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Aan de besturen van de aangesloten verenigingen
Het bestuur van de KNBF wenst u een voorspoedig en gelukkig 2018.

In deze eerste Bondsbrief van 2018 vragen wij graag uw aandacht voor de volgende
onderwerpen:
1. Gegevens Bondsbureau
2. Verslag regioraad 21 oktober 2017 (zie bijlage)
3. Intrekken Bondspas
4. Deelname Philexnam 2018
5. Flyer: Wat doet de Bond voor U. (zie bijlage)

1. Gegevens Bondsbureau.
Zoals u weet zijn wij druk bezig met de verhuizing van het Bondsbureau, de
Bondsbibliotheek het Audio Visueel Centrum en de Bondskeuringsdienst.
Per 1-1-2018 had dit zijn beslag moeten krijgen.
In verband met de nog uit te voeren inspectie door de Gemeente Houten en de
VeiligheidsRegio Utrecht (VRU), welke de gebruiksvergunning moeten afgeven,
zijn wij nog niet op de nieuwe locatie open.
De activiteiten van het Bondsbureau worden nog tijdelijk op de Zeelantlaan uitgevoerd, maar
worden zo spoedig mogelijk overgebracht naar Houten.
Indien u ons wilt bezoeken, graag vooraf even bellen, zodat wij u kunnen doorgeven waar u
op dat moment terecht kunt.
De Bondsbibliotheek in Baarn is definitief gesloten en zal z.s.m. na afgifte vergunning in
weer op de woensdagen opengaan in Houten. Alle boeken zijn inmiddels overgebracht naar
Houten.
De postbus in Utrecht is vervallen.
U kunt uw post gewoon sturen naar:
KNBF
Nieuwe Schaft 23
3991 AS Houten
LET OP:
In de publicatie van het telefoonnummer in de vorige Bondsbrief zit een foutje.
Ons is een onjuist nummer doorgegeven.
HET JUISTE TELEFOONNUMMER IS : 030-3075469
Wij zijn gewoon op dit nieuwe nummer bereikbaar.
Het mailadres blijft gelijk: knbf@knbf.nl en ook de website blijft www.knbf.nl
Openingstijden Bondsbureau: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 tot 16.00 uur.
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2. Verslag regioraad 21 oktober 2017 (zie bijlage)
Bijgaand treft u het verslag aan van de op 21 oktober 2017 tijdens de Postex gehouden
Regioraadvergadering.
De volgende Regioraadvergadering vindt plaats op 10 maart 2018 op het nieuwe
Bondsbureau, Nieuwe Schaft 23 te 3991 AS Houten.
Een uitnodiging met bijbehorende stukken zult u tijdig ontvangen.

3. Afschaffing Bondspas
De KNBF-Bondspas had een oorspronkelijke geldigheid tot mei 2016.
Deze hebben wij destijds voor onbepaalde tijd verlengd.
Aangezien er geen verdere voordeelregelingen meer aan de pas gekoppeld zijn en de
voorraad passen op is, wordt de Bondspas vanaf 01-01-2018 afgeschaft.
Verenigingen die evenementen organiseren waarbij zij korting verlenen voor houders van
een Bondspas adviseren wij om een andere regeling te treffen.
Voor al uw vragen of nadere informatie kunt u terecht bij het Bondsbureau KNBF,
Nieuwe Schaft 23, 3991 AS Houten, telefoon 030-3075469, e-mail bondsbureau@knbf.nl.
3.Deelname Philexnam 2018, Namen, België
Van 24 t/m 26 augustus 2018 zal in Namen, België de tentoonstelling Philexnam 208 worden
gehouden.
Dit is een Belgische Nationale Tentoonstelling, waarbij Nederland is uitgenodigd om 200
kaders te vullen, waarbij alle klassen zijn toegestaan: Traditionele filatelie, Postgeschiedenis,
Fiscale filatelie, Maximafilie, Postwaardestukken, Open Filatelie, Thematische filatelie, Eén
kader, Jeugdfilatelie, Astrofilatelie, Literatuur en Prentbriefkaarten.
Nederland zal tevens 2 (Franstalige) juryleden afvaardigen.
Hoewel deze tentoonstelling slechts anderhalve week na de tentoonstelling in Praag
plaatsvindt, is het een mooie gelegenheid om relatief dichtbij uw collectie te tonen aan een
buitenlands publiek.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Philexnam:
http://www.philandria.eu/?q=philexnam2018
U kunt zich tot 31-01-2017 opgeven via het Bondsbureau: tel 030-3075469 of info@knbf.nl
4. Flyer “Wat doet de Bond voor u?”
Om u te ondersteunen bij vragen over de KNBF is een nieuwe flyer ontwikkeld. Deze treft
U bijgaand aan en geeft in vogelvlucht een kleine opsomming van zaken waar de KNBF voor
staat.

Bondsbestuur KNBF
Houten, 25 januari 2018
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