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Geachte leden,

De laatste bijeenkomst van het jaar 2022 zal traditie getrouw als we zijn, opgevrolijkt gaan worden met boterletter
op de tafels. Het is maar dat u dit weet, zodat u er met uw avondmaaltijd rekening mee zou kunnen houden. Ook
traditie: een vijftal bingo ronden met diverse filatelistische en zeker ook niet filatelistische prijzen. Opnieuw dit
jaar niet meer met de balletjes maar via een computertrekking. We hopen deze laatste bijeenkomst van 2022 weer
gezellig te laten verlopen op:

Maandagavond 05 December 2022
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 verenigingsavonden in het nieuwe jaar 2023 staan gepland op de maandagavonden: 02 januari – 06 februari
(jaarvergadering) – 06 maart – 03 april – 01 mei – 05 juni – 04 september – 02 oktober – 06 november en 04
december 2023.
De HARDINXVELDSE POSTZEGELCLUB heeft zich nu helaas opgeheven.
CONTRIBUTIE 2022
U kunt nog steeds de contributie over het jaar 2022 betalen. Het bedrag werd voor het zesde jaar op rij niet
verhoogd en bleef dus € 37,00. De kosten voor de postverzending van de convocatie bleef dit jaar ook
onveranderd op € 8,00 voor degene, die deze maandelijks per post ontvangen. Na 03 oktober 2022 werd 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.
MEDEDELINGEN:
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.
GEZOCHT: Dhr. Osté heeft op de oktober vergadering uitgelegd dat er heel veel variëteiten bestaan van de
DECEMBERZEGELS 2003. Hij zoekt er nog heel wat. Heeft u hiervan dubbele gestempelde zegels in uw
boeken, dan zou hij deze graag thuis op het gemak willen bekijken/vergelijken. Uiteraard krijgt u de zegels terug,
welke niet nodig zijn. Wilt u uw beschikbare zegels hiervoor in een zakje doen, met op een briefje daarbij dan uw
naam (en evt. adres) voor retournering. Verdere details op de verenigingsavond bij Dhr. Osté.
WEBSITE: Vorige maand heeft ons lid Jan van der Born een uitleg gegeven over zijn nieuwe website
www.natuurpostzegels.com Dit is een eigen gemaakte website met thematische stukken uit eigen verzameling.
Zeer aanbevelenswaardig om deze eens te bezoeken en door te nemen.

BENT U NIET IN DE GELEGENHEID OM DEZE BIJEENKOMST TE BEZOEKEN, DAN WENST
HET BESTUUR EN ALLE LEDEN U ALVAST:

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GOEDE JAARWISSELING.

