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Aan de besturen van de aangesloten verenigingen  
 
 
In deze Bondsbrief vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:  
 
1. Opnieuw gewijzigde datum 114e Algemene Vergadering  

2. Postex 2021 

3. HERTOGPOST 2021 

 

 

1. Opnieuw gewijzigde datum 114e Algemene Vergadering  

De datum waarop de Algemene Vergadering in 2021 gehouden gaat worden is vastgesteld op 
zaterdag 9 oktober 2021.   
Afhankelijk van de dan (nog) geldende coronamaatregelen en mogelijkheden zal de keuze gemaakt 
worden tussen een fysieke vergadering of een digitale vergadering (via MS Teams). Wij houden u 
uiteraard op de hoogte. 
 
 
 
2. Postex 2021 

 

Postex 2021 gaat door op vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober! 

Gezien de versoepeling van de Coronamaatregelen en de goede  vooruitzichten heeft 
Stichting Postex (in overleg met Omnisport in Apeldoorn) besloten om Postex 2021 door te 
laten gaan, met als voorbehoud dat de situatie en dus de overheidsmaatregelen niet 
strenger worden. Volgens de hal is in oktober alles weer “normaal” dus geen mondkapjes en 
ook geen 1,5 meter.  
 

De tentoonstelling is open voor alle categorieën behalve categorie 1 (die is in december in 
Den Bosch) De prijs per kader is € 7,50. Inhangen op donderdag 14 oktober en uithalen 
zaterdag na afloop om 17.00 uur. 
De inschrijftermijn is tot 31 juli en er komt geen catalogus, maar wel een overzicht van de 
tentoonstellingskaders. Een aanmeldingsformulier treft u bijgaand aan.  

Voor alle vragen kunt u terecht bij of Leen Louwerse (coro65al@kpnmail.nl) of Ben Mol 

(b.mol76@upcmail.nl). 
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HERTOGPOST 2021 
 

HERTOGPOST 2021 gaat door op 16 tot en met 18 december 2021, Brabanthallen in ’s-
Hertogenbosch. 
 
De organisatie van Hertogpost heeft de draad weer opgepakt en is bezig met voorbereidingen voor 
de aanstaande FEPA postzegeltentoonstelling & handelarenshow HERTOGPOST 2021 in de 
Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Dit alles gezien de verwachte verruiming van een groot aantal 
coronamaatregelen en de geplaatste inentingen tegen corona.  
In nauw overleg met de Brabanthallen en de GGD worden er tegen die tijd corona 
voorzorgsmaatregelen getroffen zodat we iedereen kunnen verwelkomen. 

 
Een ding is in ieder geval zeker, we hebben genoeg ruimte, de verlichting is er opperbest, alles is 
gelijkvloers en een ruime parkeergelegenheid is voorhanden.  
Er zal een gratis touringcar rijden voor bezoekers van HERTOGPOST, drie dagen lang van het centraal 
station ’s-Hertogenbosch naar de Brabanthallen en terug. 
 

De organisatie is optimistisch van aard en positief gestemd en hoopt dat alles door kan gaan dit 

najaar.  

Verdere informatie kunt u vinden op de website www.hertogpost-event.nl. 

Deze zal regelmatig geüpdatet worden met nieuwe bijzonderheden en ontwikkelingen. 

Wilt u nog deelnemen aan de expositie en/of als standhouder, stuur een mailtje 

naar info@hertogpost-event.nl. 

 

Het Bondsbureau is vanwege de vakantieperiode gesloten van 23 juli t/m 15 augustus. De 

Bondsbibliotheek is dezelfde periode gesloten. 

 

Wij wensen u allen een fijne zomer toe.  

 

Bondsbestuur KNBF 

 

Houten, 14 juni 2021 

 

 

 

 

 

 

http://www.hertogpost-event.nl/
mailto:info@hertogpost-event.nl

