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Geachte leden,

De laatste bijeenkomst voor de zomervakantie staat gepland op:

Maandagavond 04 juni 2018
Bent u niet in de gelegenheid om deze bijeenkomst te bezoeken, dan wensen wij u een goede zomerperiode met voldoende
zonneschijn en lekker zomerweer en hopen u dan begin september op de eerstvolgende verenigingsavond te kunnen
verwelkomen.
De verenigingsavonden vinden plaats in “De Heul”, Nieuwe Hoven 143 te Gorinchem. Aanvang 20.00 uur.
Een prachtige locatie met goede verlichting en voldoende parkeergelegenheid en waar ook de mensen die niet al te goed ter
been zijn met behulp van een lift op de juiste plaats kunnen komen. De zaal gaat om zeven uur open en sluit weer om een
uur of tien.

De resterende verenigingsavonden in het jaar 2018 zullen gaan plaatsvinden op de maandagavonden:
03 september – 01 oktober – 05 november en 03 december 2018.
Als lid van de Gorinchemse postzegelvereniging bent u ook van harte welkom op de clubavonden van de “Philatelist”
te Hardinxveld. Deze vinden plaats in centrum ’t Hart (voorheen Drijvershof), Nassaustraat 6 te Boven-Hardinxveld.
Onze Hardinxveldse buurvereniging heeft nu een zomerstop tot in september. Nieuwe datums zijn helaas voor de
komende periode vanaf september 2018 nog niet bij ons bekend.

CONTRIBUTIE 2018
Vanaf heden kunt u de contributie over het jaar 2018 betalen. Het bedrag is dit jaar niet verhoogd en blijft
dus € 37,00. (+ eventueel € 6,00 voor degene welke de convocatie maandelijks per post ontvangen). Na 1
juli 2018 wordt de contributie automatisch verhoogd met € 5.00 wegens te maken aanmaningskosten.
Graag nu overmaken maar bij voorkeur contant betalen op één van de komende verenigingsavonden.
IBAN rekening: NL24INGB0003104752 t.n.v. Penningmeester postzegelvereniging Gorinchem en omstreken.
Per adres: Spindermolen 1, 3371 RN Hardinxveld-Giessendam.
RONDZENDINGEN
IBAN rekening: NL24INGB0003104752 t.n.v. Penningmeester Postzegelvereniging Gorinchem e.o.
Boekjes kunnen worden ingeleverd en afgehaald op de verenigingsavond of in overleg met de rondzendcommissaris.
Vriendelijk verzoek van de penningmeester rondzendingen:
Bij gecombineerde betalingen van verschillende rondzendnummers graag per rondzending vermelden: het nummer
van de rondzending met het totaalbedrag van de uitname uit de betreffende rondzending.

MEDEDELINGEN AAN ALLE LEDEN:
AFSCHAFFING BONDSPAS
De KNBF-Bondspas welke u jaren geleden verstrekt werd door de vereniging, had een oorspronkelijke geldigheid tot mei
2016 en werd destijds voor onbepaalde tijd verlengd. Aangezien er nu geen verdere voordeelregelingen meer aan de pas
gekoppeld zijn is de bondspas vanaf 01-01-2018 afgeschaft. De pas kunt u nu dus zelf vernietigen.

REGELS VOOR INBRENG VEILINGKAVELS VOOR DIRECTE VERKOOP
Op de laatste ledenvergadering hebben we gemeld dat we het aantal vaste veilingkavels terug brengen naar 25 stuks per
avond. Echter het komt regelmatig voor dat er stockboeken of mappen met zegels worden ingebracht om te veilen.
Nu is er de mogelijkheid dat deze direct (dus op dezelfde verenigingsavond) geveild kunnen gaan worden. Echter er zijn
enige spelregels: Het kavel (of kavels) moeten uiterlijk 20 minuten voor aanvang van de clubavond ingeleverd worden. Dus
tot uiterlijk 19.40 uur kunt u deze bij Dhr. Kroon inleveren. Op deze manier krijgen de belangstellende leden genoeg tijd om
het (de) kavel(s) te bekijken en kan het bestuur de administratie doen. Ook worden er maar maximaal 5 kavels per
clubavond toegevoegd. Betere losse kavels worden niet spontaan verkocht, alleen stockboeken en/of mappen met zegels.

