 
 

Jubilarissen 2019  

25 jaar lid: de heer P.J.N. van Diepen. 

Tijdens de algemene leden vergadering op 29 oktober 
zal de huldiging plaatsvinden. 

E-mailadressen  

U kunt uw e-mailadres nog  steeds doorgeven via e-

mail aan: ledenadministratie@pvbreda.nl Dat scheelt 

de vereniging frankeerkosten! 

 

 

 

Algemene Leden Vergadering  

Agenda ALV van dinsdag 29 oktober 2019. 

Locatie: de Vlieren, Mgr. Nolensplein 1, Breda 

Om 19.30 uur aanvang van de vergadering. 

1. Opening door de voorzitter. 
 

2. Huldiging Jubilarissen. 
 

3. Uitreiking Cramerus onderscheiding. 
 

4. Verslag van de algemene ledenvergadering 
van 30 april 2019.  
Zie Brepost nummer 2 – 2019, of de website. 
 

5. Begroting 2020. 
 

6. Vaststelling contributie 2020. 
 

7. Veiling gevolgd door de afrekening van de 
verkochte kavels. 
 

8. Verloting. 
 
9. Rondvraag. 

 

Mededelingen van het bestuur: 

LET OP: Bankrekeningnummers Rondzendverkeer zijn 

dit jaar  gewijzigd: 

Nederland en overzee NL 85 RABO 0335 4380 08 

Buitenland                     NL 16 RABO 0335 4385 71 

 

Aan de PV Breda is een grote verzameling van Franse 

brieven met vlagstempels aangeboden. Een vlag-

stempel is een stempel van een plaats met daaraan 

b.v. een afbeelding over een toeristische informatie, 

een brug, een trein, een sport enz. 

Het is b.v. geschikt voor Thematische Verzamelingen. 

Indien u hierover vragen heeft of interesse heeft dan 

kunt u contact opnemen met Luc Siegmund 

persoonlijk of via e-mail: info@pvbreda.nl 

 

mailto:info@pvbreda.nl
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Aankoop frankeergeldige postzegels 
 

Door vereniging is via de nalatenschapscommissie een 

verzameling aangekocht. In deze verzameling 

bevinden zich veel frankeergeldige zegels. De waarden 

aangeduid met 1 en 2 behoud de vereniging voor 

frankeren van door haar te verzenden post, zoals de 

BrePost. De overige zegels van hoofdzakelijk € 0,39 en 

€ 0,44 kunnen door leden worden gekocht.   

Ook zijn er postzegelmapjes beschikbaar, de prijs 

welke hiervoor wordt gerekend is door het bestuur 

vastgesteld en wel op 60 % van de nominale waarde!! 

Die gene die hier gebruik van willen maken kunnen dat 

doen op de ledenbijeenkomstavonden bij de heer 

Chris Gommers.    

Mocht u hier niet toe in de gelegenheid zijn dan is het 

ook mogelijk zegels te bestellen bij de heer Chris 

Gommers ( liefst per mail ). De zegels zullen dan 

worden verzonden na betaling aan de penningmeester 

op rekening van de PV Breda NL44 RABO 0107 9668 59 

ovv Aanschaf frankeerzegels, waarbij de 

verzendkosten, eventueel aangetekend, voor rekening 

van koper zijn.   

Een en ander is uiteraard zolang de voorraad strekt ( 

OP=OP )     

de heer Chris Gommers  

Email: cae.gommers@home.nl    

Tel. 0165 542193 

 

Hertogpost 2020 

 
Voortbordurend op het succes van de MULTILATERALE 
HERTOGPOST 2017 zal ter gelegenheid van het 90-jarig 
jubileum van de ’s-Hertogenbossche 
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 

   

Ledenavonden 2019  

De volgende ledenbijeenkomsten zijn: 

Dinsdagavond in “De Vlieren”: 

29 oktober, 26 november en met de jaarlijkse bingo 17 

december. 

Zaterdagmiddag in “De Blaker”:                                                                                      

16 november en 21 december.                 

Zondagochtend In het clubhuis “ De Toss”: 

3 november en 1 december.  

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

Om de ledenavonden aantrekkelijker te maken voor 

alle leden, wil het bestuur de leden verzoeken om (een 

deel) van hun verzameling mee te nemen zodat 

andere leden kunnen zien wat u verzameld. Misschien 

zijn er ook anderen die de zelfde thema’s hebben!! 

Ledenavonden en ruilbeurzen 2020 

Voor in de agenda:  De volgende ledenbijeenkomsten  

en ruilbeurzen zijn gepland onder voorbehoud: 

Dinsdagavond in “De Vlieren”: 

28 januari, 18 februari, 31 maart (ALV), 28 april, 26 

mei, 30 juni, 29 september, 27 oktober (ALV), 24 

november en met de jaarlijkse bingo 15 december. 

Zaterdagmiddag in “De Blaker”:                                                                                      

18 januari, 15 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 20 

juni, 19 september, 17 oktober, 21 november en 19 

december.                 

Zondagochtend In het clubhuis “ De Toss”: 

5 januari, 2 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 6 

september, 4 oktober, 1 november en 6 december.  

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

 

 

mailto:info@pvbreda.nl
http://www.pvbreda.nl/
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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 

mailto:info@pvbreda.nl
mailto:bestuur@filawb.nl
http://www.delinde-etten-leur.nl/
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