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                                    MEDEDELINGEN AAN ALLE  LEDEN: 
Geachte leden,  

We nemen aan dat u het nieuws op radio en televisie volgt aangaande regeringsmaatregelen om het coronavirus in te 

dammen. Het bestuur stuurt u nu persoonlijk deze brief met mededelingen over de vereniging, zodat u op de hoogte bent 

van het hopelijk tijdelijke wel en wee van de vereniging tijdens de huidige Covid-19 pandemie. 
 

Afgelasting van clubavonden in de wintermaanden: 

Opnieuw is er het regeringsadvies om bewegingen buitenshuis te beperken. Omdat ook de belangstelling voor de recent 

gehouden clubavonden minimaal was, heeft het bestuur daarom gemeend om de clubavonden in de wintermaanden 

december 2020 en januari en februari 2021 niet te laten plaatsvinden. Begin februari 2021 zullen we opnieuw bekijken hoe 

de situatie wat betreft het coronavirus dan is en/of de eerstvolgende clubavond van 1 maart 2021 dan veilig zou kunnen gaan 

plaatsvinden. 
 

Ledenjaarvergadering: 

De gebruikelijke ledenjaarvergadering welke normaal in februari plaatsvindt, is nu voorlopig verplaatst naar maandagavond 

3 mei 2021. Een uitnodiging tot bijwonen van deze jaarvergadering kunt u dan in april verwachten. 
 

Agenda met clubavond datums gepland voor het jaar 2021:  

Voorlopig heeft het bestuur de volgende maandagavonden vastgelegd voor het houden van de clubavonden: 1 maart – 12 

april (i.v.m. Pasen de tweede maandag) – 3 mei – 7 juni en na de zomerstop dan 6 september – 4 oktober – 1 november en 6 

december 2021. 
 

Rondzendingen kunnen met het huidige bestaande overdrachtsprotocol gewoon doorgaan.  
 

                                                                              CONTRIBUTIE 2021 

Vanaf 01 Januari 2021 kunt u de contributie over het jaar 2021 betalen. Het bedrag is voor het vijfde 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. Na 1 juli 2021 wordt de contributie automatisch verhoogd met  € 

5.00  wegens te maken aanmaningskosten. Graag  overmaken vanaf 01 Januari 2021 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.  
 

                                                                  DRINGEND GEZOCHT:  

                       BESTUURSLID VOOR DE ADMINISTRATIE VAN DE RONDZENDINGEN 
Het bestuur is dringend op zoek naar iemand die per 01 januari 2021 de administratie van de rondzendingen wil gaan 

verzorgen. Het betreft het controleren en verwerken van de uitname rondzendkaarten en deze in te boeken in een excel 

computerbestand. Ook het uitbetalen van de boekjes aan de inzenders behoort tot de werkzaamheden. Er zijn enige 

clubleden benaderd maar niemand werd helaas bereid gevonden. Echter er moet een nieuwe administrateur gevonden 

worden. Degene hoeft niet perse lid van de vereniging te zijn wellicht heeft u iemand in uw familie en/of kennissenkring die 

zich hiervoor bereidt toond. Vinden we echter niemand voor deze functie dan denkt het bestuur er over om helaas dan het 

rondzendverkeer te moeten gaan beëindigen, wat zeer spijtig zou zijn. NB: Een voordeel van deze functie is dat de 

administrateur de boekjes als eerste kan inkijken en ook daaruit mag uitnemen. Meer informatie en details over de functie en 

de werkzaamheden kunt u via de secretaris op bovenstaand adres verkrijgen. 
 

                                  HET BESTUUR EN ALLE LEDEN WENSEN U EN UW FAMILIE 

                      PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GOEDE JAARWISSELING. 
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