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Belangrijk bericht i.v.m. het Corona virus  

Beste leden, 

We maken met ons allen een moeilijke periode en 

turbulente tijden door. 

Verplicht binnen moeten blijven en verstoken van 

onze normale en sociale contacten hebben wij 

postzegelverzamelaars tenminste nog onze mooie 

hobby. 

Eindelijk tijd om achterstallig onderhoud te plegen in 

onze verzameling, ordening aanbrengen en wellicht 

iets nieuws te ontwikkelen of in het kader van onze 

verzameling uitgestelde klusjes te doen. 

Het is op dit moment nog onduidelijk welke 

maatregelen, vanuit de overheid, na 28 april a.s. 

worden versoepeld en/of gehandhaafd. Ook is 

onduidelijk hoe de zogenaamde 1 1/5 meter 

maatregel tijdens ledenbijeenkomsten kan worden 

geïmplementeerd en gehandhaafd. 

Vanwege deze onduidelijkheid en het feit dat de 

meeste van onze leden tot de risicogroep behoren van 

het Corona virus heeft het Bestuur besloten om ALLE 

LEDENBIJEENKOMSTEN tot en met het zomerreces 

niet door te laten gaan. 

Dit betekent dat, onder voorbehoud van verdere 

ontwikkelingen, in september gestart wordt met het 

normale programma. De voorjaars ALV van 28 april zal 

dan gelijk met de najaars ALV op 27 oktober worden 

georganiseerd.  

Bij nieuwe ontwikkelingen, gerelateerd aan het 

organiseren van ledenbijeenkomsten en Corona,  

informeren wij u via de website en via e-mail. 

Indien u niet over de mogelijkheid beschikt de website 

te raadplegen dan adviseren wij u telefonisch contact 

op te nemen via telefoonnummer 06-50895044 

Wij wensen u veel sterkte en een goede gezondheid 

toe in deze moeilijke periode waar we ons in 

bevinden. 

Het Bestuur van de PVBreda 

Ledenavonden en ruilbeurzen 2020 

Voor in de agenda:  De volgende ledenbijeenkomsten  

en ruilbeurzen zijn nu gepland onder voorbehoud: 

Dinsdagavond in “De Vlieren”: 

28 april (afgelast), 26 mei (afgelast), 30 juni (afgelast), 

29 september, 27 oktober (ALV), 24 november en met 

de jaarlijkse bingo 15 december. 

Zaterdagmiddag in “De Blaker”:                                                                                      

18 april (afgelast), 16 mei (afgelast), 20 juni (afgelast), 

19 september, 17 oktober, 21 november en 19 

december.                 

Zondagochtend In het clubhuis “ De Toss”: 

3 mei (afgelast), 7 juni (afgelast), 6 september, 4 

oktober, 1 november en 6 december.  

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

de meest actuele data en overige informatie! 

 

Rondzendverkeer  

Het Bestuur heeft het besluit genomen door te gaan 

met het rondzendverkeer voor zowel Nederland als 

Buitenland. Wie hier niet aan mee kan doen wordt 

gevraagd dit tijdig aan de rondzendleider door te 

geven.  

Het afgeven van de rondzenddoos kan eenvoudig met 

in achtname van afstand door de doos voor de deur te 

zetten en de ontvanger deze te laten pakken waarbij 

1,5 meter  afstand wordt gehouden. 

 

Overige evenementen  

Evenementen op postzegelgebied voor de rest van het 

jaar zijn opgenomen in het maandblad filatelie. Als u 

van plan bent deze te bezoeken kunt u het beste met 

de organisatie van zo’n evenement contact opnemen 

zodat u niet voor een dichte deur komt te staan! 
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