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Geachte leden, 
 

De eerste vergadering in het nieuwe verenigingsseizoen had met 20 leden een goede opkomst. Het bestuur hoopt 

dat u bij de komende clubavond ook weer aanwezig zal zijn. De volgende bijeenkomst staat gepland op: 
 

                             Maandagavond 03 Oktober 2022 
 

Op deze avond hopen we weer een Quizavond te houden, welke vanwege corona al enige jaren niet meer 

gehouden kon worden. Voor de beste speler(s) zullen we enige leuke postzegelprijsjes beschikbaar hebben. Ook 

houden we deze avond weer een 50 cent verloting met daarin enige betere postzegelprijzen. 
 

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 resterende verenigingsavonden van 2022 staan gepland op de maandagavonden: 07 november en 05 

december 2022. 
 

                                          DE HARDINXVELDSE POSTZEGELCLUB  
De laatste clubavond van onze Hardinxveldse zustervereniging heeft in mei 2022 plaats gehad. Helaas heeft deze 

vereniging besloten zichzelf op te moeten heffen, voornamelijk wegens gebrek aan bestuursleden. 

 

                                                                 CONTRIBUTIE 2022 

U kunt nu de contributie over het jaar 2022 betalen. Het bedrag is voor het zesde 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, die deze maandelijks per post ontvangen. Na 03 oktober 2022 wordt de contributie 

automatisch verhoogd met  € 5.00  wegens te maken aanmaningskosten. Graag  overmaken maar bij voorkeur 

contant betalen op één van de geplande 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 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.  

 

De vereniging kan nog steeds goede rondzendboekjes gebruiken. Vooral boekjes met mooi 

oud maar ook modern gebruikt Nederland zijn zeer gewild. Ook boekjes met daarin 

modern gebruikt materiaal van voornamelijk westerse landen zijn ook zeer gezocht door de 

deelnemers van de rondzending. 
 

BRENG UW DOUBLETTEN BOEKEN MEE NAAR DE VERENIGING, zodat we onderling kunnen 

ruilen. Vanaf pakweg half acht kunt u al beginnen om uit uw meegebrachte doubletten boeken te ruilen met uw 

medeleden. Op verzoek van enkele leden willen we opnieuw proberen om onderling meer met elkaar zegels te 

ruilen op onze clubavonden, maar daarbij is uiteraard uw inzet gewenst om uw zegelboeken mee naar de 

clubavond te nemen. Van de vereniging staat op iedere tafel een doos met voornamelijk gestempelde zegels 

waarin u naar hartenlust ook kunt zoeken.  
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