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APRIL 2021 - MEDEDELINGEN AAN ALLE LEDEN
Geachte leden,
We nemen aan dat u het nieuws op radio en televisie nog steeds volgt aangaande de regeringsmaatregelen om het
coronavirus in te dammen. Het bestuur stuurt u nu opnieuw persoonlijk deze brief met mededelingen over de vereniging,
zodat u op de hoogte blijft van het wel en wee van de vereniging tijdens de huidige voortdurende Covid-19 pandemie.
Afgelasting van clubavonden in de komende maanden:
Nog steeds bestaat er het regeringsadvies om bewegingen buitenshuis te beperken. Omdat we een minimale belangstelling
voor de komende clubavonden verwachten, heeft het bestuur daarom gemeend om de clubavonden gepland in de maanden
april, mei en juni 2021 niet te laten plaatsvinden. De vaccinatiecampagne verloopt stroef waardoor het ook nog enige tijd zal
duren voordat we allemaal een, eerste en/of tweede, prik gehad hebben en daarmee dan iets makkelijker en ook veiliger
naar een clubbijeenkomst kunnen komen.
Agenda met datums van de clubavonden gepland voor het jaar 2021:
Voorlopig heeft het bestuur de volgende maandagavonden vastgelegd voor het houden van de clubavonden na de normale
zomerstop: 6 september, 4 oktober, 1 november en 6 december 2021.
Ledenjaarvergadering:
De gebruikelijke ledenjaarvergadering welke normaal in februari plaatsvindt en eerder voor mei gepland was, hebben we
nu verplaatst naar maandagavond 4 oktober 2021. Als deze datum inderdaad doorgang kan vinden ontvangt u van ons
per post in september een uitnodiging.
Rondzendingen:
Deze kunnen gewoon doorgaan met het huidige bestaande overdrachtsprotocol.

CONTRIBUTIE 2021
Voor zover u dat nog niet gedaan heeft, kunt u de contributie over het jaar 2021 alsnog overmaken (contante betaling
tijdens één van de nog te houden vergadering blijft ook mogelijk). Het bedrag is voor het vijfde jaar op rij opnieuw niet
verhoogd en blijft dus € 37,00. Er worden dit jaar geen kosten voor de postverzending van de convocaties in rekening
gebracht omdat de meeste verenigingsavonden tot op heden geannuleerd zijn en deze portokosten reeds het vorige jaar zijn
betaald. De gebruikelijke kosten voor een aanmaning, voor het te laat betalen van de contributie, vervallen dit jaar uiteraard
ook. U kunt de contributie overmaken op rekening: NL24INGB0003104752 t.n.v. Penningmeester postzegelvereniging
Gorinchem en omstreken, per adres: Spindermolen 1, 3371 RN Hardinxveld-Giessendam.

ADMINISTRATIE VAN DE RONDZENDINGEN
Wat betreft de vacature voor de administratie van de rondzendingen heeft de heer Jerry Hoegee zich aangemeld om deze
functie voorlopig op zich te nemen, naast zijn secretariaatsfunctie. We zijn blij dat dit tijdelijk opgelost is, want de
rondzendingen zijn een belangrijke bijdrage aan het levend houden van onze vereniging. Als we wat meer in normale tijden
komen, waardoor de vereniging en de samenleving weer beter kunnen gaan functioneren, zullen we gaan bekijken of we
mensen kunnen benaderen voor een bestuursfunctie. Heeft u interesse laat het ons weten.

HET BESTUUR WENST ALLE LEDEN EN FAMILIE
FIJNE PAASDAGEN TOE ONDANKS DEZE MOEILIJKE TIJD.

