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Geachte leden, 
 

De laatste bijeenkomst van het jaar 2019 zal traditie getrouw als we zijn, opgevrolijkt gaan worden met boterletter op de 

tafels. Het is maar dat u dit weet, zodat u er met uw avondmaaltijd rekening mee zou kunnen houden. Ook traditie: een 

vijftal bingo ronden met diverse filatelistische en zeker ook niet filatelistische prijzen. Opnieuw dit jaar  niet meer met de 

balletjes maar via een computertrekking. We hopen deze laatste bijeenkomst  weer gezellig te laten verlopen op:  
 

                             Maandagavond 02 december 2019 
 

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 verenigingsavonden in het nieuwe jaar 2020 staan gepland op de maandagavonden: 06 januari  – 03 februari 

(ledenvergadering)  – 02 maart– 06 april  – 18 mei  (Let op : dit is de 3
e
 maandag in mei hierdoor vervalt de 

juni bijeenkomst) en na het zomerreces: 07 september – 05 oktober – 02 november en 07 december 2020. 
 

                 VERENIGINGSAVONDEN VAN DE HARDINXVELDSE POSTZEGELCLUB  
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 

op de maandagavonden: 18 november  en 16 december  2019. Vanaf 19.30 uur bent u welkom,  de vergadering start 

om 20.00 uur.  

                                                                 CONTRIBUTIE 2019  
Heeft u de contributie van dit jaar 2019 nog niet voldaan? Helaas is de contributie vanaf nu over het jaar 2019 

verhoogd naar € 42.00. Na 1 juli wordt de contributie namelijk ieder kalenderjaar automatisch verhoogd met € 5.00  

wegens te maken aanmaningskosten.  Graag nu (alsnog) overmaken of bij voorkeur contant betalen op één van de 

komende verenigingsavonden. 

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.  
 
 

 Bent u niet in de gelegenheid om deze bijeenkomst te bezoeken dan wenst het bestuur en alle leden u: 
 

                                  Prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling. 
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