Website: www.pzvgo.nl
Secretariaat: Jerry Hoegee, Brunellaan 42, 4143 EG Leerdam, tel: 0345-612644, Email: pvgorinchem@hetnet.nl
NBFV vereniging 031. Ingeschreven bij de kamer van koophandel Rivierenland onder nummer 40322296.

MEDEDELINGEN AAN ALLE LEDEN.
Geachte leden,
We leven nu nog steeds in een periode met veel onzekerheden over wat wel of niet doorgang kan vinden zoals bij onze
vereniging de geplande clubbijeenkomsten in 2021 wel veilig plaats kunnen vinden. Doordat we ervan uitgaan dat de
meeste van onze leden nu 2x gevaccineerd zijn en we mede voor een ieders veiligheid ons aan de gestelde regels willen
houden zoals vooral toch nog enige afstand houden van elkaar, willen we toch opnieuw een begin maken met onze
bijeenkomsten, echter in september dan als proef nog volgens het oude ingestelde zaalprotocol uit 2020.
Als het goed gaat hopen we de volgende geplande bijeenkomst te houden op:
Maandagavond – 6 september 2021. Echter wel met speciale corona maatregelen en dus met voldoende te
houden afstand en ruimte aan de tafels. Zie hiervoor de aparte opgestelde zaalregels elders op de internetsite. Bent u van
plan deze avond te bezoeken geef u dan bij voorkeur per email op bij het secretariaat.
BELANGRIJK: Is er echter onvoldoende belangstelling van de leden voor de september bijeenkomst dan houdt het bestuur
de mogelijkheid open om de clubavond niet door te laten gaan en zult u deze afgelasting uiterlijk zaterdag 4 september
persoonlijk vernemen via de wijze waarop u zich aangemeld heeft. We verwachten dat naast de bestuursleden deze
avond zich dan ook minimaal 8 andere leden opgeven.
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.
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 in 2021: 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.

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.
Wij weten nu niet of hun clubavonden doorgaan, maar ook of leden van onze vereniging wel welkom zijn, dus zie
hun website.

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 van de 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.

