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Geachte leden, 
 

We staan aan de vooravond van de ledenvergadering. Het bestuur zal deze avond verslag doen en verantwoording afleggen 

over het wel en wee van de vereniging in het moeilijke coronajaar 2020 en de helaas beperkte plannen voor het komende 

jaar 2022 bekend maken. Een goede stap in een positieve richting was de grote opkomst bij de september bijeenkomst van 

maar liefst 16 leden. 
 

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op:  
 

                             Maandagavond 04 oktober 2021 
 

NB: Alleen leden van de Gorkumse vereniging hebben “stemrecht”, maar iedereen is welkom deze avond. 
 

Enkele agendapunten van deze avond zijn:  

Jaarverslag van de Secretaris – Penningmeester  en  Rondzenddienst. Rapportage kascontrolecommissie.  Verkiezing 

bestuursleden. De volledige agenda en een overzicht van de financiën over 2020 zijn deze avond, voor alle aanwezige leden 

beschikbaar in de zaal. Aftredende bestuursleden zijn voor dit jaar 2021: Dhr. Jerry Hoegee (Secretaris en 

Rondzendadministratie) welke herkiesbaar is en dhr. Jan Kouveld (Rondzendcommissaris) welke niet herkiesbaar zal zijn. 

Echter (tegen) kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter voor aanvang van de ledenvergadering. Ook zijn er kleine 

wijzigingen nodig in het huishoudelijk reglement, waarover u deze avond uw mening kunt geven en er dan ook over 

gestemd kan worden. 
 

Deze avond zal er een eenmalige terugkeer zijn van een grote gratis verloting, waardoor ieder aanwezig lid 

met een postzegelprijs naar huis zal gaan! 
 

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 voor het jaar 2021 staan gepland op de maandagavonden: 01 november en 

06 december 2021. 
 

                 VERENIGINGSAVONDEN VAN DE HARDINXVELDSE POSTZEGELCLUB  
Als lid van de Gorkumse 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 clubavonden wel doorgaan, maar ook of leden van onze vereniging wel welkom zijn, dus hou 

hun website in de gaten. 

                                                                              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.  
 

                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.  
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