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Ontwikkelingen i.v.m. het Corona virus  

Beste leden, 

Gelukkig zijn we weer in staat, na de intelligente 

lockdown, om voor u, onze leden,  bijeenkomsten te 

gaan organiseren maar wel met een aantal 

voorwaarden die wij hieronder verder zullen 

toelichten. 

Voor de bijeenkomsten in clubhuis “De Toss” hebben 

we helaas geen goed nieuws, deze zijn in ieder geval  

tot het einde van dit jaar afgelast, in overleg met de 

beheerder, omdat de ruimte onvoldoende is om aan 

de corona maatregelen van de overheid te kunnen 

voldoen. 

De bijeenkomsten in “De Blaker” gaan wel weer door 

met de volgende extra maatregelen: 

1. Uw naam en telefoonnummer wordt bij 

binnenkomst door de beheerder genoteerd; 

2. Graag uw handen ontsmetten; 

3. Er mogen maximaal 30 bezoekers tegelijkertijd 

binnen zijn. 

De ledenbijeenkomsten”, waaronder ook de ALV, in 

“De Vlieren” gaan ook weer door met de volgende 

extra maatregelen: 

1. Uw naam en lidnr. worden bij binnenkomst in 

de zaal genoteerd, door een bestuurslid, en u 

ontvangt een veilingnummer; 

2. Graag uw handen ontsmetten; 

3. De veilingkavels zijn al vanaf 19:00 te 

bezichtigen waarbij de 1 ½ meter afstand  

tussen de bezichtigers bewaard moet blijven; 

4. Het afrekenen van de veiling kan alleen via 

PIN! en op afroep van uw veilingnummer; 

5. Blijf zo veel mogelijk zitten; 

6. Hou ook rekening met elkaar en afstand bij 

het bestellen van uw consumpties; 

7. Een mondkapje dragen mag maar is niet 

verplicht. 

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”: 

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

de jaarlijkse bingo 15 december. 

Zaterdagmiddag in “De Blaker”:                                                                                      

19 september, 17 oktober, 21 november en 19 

december.                 

Zondagochtend In het clubhuis “ De Toss”: 

6 september (afgelast), 4 oktober (afgelast), 1 

november (afgelast) en 6 december (afgelast).  

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

de meest actuele data en overige informatie! 

Agenda ALV dinsdag 27oktober 2020  

Start om 19:00 (i.v.m. bezichtiging kavels) 

1. Opening door de voorzitter, mevrouw Erica 
Mooijekind. Combinatie van voorjaars- en 
najaarsvergadering; 

2. Huldiging Jubilarissen; 
3. Verslag van de algemene ledenvergadering 

van 29 oktober 2019; 
4. Verantwoording jaarrekening 2019: 

a) Presentatie cijfers door de 
penningmeester; 

b) Voorstel van het bestuur m.b.t. het 
exploitatieresultaat; 

c) Verslag kascommissie; 
d) Voorstel van het bestuur aan de ALV om 

decharge te verlenen voor de 
jaarrekening. 

5. Benoemen kascommissie; 
6. Begroting 2021; 
7. Attractiever maken van de 

ledenbijeenkomsten; 
8. Veiling gevolgd door de afrekening van de 

verkochte kavels; 
9. Verloting; 
10. Rondvraag en sluiting. 
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Concept notulen ALV  29 oktober 2019 

Om 19.30 uur aanvang van de vergadering. 

Aanwezig: 28 leden inclusief bestuur. 

Opening door de voorzitter mevrouw E. Mooijekind.. 

De prijs voor het Maandblad Filatelie is ook voor 2020 

gelijk gebleven.  

In Etten-Leur vindt de jaarlijkse West-Brabantse 

postzegelbeurs plaats. Ditmaal georganiseerd door 

Philatelica West-Brabant te Etten-Leur. 

Op 19, 20 en 21 maart is in de Brabanthallen in Den 

Bosch de postzegeltentoonstelling Hertogpost 2020. 

Voor onze leden is een zakje met spaarplaatsje 

beschikbaar. 

Dit jaar hebben wij slechts 1 jubilaris, de heer Van 

Diepen, die door de voorzitter de plaquette voor 25 

jaar lidmaatschap krijgt uitgereikt. Ook mevrouw Van 

Diepen wordt niet vergeten en krijgt een bloemetje. 

De heer Van Diepen vertelt dat 25 jaar geleden hij als 

lid toetrad gelijk met de heren Touw en Kielman en 

herdenkt deze inmiddels overleden leden. 

De heer C. Mertens heeft de Cramerus onderscheiding 

uit handen van de voorzitter ontvangen. Dit vanwege 

zijn grote verdiensten voor onze vereniging en de 

Baronie. Hij was blij verrast en ontving een bloemetje 

voor zijn thuisfront. 

Het verslag van de ALV van 30 april 2019 wordt 

goedgekeurd. 

De penningmeester licht de begroting 2020 uitgebreid 

toe middels een power-point presentatie. 

De vragen over frankeerkosten en hoe deze te 

verminderen antwoordt hij om nog meer gebruik te 

kunnen maken van e-mail adressen. Dit niet alleen 

voor de frankeerkosten maar ook de druk en 

inktkosten. De vergadering dankt hem voor zijn 

presentatie en stemt in met de begroting voor 2020. 

Dit geldt eveneens voor de vaststelling van de 

contributie voor het jaar 2020 die ongewijzigd 30 euro 

blijft. 

De bijeenkomst wordt beëindigd met de veiling en 

handel en gaat ieder huiswaarts. 

 

 

 

Jubilarissen 2020  

40 jaar 

de heer A. Foudraine 

de heer J. G. Groen 

de heer J.M.A. de Monte 

25 jaar 

mevr. C.M. van Diesen – van Beek 

mevr. M.A.B. van Gils – Vermeulen 

Tijdens de algemene leden vergadering op 27 oktober 
zal de huldiging plaatsvinden. 

Overleden leden 

De heer Broeders 

 

Nieuwe  leden 

Mevr. A de Wit 

De heer D Roels 

De heer Stoop 
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