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Aan de besturen van de aangesloten verenigingen

In deze Bondsbrief vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Regioraad d.d. 20 oktober 2018
100e editie KNBF nieuwsbrief
Siemon Tuin overleden
Novio-Fair 2019 in Nijmegen
Nationale tentoonstelling in Gouda 2019
Contactinformatie Bondsbureau
Verzending verenigingsbladen aan de KNBF
Zaalruimte huren op bondsbureau
Bondsbureau gesloten tijdens de feestdagen

1.
Regioraad d.d. 20 oktober 2018
Tijdens de Postex is de vergadering van de Regioraad gehouden. Het conceptverslag treft u bijgaand
aan. De volgende vergadering van de Regioraad staat gepland op zaterdag 16 maart 2019, locatie
Bondsbureau in Houten.
2.
100e editie KNBF nieuwsbrief
In augustus 2018 heeft de 100e editie van de KNBF nieuwsbrief het levenslicht gezien. Felicitaties
voor de heer Reinder Luinge, de drijvende kracht achter deze Nieuwsbrief en met hem de vele
enthousiaste filatelisten die met enige regelmaat informatieve en prettig leesbare artikelen
aanleveren.
De Nieuwsbrief is een zeer gewaardeerde informatiebron voor leden en niet-leden en mag zich nog
steeds verheugen op een groot aantal abonnees.
3.
Siemon Tuin overleden
Ons bereikte het bericht, dat de heer Siemon Tuin op 23 september j.l. is overleden. Siemon was
landelijk bekend als penningmeester van de KNBF welke functie hij ruim 16 jaar met verve vervuld
heeft. Markant, betrokken, gewaardeerd en wijs zijn begrippen die op hem van toepassing waren.
Lokaal was hij ook zeer actief bij de Filatelistenvereniging “Veendam e.o.”, waar hij onder meer
secretaris en voorzitter was.
In de decemberperiode trad hij ook vaak op als Sinterklaas. Beter gezegd: hij wás dan Sinterklaas.
Wij verliezen in Siemon een goede vriend en betrokken persoon. Wij wensen zijn familie veel sterkte
met het dragen van dit verlies.
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4.
Novio-Fair 2019 in Nijmegen
Filatelistenvereniging Noviopost en Stichting Hertogpost organiseren op 9 en 10 maart 2019 een
internationale postzegelbeurs gecombineerd met een postzegeltentoonstelling in categorie 2 en
propagandaklasse. Tijdens dit evenement wordt op zondag 10 maart het KNBF-Jo Toussainttoernooi
gehouden. Locatie: O.C.Huisman Sporthal, Dennenstraat 25, Nijmegen ( www.noviopost.nl en
www.filafair.nl )
5.
Nationale tentoonstelling 2019 in Gouda
In sportcentrum De Mammoet in Gouda vindt op 18,19 en 20 april 2019 een Nationale
tentoonstelling plaats met als thema “Markante gebeurtenissen”. In verband met de wijzigingen in
de categorieën is de inschrijving verlengd tot 15 december 2018.
Dit evenement wordt gecombineerd met de 26e internationale Brievenbeurs en op zaterdag 20 april
Dag van de Jeugdfilatelie (www.sfeg.nl).
6.
Contactinformatie Bondsbureau
Eind december nemen wij definitief afscheid van het oude pand in Utrecht. Ook de postbus in
Utrecht is vervallen. Helaas wordt er nog steeds post naar deze adressen gestuurd.
Wij vragen daarom nogmaals uw aandacht om onze gegevens in de administraties binnen uw
vereniging te controleren en indien nodig aan te passen, daar uw berichten ons anders niet meer
bereiken.
U kunt uw post sturen naar:
KNBF Bondsbureau
Nieuwe Schaft 23
3991 AS Houten
Overige gegevens/openingstijden:
Telefoon: 030-3075469
E-mail: knbf@knbf.nl en ook de website blijft www.knbf.nl
Openingstijden Bondsbureau: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 tot 16.00 uur.
Het verdient aanbeveling u vooraf telefonisch te melden: 030-3075469.
Openingstijden Bondsbibliotheek: woensdag van 10.00 tot 16.00 uur.
7.
Verzending verenigingsbladen aan de KNBF
Van veel verenigingen ontvangen wij de door hun uitgegeven verenigingsbladen en andere
periodieken. Wij stellen dit zeer op prijs.
In verband met de samenvoeging van Bondsbureau en Bondsbibliotheek in ons nieuwe pand in
Houten, hoeft u voortaan slechts één exemplaar aan ons te sturen:
KNBF Bondsbureau
Nieuwe Schaft 23
3991 AS Houten
Indien u uw uitgiften digitaal heeft, bijvoorbeeld in pdf, kunt u deze voortaan ook digitaal aan ons
inzenden in plaats van per post. Ons mailadres: knbf@knbf.nl
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8.
Zaalruimte huren op het bondsbureau
Voor vergaderingen, bijeenkomsten e.d. van verenigingen (KNBF-leden) is het mogelijk om
zaalruimte te huren in het Bondsbureau in Houten. De kleine onhebbelijkheden waar we in de eerste
maanden van verhuur tegenaan zijn gelopen (o.a. openen voordeur gebouw, verwarming) worden de
komende periode opgelost.
De kleine zaal kost € 17,50 per uur, de grote zaal € 25,00 per uur.
Er mag onbeperkt koffie en thee gebruikt worden tijdens de zaalhuur. Hiervoor wordt € 1,00 per
aanwezige persoon in rekening gebracht.
Daarnaast zijn er blikjes frisdrank verkrijgbaar voor € 1,00 per stuk. Alle gebruikte blikjes moeten op
de lijst die in de zaal aanwezig is worden genoteerd en worden in rekening gebracht.
9.
Bondsbureau gesloten tijdens de feestdagen
In verband met de feestdagen is het Bondsbureau gesloten van vrijdag 21 december 2018 tot en met
1 januari 2019.
Voor spoedeisende zaken kunt u in deze periode contact opnemen met de voorzitter Hans Kraaibeek
(h.kraaibeek@gmail.com of 06-83711729).
Woensdag 2 januari zijn het Bondsbureau en de Bondsbibliotheek weer geopend.

Bestuur en medewerkers van de KNBF wensen u fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2019!

Bondsbestuur KNBF
Houten, 1 december 2018
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