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Voorwoord van onze voorzitter

Ledenavonden en ruilbeurzen 2020

Beste leden,

Voor in de agenda: De volgende ledenbijeenkomsten
en ruilbeurzen zijn nu gepland onder voorbehoud:

Als u dit leest bevinden we ons nog volop in de corona
pandemie en de beperkingen in ons doen en laten die
dat met zich meebrengt.
Wij hopen dat de beperkingen snel voorbij zullen zijn
en we weer snel naar normaal kunnen gaan, wat dat
dan ook mogen zijn!
We hopen er ook op dat de komende feestdagen toch
op gepaste wijze gevierd kunnen worden en willen u
en uw naasten alvast prettige feestdagen toewensen
en een goed begin voor 2021!
Wij mogen ons ook gelukkig prijzen met onze mooie
hobby, filatelie, die we ondanks corona kunnen blijven
uitoefenen en ook een mooie afleiding is in deze
tijden!

Jaarlijkse Bingo op 15 december
Vanwege de overheidsmaatregel waardoor maar
maximaal 30 personen in één binnenruimte aanwezig
mogen zijn , zullen wij, dit jaar, hier rekening mee
moeten houden met de organisatie van onze bingo:
1. Alleen leden zijn welkom, dus helaas geen
aanhang dit jaar!;
2. Maximaal 30 leden zijn welkom;
3. Aanmelden vooraf is verplicht via:
a. Email: info@pvbreda.nl
b. Tel: 06-50895044
4. Bij overschrijding van het aantal van 30
personen geldt toelating op basis van volgorde
van datum van aanmelding.
5. Er kunnen GEEN consumpties genuttigd
worden, wel zal door ons een flesje water
verstrekt worden!

Contributie 2021
Het contributiebedrag is ongewijzigd gebleven en is
voor alle leden EURO 30,-- per jaar.
De automatische incasso, voor leden die toestemming
hebben gegeven, zal half januari 2021 plaatsvinden.
Alle andere leden zullen een factuur per e-mail of per
post ontvangen omstreeks die periode.
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Dinsdagavond in “De Vlieren”:
Jaarlijkse bingo 15 december.
Zaterdagmiddag in “De Blaker”:
19 december(afgelast).
Zondagochtend In het clubhuis “ De Toss”:
6 december (afgelast).
Zie ook de website: www.pvbreda.nl bij Agenda voor
de meest actuele data en overige informatie!

Ledenavonden en ruilbeurzen 2021
Voor in de agenda 2021: De volgende ledenbijeenkomsten en ruilbeurzen zijn gepland onder
voorbehoud van de Corona maatregelen. Zie hiervoor
ook de website: www.pvbreda.nl bij Agenda voor de
meest actuele data en overige informatie!
Dinsdagavond in de Vlieren:
26 januari, 23 februari, 30 maart (ALV), 27 april, 25
mei, 29 juni, 28 september, 26 oktober (ALV), 23
november en met de jaarlijkse bingo 14 december.
Om de ledenavonden aantrekkelijker te maken voor
alle leden wordt verzocht om een deel van hun
verzameling mee te nemen zodat andere leden
kunnen zien wat u verzameld. Wellicht zijn er leden
die dezelfde thema’s hebben!
Zaterdagmiddag in “De Blaker”:
16 januari, 20 februari, 27 maart, 17 april, 29 mei, 19
juni, 18 september, 16 oktober, 20 november en 18
december.
Zondagochtend in “het clubhuis “De Toss”:
3 januari, 7 februari, 7 maart, 11 april, 2 mei, 6 juni, 5
september, 3 oktober, 7 november n 12 december.
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Concept notulen ALV 27 oktober 2020

Vervolg notulen

Om 19.30 uur aanvang vergadering.

Gevraagd wordt de leden voortaan schriftelijk de
financiële stukken ruim voor de ALV te zenden. Dit
zegt het bestuur toe.

Aanwezig 19 leden.
Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder
welkom bij deze bijeenkomst waarin 2 vergaderingen,
zowel de voorjaarsvergadering als de
najaarsvergadering, gehouden worden.
Dit is een vreemd jaar vanwege de Corona
besmettingen waardoor de ALV bijeenkomst in het
voorjaar moest vervallen. Dit evenals vele
ledenbijeenkomsten. Zij prijst zich gelukkig dat deze
avond de ALV gehouden kan worden. Hoe het in de
rest van het jaar zal gaan is voor ons nog een
vraagteken.
Twee jubilarissen zijn aanwezig.
De heer J.M.A. de Monte (40 jaar) en mevrouw
M.A.B. van Gils (25 jaar). Zij ontvangen de plaquette
die bij het jubileum jaar behoort. Ook worden zij
voorzien van een ruiker bloemen.
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 29
oktober 2019 wordt goedgekeurd.
De penningmeester presenteert de exploitatie cijfers
2019 en licht deze middels sheets toe en doet het
voorstel het resultaat in de balans ultimo 2019 te
verwerken. De kascommissie bestaande uit de heren De
Monte en Verschueren brengen verslag uit van hun
bevindingen en adviseert de vergadering het bestuur
decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2019.
De vergadering is het hiermee eens en onderschrijft dit
met een applaus. De nieuwe kascommissie wordt
benoemd en deze zal bestaan uit de heren De Monte en
Wolters.
Afgesproken wordt nieuwe leden voortaan het boek
125-jaar bestaan van Postzegelvereniging als
welkomstgeschenk te geven.

De heer Remie vraagt naar het ontvangen van het
Maandblad Filatelie. Het staat volgens hem vol met
artikelen die hij niet interessant vindt. PV Breda, één
van de 8 oprichters van de Stichting die het blad bijna
100 jaar geleden liet uitgeven, heeft net zoals vele
verenigingen een contract gesloten voor een collectief
contract voor al haar leden. PV Breda is met drie leden
vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht van de
Stichting. Voorzitter vraagt de heer Remie dat als er
kritiek is op het blad schriftelijk deze door te geven.
Onze leden in de Raad van Toezicht zullen dit
meenemen naar deze raad.
De bijeenkomst wordt besloten met de veiling en de
gebruikelijke verloting.

Overleden leden
De heer G van der Muren

Nieuwe leden
De heer A Kranenborg

Jubilarissen 2021
50 jaar lid:
J.H.P. van der Laken
B.F. van Vlaanderen
P.R.J. Vossenaar

De begroting voor 2021 wordt vervolgens
gepresenteerd en krijgt instemming van de vergadering.

40 jaar lid:
J. Bavinck
M.H. Pieters
F.A. Straver
L.J. Verburg

De contributie voor onze vereniging in 2021 blijft
ongewijzigd. Dit evenals de contributie van de KNBF
en het Maandblad Filatelie.

25 jaar lid:
J.A.M.C.M. Vrins
Tijdens de algemene leden vergadering op 27 oktober
zal de huldiging plaatsvinden.
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