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Aan de besturen van de aangesloten verenigingen

In Memoriam Hans Kraaibeek 1962-2020
Wij ontvingen het bericht van overlijden van onze voorzitter Johannes Willem (Hans) Kraaibeek op
dinsdag 23 juni te Stadskanaal. Hans was een bevlogen filatelist die als zo velen van ons door zijn
ouders al op jonge leeftijd met het postzegelvirus werd besmet.
In 1990 werd hij attent gemaakt op Postzegelvereniging de Kanaalstreek waar hij direct lid van werd.
In 1991 werd hij daar aangezocht als voorzitter, wat hij tot op heden nog steeds was. In 2009 werd
hij lid van het bestuur van rayon Noord van het toenmalige I.V. Philatelica, hetgeen uitmondde in het
penningmeesterschap in 2012.
Bij de fusie van I.V. Philatelica met de Fil. Ver. de Globe in 2012 werd hij vice voorzitter van het
Samenwerkingsverband Filatelie en functioneerde tot op heden als waarnemend voorzitter voor de
hele organisatie.
Na de bestuurscrisis van 2013 bij de KNBF, trad Hans toe tot het Bondsbestuur in de functie van
vice voorzitter, om dat al snel te verruilen voor die van secretaris begin 2014. Tegelijkertijd trad hij
toe tot het bestuur van het Maandblad voor Filatelie, aldaar werd hij in 2015 tot voorzitter benoemd
hetgeen hij tot op heden nog steeds was.
Tussentijds stak het bestuur van Postzegelvereniging de Kanaalstreek waar Hans deel van uitmaakte,
de helpende hand toe aan de Postzegelclub in Hoogeveen. Daar traden voorzitter, secretaris en
penningmeester aan om de vereniging in stand te houden hetgeen zij tot op heden nog steeds doen.
Begin 2018, toen bleek dat er bij de KNBF geen opvolging voor een nieuwe voorzitter gevonden kon
worden, kandideerde men Hans en hij werd unaniem gekozen.
Vanaf dat moment heeft hij de KNBF ook vertegenwoordigd in de besturen van zowel de Stichting
Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen (GSE) als de Stichting Filatelie. Hij heeft zich daar
onderscheiden als een bekwaam bestuurder en kundig onderhandelaar. Internationaal
vertegenwoordigde hij de KNBF zoals bij de FEPA vergaderingen als bijeenkomsten van het
Multilaterale Verband.
Naast zijn zuiver bestuurlijke verdiensten mag ook zijn grote inzet bij werkzaamheden rond de
verhuizing van het Bondsbureau en de Bondsbibliotheek niet onvermeld blijven.
Medio 2018 werd bij hem kanker geconstateerd maar volgens de specialisten in een goed
beheersbare vorm. Twee maanden geleden vertoonden zich vreemde bijverschijnselen, die van
dergelijke aard waren dat de ziekte onbeheersbaar werd. Wij verliezen in Hans een bevlogen
bestuurder en goede vriend.
Wij wensen zijn familie alle sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.
Bondsbestuur KNBF
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