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Geachte leden,
De eerste clubavond van dit seizoen en in coronatijd hebben we achter de rug. Het was voor iedereen wennen op deze
experimentele avond maar ondanks de beperkte middelen en afstand houden, was het een gezellig samen zijn.
De volgende geplande bijeenkomst hopen we te houden op Maandagavond – 05 Oktober 2020 echter wel met
speciale corona maatregelen en dus met voldoende te houden afstand en ruimte aan de tafels. Zie hiervoor de aparte
opgestelde en aangepaste zaalregels elders op de internetsite.
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 andere Gorkumse verenigingsavonden voor het jaar 2020 staan gepland op de maandagavonden 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: 21 september – 19 oktober – 16 november en 21 december 2020. Wij weten nu niet of deze wel
doorgaan, dus zie hun website, maar ook of leden van onze vereniging wel welkom zijn?

CONTRIBUTIE 2020
Vanaf 01 Januari kunt u de contributie over het jaar 2020 betalen. Het bedrag is voor het vierde jaar op rij opnieuw niet
verhoogd en blijft dus € 37,00. De kosten voor de postverzending van de convocatie is dit jaar onveranderd € 8,00 gebleven
voor degene, welke deze maandelijks per post ontvangen. Vanwege corona kunt u nu tot 01 november 2020 de contributie
zonder extra kosten betalen. Vanaf 01 november 2020 wordt de contributie automatisch verhoogd met € 5.00 wegens te
maken aanmaningskosten. Graag dus nu nog overmaken maar 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.

VRIENDELIJK VERZOEK VAN DE ADMINISTRATEUR RONDZENDING:
Wilt u de rondzendkaartjes aan de voorzijde duidelijk voorzien van uw naam en adresgegevens (ook de achterzijde
invullen!). Dit wordt nog wel eens vergeten en zorgt voor veel zoekwerk voor de administratie rondzendingen.
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:
BESTUURSLID VOOR DE ADMINISTRATIE VAN DE RONDZENDINGEN
Het bestuur is dringend op zoek naar iemand die zo spoedig mogelijk de administratie van de rondzendingen wil gaan
verzorgen. Het betreft voornamelijk het controleren en verwerken van de uitname rondzendkaarten en deze in te boeken in
een computer bestand. Ook het uitbetalen aan de boekjes inzenders behoort tot de werkzaamheden. Meer informatie en
details over de functie en de werkzaamheden kunt u bij het bestuur verkrijgen.

DIRECT DE NIEUWE MAANDUITNODIGING EN VEILINGLIJST IN UW MAILBOX:
Zoals besproken op de ledenvergadering in februari willen we u nu ook de mogelijkheid geven om voor iedere clubavond wanneer we
een nieuwe convocatie en veilingkavellijst klaar hebben, deze persoonlijk aan u toe te zenden via de email. Voor zover mogelijk zal dit
plaatsvinden enige dagen na de laatst gehouden clubavond. Om te voldoen aan de privacy wetgeving vragen wij u om dit persoonlijk te
doen op onderstaande wijze. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Stuur dan een email verzoek naar: postz4204@gmail.com
met hierin duidelijk vermeld dat u de uitnodiging graag per email ontvangen wilt. Bijvoorbeeld op deze wijze:
Graag zou ik van u de maandelijkse clubuitnodiging en veilingkavellijst per email ontvangen. Mijn emailadres is: ….. en dan graag ook
uw naam/adres vermelden.

