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Geachte leden, 

 

De laatste bijeenkomst voor de zomervakantie staat gepland op:  
 

                                Maandagavond 03 juni 2019 
 

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 half acht open en 

sluit weer om een uur of tien.  
 

De andere verenigingsavonden in 2019 zullen gaan plaatsvinden op de maandagavonden: 02 September – 07 

Oktober – 04 November en 02 December. 
 

LET OP: Als lid van de Gorinchemse postzegelvereniging bent u ook van harte welkom op de clubavonden van de 

“Philatelist” te Hardinxveld. Deze vindt plaats in centrum ’t Hart (voorheen Drijvershof), Nassaustraat 6 te Boven-

Hardinxveld op maandagavond 20 mei 2019, daarna heeft men daar al een zomerstop tot in september. 
Vanaf 19.30 uur bent u daar welkom. De aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.  
 

                                                                 CONTRIBUTIE 2019 

Vanaf 01 Januari kunt u de contributie over het jaar 2019 betalen. Het bedrag is voor het derde jaar op rij 

opnieuw niet verhoogd en blijft dus  € 37,00. Echter de kosten voor de postverzending van de convocatie 

zijn door de toegenomen portokosten nu vastgesteld op € 8,00 voor degene, welke deze maandelijks per 

post ontvangen. Na 1 juli 2019 wordt de contributie automatisch verhoogd met  € 5.00  wegens te maken 

aanmaningskosten.  Graag  overmaken vanaf 01 Januari 2019 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.  
 

                                                                  RONDZENDING:  

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 rondzending: 

Bij gecombineerde betalingen van verschillende rondzendnummers graag per rondzending vermelden: het nummer 

van de rondzending met het totaalbedrag van de uitnamen uit de betreffende rondzending.  

 

                                    MEDEDELINGEN AAN ALLE  LEDEN: 
 

  DRINGEND GEZOCHT: VEILINGKAVELS EN RONDZENDBOEKJES 
 

Op de website staat nu onder de rubriek: veiling, een link naar het "formulier in te leveren kavels". Dit is een blanco 

formulier welke u kunt uitprinten om daar de bijzonderheden van uw veilingkavels op te omschrijven en deze bij het kavel 

te voegen. Maakt u deze kavels bij voorkeur zelf klaar, zodat onze veilingmeester Dhr. Kroon het wat makkelijker heeft bij 

het samenstellen van de maandelijkse veiling. Goede kavels zijn nog steeds welkom, evenals goede rondzendboekjes. 

Weet u iemand van buiten de vereniging die rondzendboekjes maakt en deze graag bij een andere vereniging wil 

laten lopen? Laat u dit dan aan het bestuur weten. De vereniging kan altijd goede rondzendboekjes gebruiken. 
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